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Juha Mäntylä
Joulukalenteri
- Herkkua on siinä monenlaista
24 kirjailijaa kirjoitti jouluisen tarinan, johon ruoka
liittyy tavalla tai toisella. Jokaisen tarinan lopussa on
resepti: muun muassa piparkakkutalo, juustokakku ja
muita leivonnaisia, perinteisiä jouluruokia kuten kinkku, lipeäkala ja marinoitu kala, mutta mukana on myös
hieman erikoisempia ruokalajeja kuten naulakeitto.
Yksi kirjoittaja huolehtii siitä, ettei sahti pääse loppumaan ja toinen siitä, että jälkiruokapöydässä on likööriä tarjolla.

Henry Aho
Kissanhiekanvaihtaja Osa I
Ei. Ei on lyhyt, pieni sana. Ei on myös sana, joka voi
saada aikaan isoja asioita. Lyhyt sana väärässä kohtaa
voi muuttaa koko elämän peruuttamattomasti.Mies
asuu yksin. Hän miettii elämäänsä. Tehtyjä ja tekemättömiä asioita. Mies tukeutuu rutiineihinsa. Hän
on eläkkeellä ja aikaa on liikaakin.Mies inhoaa kissoja. Kuitenkin, hän vaihtaa muutaman asiakkaansa
kissanhiekkoja. Ei rahasta, vaan syyllisyydestä. Mies
rankaisee itseään väärässä kohtaa lausutusta pienestä sanasta. Milloin aikaa on kulunut niin paljon, että
itseltään kehtaa pyytää, saati sitten saada, anteeksi?
Silloin kun elämä on mustimmillaan, pienillä asioilla
on isot merkitykset. Matka synkkyydestä ja yksinäisyydestä ulos on pitkä. Onko se liian pitkä?

Heleena Lönnroth
Käsittämättömiä rikoksia
Maakunnan alueella tapahtuu eri puolilla ruokavarkauksia. Sekä suurissa marketeissa että pienemmissä
kaupoissa. Ketään ei ole saatu kiinni. Mysteeri on,
miten vartijat tai kameratkaan eivät ole onnistuneet
pyydystämään ketään. Liekö rosvoilla jonkinlainen
häivesuoja kuten uusilla hävittäjäkoneilla?

10/2022

Kuva: U
upi Tirr
onen

9/2022

10/2022

Olli Mäkelä
Portugalin huhtikuu - vaelluskirja

Elina Annola
Kaikki lokakuun taivaat

Leimautettuani pyhiinvaeltajan passin katedraalissa
nousin kohti keskustaa ja kipusin pitkän ja kapean
aukion Praca da Liberdaden yläpäähän. Jatkoin sieltä
edelleen jyrkkää katua, käännyin oikealle ja kun hetken mentyäni lähdin taas etääntymään joesta pitkin
Rua da Alegria -katua, näin tällä reissulla ensi kerran
murentunutta tiiliseinää ja rapistunutta rappausta.
Talot olivat rähjäisiä, sortuvia ja hylättyjä.

Alakoulun opettaja Kaisu Hänninen on valmis tekemään oppilaiden eteen kaikkensa, vaikka väkisin.
Hän osallistaa, huomioi ja rohkaisee, eikä hänellä ole
vaikeuksia pitää lankoja käsissään, kuten joillakin
kollegoilla. Romaanin modernissa koulumaailmassa
kommunikointi on moniääniseksi pirstaloitunutta,
ja ihmiset satuttavat itsensä väärinymmärrysten teräviin säröihin etsiessään yhteyttä toisiinsa. Annola
kertoo piilotetuista peloista, jotka vääntävät hyvätkin
pyrkimykset vahingollisiksi teoiksi.

Juha Mäntylä
Särkynen sydämen liiteri
- Kuvitteellisia tarinoita Elviksestä
16. elokuuta 1977 maailmaa kohtasi järkyttävä uutinen: rockin kuningas Elvis Presley oli kuollut vain
42- vuotiaana. Faneille Elvis kuitenkin elää hänen
musiikkinsa ja elokuviensa kautta. Särkyneen sydämen liiteri - Kuvitteellisia kertomuksia Elviksestä on
kahdentoista Elvistä ihailevan kirjailijan kokoelma
novelleja, joissa Elvis elää unelmissa, tosielämässä
sekä hahmona kaduilla. Jokaisen tarinan taustalla soi
Elviksen levyttämä kappale joko tapahtumien keskipisteessä, unessa tai muistoissa.
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Heleena Lönnroth
Me muutetaan Lappiin!
– Hei, me lähdetään Lappiin!
Isä tuli innostuneena aamupuurolle sähke kädessään.
- Ee, ihan totta? kysyi Noora silmät pyöreänä.
Mikonkin puurolusikka pysähtyi hetkeksi.
- Lähdetään heti toukokuun viimeisellä viikolla,
jatkoi isä.
- JIppii! huusi Mikko.
Mikolle, Nooralle ja Miuku-Maukulle tulisi jännittävä kesän alku. Lapin matkalla oli tarkoitus löytää
asunto, jonne muutettaisiin

Mervi Heikkilä
Nyyrikin joulukirja
Seinäjoen Kyrkösjärven lasten satureitiltä tuttu Nyyrikki-orava on saanut oman kirjan! Nyyrikki odottaa
innolla joulua ja erityisesti yhteistä joulujuhlaa. Mutta
mitä ihmettä! Äkämä-tontulla on muuta puuhaa, eikä
hän suostu valmistelemaan juhlaa. Onko koko joulu
nyt pilalla? Nyyrikki-orava ja hänen ystävänsä Hiiri
Niininen eivät kuitenkaan jää toimettomiksi!Nyyrikin
joulukirjassa yhdistyvät hauskalla tavalla perinteet ja
nykyaika. Kuvakirja sopii monen ikäisille niin joulun
odotukseen kuin joulun ajan yhteiseksi lukuhetkeksikin. Kirjan on kuvittanut seinäjokinen kirjailija-kuvittaja Kristiina Mäkimattila.

