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Kirosielu, rajanhaltia kunnioittaa keskipohjalaisia juu-
ria ja maaseudun vahvoja hahmoja. Suurikokoinen 
Peija elää 1940-luvun Keski-Pohjanmaalla pienessä 
Palonkylässä. Kyläläiset tukeutuvat häneen kaikissa 
ongelmissa, ja kun tulee lähtö rintamalle, he ajattelevat 
Peijan ratkaisevan myös sodan. Vuosia myöhemmin 
Peija palaa muistinsa menettäneenä ja hänen aiem-
masta mahdistaan on jäljellä rippeet. Kylä tarvitsee 
yhä Peijan suojelua, kun ulkomaailma uhkaa sen rau-
haa. Peijan on pakko alkaa muistaa. 

Penikka on vahvatunnelmainen ja juonenkäänteillään 
yllättävä kauhuromaani. Tomppa on päässyt vanki-
lasta ja muuttaa perheensä kanssa Vaasan saaristoon, 
Penikkaan. Siellä alkaisi perhe-elämä uudestaan. Kak-
sostyttäret Tiina ja Liina ovat teini-iässä, ja Tomppa 
yrittää olla hyvä isä. Mökkinaapurina heillä on erikoi-
nen mies, joka ei inhoa mitään niin paljon kuin ulko-
puolisia häiriötekijöitä. Nyt naapuriin on muuttanut 
perhe, joka pelkällä olemassaolollaan häiritsee miehen 
huolellisesti rakennettua rauhallista elämää. Toisaalta 
naapurin tyttäret herättävät vanhoja tuntemuksia...

Pääseekö pohjalaispitäjästä pakoon muualle kuin me-
ren syliin? Pappilan naisväki oppii vaikenemaan, kun 
papan askelet kaikuvat portaissa. Evalina taipuu papan 
tahtoon, kunnes rakastuu nuoreen kalastajaan. Anka-
ra isä ei hyväksy Andersia vävyksi, joten nuoripari kar-
kaa kaukaiselle luodolle. Taakse jää paitsi Papan varjo 
myös rakas sisko ja äidin hyräily hiljaisissa huoneissa, 
eivätkä muistot jätä Evalinaa rauhaan. Riittääkö Eva-
linan rakkaus, kun myrsky lyö yli luodon ja Anders 
viipyy merellä?



Kirja on itsenäinen jatko-osa kaksi vuotta sitten ilmes-
tyneelle On toinenkin polku taivaaseen-esikoiselleni. 
Kirjat kertovat Suomen tarinaa pienen maalaiskun-
taan kautta. Tarkoituksena on julkaista trilogian pää-
tösosa syksyllä 2022.

Jäätyneet tiet kertoo selkokielellä fiktiivisen tarinan 
pohjoisen Suomen nuorten naisten karjankuljetus-
matkasta evakkopaikkakunnalle syksyllä 1944 sekä 
paluusta takaisin kotiin keväällä 1945. Kirjan päähen-
kilönä on nuori Anna. Jäätyneet tiet jatkaa kotirinta-
man elämän kuvausta toisen maailmansodan aikaan. 
Samalla se päättää Knuuttilan suomalaisen naisen 
elämään perustuvan selkokielisen trilogian. Trilogian 
aiemmat osat ovat talvisotaan pohjautuva Ne lensivät 
tästä yli (2017) sekä jatkosodasta kertova Minä odotan 
sinua (2018).

Myös kerrostalo voi olla riivattu. Vauraassa perheessä 
kasvanut Joni Widenius muuttaa ensimmäistä kertaa 
elämässään kerrostaloon ja sopeutuminen uuteen ar-
keen on vaikeaa. Tilannetta pahentaa tieto siitä, että 
asunnon edellinen omistaja on tappanut tyttärensä 
talon kellarissa. Unettomien öiden kasautuessa Joni al-
kaa kuulla ääniä pimeästä rappukäytävästä, siellä vael-
taa outoja hahmoja. Kun hän tutustuu verkossa ala-
kerran naapuriin, hän saa kuulla, että talossa on jotain 
pahasti vialla. Pimeän arkkitehdissä Marko Hautala 
näyttää, että todellinen kauhu asuu lähempänä kuin 
luulitkaan.