Kristiina Mäkimattila
Myyrlanti
- Lyydia Moukun suuri seikkailu III
Jäpinkäisrouva Lyydia Moukku jatkaa seikkailuaan yhä
syvemmälle Olonkolon maailmaan! Lyydialle on käynyt selväksi, että täällä voivat oudot olennot ja vaarat
vaania missä vain. Onneksi hänellä on mukanaan luotettavia matkakumppaneita… kyseessä ei tosiaan ole
mikään leppoisa huviretki! Löytääkö Lyydia vihdoin
mystisesti kadonneen, hajamielisen puolisonsa Gerhardin? Myyrlanti on Olonkolo-sarjan ja Lyydia Moukun
suuren seikkailun kolmas ja viimeinen osa.
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Juha ja Matias Mäntylä
Nenälän tarinoita - Jalkapallon kuningas
On kulunut 90 vuotta kun Nenälässä pelattiin ensimmäinen jalkapalloturnaus naapurikuntien kesken.
Silloin Nenälään oli rakennettu uusi jalkapallokenttä.
Nyt 90 vuotta myöhemmin Vanhaherra Nenälän alakoulun läheisyyteen rakennetaan uusi upea jalkapallostadion ja sen valmistumisen kunniaksi Nenälässä
pelataan jalkapalloa. Nenäläläisillä on voitto jokaisesta
jalkapalloturnauksesta ja odotukset ovat jälleen kovat
kun nenäläläiset koululaiset lähtevät puolustamaan
mestaruutta kahden joukkueen voimin.

9/2022
11/2022

Marko Hautala
Lauri Luu ja kirjaston muumio
Kun Lauri Luu ja Lukulamppu-niminen lukukoira saapuvat jokaviikkoiselle kirjastovierailulle, käy ilmi, että
rakennus on pelottavan muumion vallassa! Lauri saa
selville, että faarao Ahmose Toinen on pakottanut koko
kirjaston henkilökunnan rakentamaan suurta kirjapyramidia. Jotta muumio saadaan taltutettua, tarvitaan
sekä rohkeutta että lukutaitoa. Marko Hautalan ja sarjakuvataiteilija Brocin Lauri Luu -sarjan toisessa osassa
seikkaillaan muinaisen Egyptin tunnelmissa.

Eija Aromaa
Välähdys hämärässä:
variaatioita Izumi Shikibun runoista
Izumi Shikibu (n. 974–1034) palveli hovinaisena keisarinna Akikon hovissa Heian-Kyossa (nyk. Kyoto).
Izumi Shikibu on Japanin Heian-kauden suuri runoilija, hovin muiden kirjaililijanaisten kovassa seurassa.
Hänen aikalaisia hovissa olivat muun muassa Murasaki Shikibu (Genjin tarina) ja Sei Shõnagon (Päänaluskirja). Izumin tankarunot ovat tuoreita, syvällisiä
ja tarkkanäköisiä, loistavaa runoutta missä seurassa ja
millä aikakaudella hyvänsä.
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Ida Grönlund, Anna Rimpelä
Liian nätti lavalle
Stand up -komiikka on suositumpaa kuin koskaan. Ida
Grönlund ja Anna Rimpelä ovat olleet pitkään mukana
tekemässä muutosta, jossa naiset ja vähemmistöt ovat
vallanneet lavoja miesten valtakauden jälkeen. Nyt he
kertovat, mitä kaikkea ovat komedialavalla ja takahuoneissa oppineet – ja panevat jakoon parhaat vinkkinsä
stand upin tekemisestä. Vuoropuheluna etenevä teos
onkin paitsi hauskaa luettavaa, myös wannabe-koomikon kurssikirja.
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Päivi Sihvola
Purmojärven Isopelliset 1
Ja Alinan tarina
Päivi Sihvola palaa lapsuutensa Isopellisen kylään ja äitinsä suvun jäljille Kortesjärvelle, Etelä-Pohjanmaalle
kaksiosaisessa teoksessaan. Ensimmäinen kirja sisältää osan kylän asutushistoriaa, runsaasti vanhoja valokuvia sekä muisteluja. Teos on kyläkirjan, elämäkerran
ja sukukirjan yhdistelmä. Kertomuksen keskiöön nousee Pellisentien varrella eläneiden asukkaiden ohella
Sihvolan isoäidin Alina Koiviston haastattelu vuodelta 1979, josta otteita kulkee läpi koko kirjan. Alinan
Etelä-Pohjanmaan järviseutulaisella murteella puhuva
kertojanääni valaisee kiinnostavasti entisaikojen elämää. Ylpeänsorttinen Alina, jolla miehenottokin kesti
kauan, tarkastelee elämäänsä valoisasti, huumorin läpi.
”Yhtenä aamuna oli sauna kumossa. Se itestään kaatu.”
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