Markku Mantila Sanna-Leena KnuuttilaMarko Hautala
Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi

(Docendo)
Jäätyneet tiet (Reuna)Pimeän arkkitehti (Tammi)



Maan sisäosissa, missä kasvaa metsää ja asuu vähän 
ihmisiä, on löydetty kuolleena vanha pariskunta, toi-
nen talon sisältä, toinen pihalta. Löydettäessä surmas-
ta oli jo kulunut aikaa. Metsän eläimet ja linnut olivat 
ottaneet osansa. Kuolinsyyn selvittäminen oli haas-
teellista, mutta kieliluun murtumasta päätellen nainen 
oli kuristettu, miehen a taas oli painunut sisään toisel-
ta reunaltaan. Talosta ei ollut silmin nähden varastettu 
mitään. Poliisi oli ymmällään. Lähimmillä naapureilla, 
jotka asuivat muutaman kilometrin päässä, ei ollut ha-
vaintoja oudoista liikkujista tai muustakaan poikkea-
vasta.

Mistä suomalaiset stand-up - koomikot haluavat avau-
tua? Hauskuuden ammattilaiset Ida Grönlund, Albert 
Kajava, Tuula Kolehmainen, Matti Patronen, Saana 
Peltola, Aki Puolakka, Kaisa Pylkkänen, Aatu Raitala, 
Anna Rimpelä, Illusia Sarvas, Inka Valima, Eeva Vek-
ki ja Heikki Vilja ottavat käsittelyynsä ihmetyksen ja 
valituksen aiheita kuolemasta kahvinkeittoon. Kaikkia 
koskettavia aiheita katsellaan nyt vinksahtaneesta kul-
masta. Näitä valituksia jaksat kuunnella, toisin kuin 
esimerkiksi naapurin sedän sairauskertomuksia tai 
narisevaa uhmaikäistä metrossa.

Keltainen talo hohtaa lakeuksilla kuin armon aurin-
ko. Sen ihmeellinen puutarha kukoistaa – ja kätkee 
multiinsa salaisuuksia, joista on kerran kasvava ko-
konainen tarina. Kaunis ja oivaltava esikoisromaani 
kolmesta naisesta, ikävästä ja kadotetun yhteyden löy-
tämisestä.

Elina Jokinen Anna Rimpelä (toim.)
Päivä, jona Stella Julmala tuli hulluksi

(Tuuma-kustannus)
Valituspalat (Otava)



Lukunälkä - Ihanan lukijan päiväkirja on täyttökirja 
sinulle, joka rakastat lukemista ja kirjoista puhumista. 
Lukukokemuksen muistiin merkitseminen innostavi-
en kysymysten avulla vie lukemisesi uudelle tasolle: se 
auttaa jäsentämään lukemista, toimii kirjallisena muis-
tilappuna ja synnyttää keskustelua. Parhaimmillaan 
Lukunälkä-kirjan täyttäminen on syvällistä itsetutkis-
kelua ja ennen kaikkea hauskaa! Millaisia elämänoh-
jeita olet saanut lukemastasi? Mikä kirja johdatti sinut 
harhaan? Kuka näyttelisi pääosaa, jos kirjasta tehtäi-
siin elokuva? Mikä on suosikkilukupaikkasi? Minkä 
kirjan pakkaat mukaan matkalle?

Kulovalkean tavoin on viime vuosina levinnyt maail-
malle tapa katsella ympäristöä kynän ja paperin avulla. 
Piirtelylle on kansainvälisissä yhteyksissä annettu nimi 
urban sketching. Tässä teoksessa ja siihen liittyvässä 
näyttelyssä olemme antaneet asialle nimen katupiirte-
ly.

Erilaiset suuret ja pienemmätkin elämänjäristykset 
aktivoivat halumme määrittää paikkamme ja piirtää 
rajamme uudelleen. Toisinaan ne suorastaan vaativat 
selvittämään, kuka ihan oikeasti olen ja mitä elämäl-
täni loppujen lopuksi haluan. Kirja johdattaa lukijan 
hienovaraisesti arkisesta elämänmenosta oman sisäi-
sen tarinan äärelle. Jokisen romaani ja tietokirja ovat 
omia itsenäisiä kokonaisuuksiaan, mutta ne sopivat 
erityisen hyvin rinnakkain tai peräkkäin luettaviksi.
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Elina Jokinen
Säröjen kauneus - Sisäisen tarinasi voima

(Tuuma-kustannus)

Olli Mäkelä, Markku Lahtinen
Näyttelykirja
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Kymmenvuotias Sara on ihan kuten muutkin ikäisen-
sä, paitsi että hänet on kolmevuotiaana adoptoitu Kii-
nasta Suomeen. Saralla on kivat vanhemmat, jotka ra-
kastavat häntä kovasti sekä maailman paras harrastus, 
muodostelmaluistelu IceLove-joukkueessa. Kaikki on 
ihan hyvin, eikä Sara ajattele adoptiota koskaan. Aina-
kaan melkein koskaan - kunnes koko perhe lähtee suu-
relle matkalle, noutamaan Kiinasta uutta pikkuveljeä.

Veikko ja Uolevi ovat jälleen vauhdissa ja pelastamassa 
joulua. Pyrypallon taikaa 2 -joulutarinavihko sisältää 
kaksi kertomusta siitä, miten joulu voi muuttaa kah-
den vanhan miehen elämän. Uolevi ja Veikko heräävät 
lumettomaan jouluaaton aattoon. Heidän ystävältään 
tontulta tulee pyyntö saapua korjaamaan tilanne tai 
joulu peruuntuisi. Miten käy kun kaksi höperöä miestä 
ottaa tehtävän hoitaakseen? Toisessa tarinassa Veikon 
ja Uolevin on huolehdittava joulupukin poroista kun-
nes on aika lähteä jakamaan paketteja. Miten Uolevi 
saa pidettyä uteliaan muorinsa erossa poroista niin, 
että porot jäisivät vain hänen ja Veikon tietoisuuteen?

Pieni taikakauppa on fantastinen kirjoitusopas, joka 
vie lukijat ja kirjoittajat fantasian ja satujen maail-
maan. Oppaassa Leimu-lohikäärme johdattaa kier-
rokselle taikakaupan maagisten hyllyjen väliin - siellä 
odottavat lukuisat kirjoittamattomat seikkailut! Opas 
on suunnattu kirjoittajille noin kolmannesta luokasta 
ylöspäin. Se sisältää korikaupalla hauskoja harjoituk-
sia, jotka on suunniteltu sekä vasta-alkajille että jo tot-
tuneemmille kirjoittajille.



Unilehmä ja Eino kuulevat maukuvilta pajunkissoilta, 
mitä pääsiäisen noita oikein jahtaa. Vapputorilla Jul-
ma-koira kaappaa Unilehmän mukaansa romutaloon. 
Hammaskeiju vie Einon hampaan, joka on pakko saa-
da takaisin ennen esikoulun kevätjuhlaa. Unilehmän 
kevätkirja kertoo kolme itsenäistä satua keväästä ja sen 
perinteistä. Joka satuun kuuluu tietolaatikko yleisim-
mistä juhlatavoista. Merja Mäen Unilehmä-satuja on 
ilmestynyt aiemmin satukirjana ja -kokoelmassa. Ku-
vitus on Kristiina Mäkimattilan.

Kirja perustuu äitini Tekla Nikkolan keksimään sa-
tuun,jonka hän kertoi minulle kun olin lapsi. Löysin 
kirjoitetun version sadusta hänen jäämistöstään ja 
päätin tehdä siitä kirjan. Kirjassa on 17 sivua. Kirjaan 
on tehnyt akvarellikuvat ystäväni Hellevi Honkola.

Merja Mäki
Leena Leppäniemi (toim.)Unilehmän kevätkirja (Lector Kustannus)
Hiiri Heikin uudet saappaat
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Elämänläheinen ja helposti avautuva kirja ikääntymisestä

Sanoja naisilta on antologia. Se tuo esiin erilaisissa elämän-
tilanteissa olevien naisten äänen runojen, novellien ja 
maalausten avulla. Antologiaan perhearjen makuisilla 
runoillaan osallistuva Pirita Nurmi on lapualainen PoKin 
jäsen.

Muut kirjoittajat ovat Laura Aro, Tanja Halme, Sari Kes-
äniemi, Miina Mänttäri, Saga Salin-Topp ja Tanja Säisä

Eeva Kontiokari
Mittakaavamuutoksia (SRK)
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