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Hyvää kevään odotusta!

Perinteisiä ja 
uusia tarinoita

On lokakuu ja kirjasyksy kiihkeimmässä vaiheessaan, 
joulu lähestyy. Kirjoitin viime helmikuussa kirjojen vuo-
denajoista, joulustakin. Sävy oli toiveikas, korona lähes 
voitettu ja Euroopassa melkein rauha. Kulttuurinnälkäi-
nen kansa odotti malttamattomana pääsyä tapahtumiin 
kahden pitkän vuoden jälkeen. Kirjojen lukeminen oli 
sentään sinnitellyt läpi koronasulkuvuosien. Moni oli 
jopa lisännyt lukemistaan, kun ajankäytön vaihtoehtoja 
oli ollut totuttua vähemmän. Vielä useampi oli viettänyt 
yhä pidempiä aikojen äänikirjojen äärellä tai oikeammin 
kuljettanut äänikirjoja mukanaan.

Tämä kehitys jatkuu. Samalla on mietittävä, millaiset 
kirjat sopivat parhaiten perinteiseen tapaan luettavik-
si, millaiset kuunneltaviksi. Useimmat teokset sopivat 
kumpaankin julkaisuformaattiin, eräät vaihtoehtoisesti 
tai lisäksi sähköisellä lukulaitteella luettaviksi. Tarkkaa 
ja täsmälleen oikeaan osuvaa vastausta eri formaattien 
teoskohtaisesta sopivuudesta ei ole. Siksi jokaisen on 
haettava tässäkin asiassa oma linja ja otettava tätä linjaa 
hakiessaan huomioon sekä omat arvot ja tavoitteet että 
lukijoiden ja yhteistyökumppaneiden mieltymykset.

Kirja-ala on joka tapauksessa käymässä läpi isoa mur-
rosta, jolle kohtalaisen läheinen vertailukohta löytyy 
musiikkialalta. Suoratoistopalvelut ovat siellä johtaneet 
fyysisten tallenteiden ajautumiseen marginaaliin. Samal-
la kuitenkin LP-levyt, perinteisimmät fyysiset tallenteet, 
ovat kasvattaneet suosiotaan pitkän tauon jälkeen. 

Perinteisen kirjan historia ja asema on epäilemättä 
vahvempi kuin 1900-luvun puolivälissä kehitetyn LP-
levyformaatin. Teknologian kehitys pakottaa alan 
kuitenkin muuntumaan. Millaisia ovat kirjat vaikkapa 
viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? Todennäköinen 
vastaus on, että perinteinen kirja sinnittelee yhä. Sen 
lisäksi ei ole erityisen valistunutta arvata, että 
keskuudessamme on nykypäivän tuoreiden 
kirjaformaattien lisäksi kokonaan uusia. Kukaties niissä 
muhii uuden poikkitieteellisen taidemuodon siemen. 
Elokuva syntyi sirkuksesta, peliala pitkälti elokuvasta 
–  mitä seuraavaksi?

Yhteistä useimmille taiteen ja viihteen lajeille on halu 
kertoa tarinoita ja uppoutua niihin. Seuraavilla 
sivuilla voit tutustua kevään 2023 Aviador-tarinoihin! 
Jos kaikki lähitulevaisuuden julkaisumme eivät ole 
tarinoita, se ei estä uppoutumasta, olemasta mukana ja 
läsnä. On iso arvo keskittyä ja hidastaa. Ja on lupa 
paeta kirjan pariin, ei ole häpeä tunnustaa sitä. Kirja 
lohduttaa, media pitää huolen muusta.

Vesa Tompuri 
Kustantaja©

A
ri 

H
ai

m
i





SISÄLTÖ

Romaanit 6

Runous 13

Tietokirjat 17

Lapset ja nuoret 22

Oppikirjat 26

Ääni- (kuunnelma-) ja e-kirjat 28



    Romaanit



110 s. / Sidottu / Romaani / Kl 84.2 / Ovh 28,70 €
ISBN 9789523811355 / tammikuu

äänikirja: ISBN 9789523811362 / Ovh 17,90 € / helmikuu 

AVIADORIN KEVÄT 2023

©Tim
o A

hola

7

HALLIN HURJA
Tapani Bagge

Nälkävuoden 1867 lokakuussa Hallin Jannesta tuli maankuulu. 
Hän murhasi ja ryösti Kuoreveden Mustalaismäessä postimiehen 
yhdessä Hallinpenkin rengin Aleksanteri Matinpojan kanssa. Jan-
ne eli Juhani Juhaninpoika Mattila oli tuolloin 20-vuotias kestikie-
variperheen vanhin poika. Lähitienoolla hänet tunnettiin komeana 
naistennaurattajana ja kaunisäänisenä laulajana. Mainetta oli ker-
tynyt myös hevosmiehenä ja korttisahurina.

Janne ja Santeri jäivät pian kiinni rikoksestaan. Heidät tuomit-
tiin kuolemaan, mutta tarina ei suinkaan pääty siihen. Ajan tavan 
mukaan kuolemantuomio muutettiin karkotukseksi Siperiaan, ja 
matkalla sinne Janne karkasi ja päätyi lopulta Amerikkaan. 

Tapani Baggen pienoisromaanissa kasvinkumppani ja rikosto-
veri Santeri Marianpoika kertoo Jannen vaiheikkaan tarinan Jan-
nen oman laulun säestyksellä. Palkittu rikoskirjailija ja kehuttuja 
historiallisia romaaneja julkaissut Bagge on Hallin Hurjassa par-
haimmillaan.

Tapani Bagge on maamme tuotteliaimpia 
kirjailijoita. Hän on julkaissut vuodesta 
1983 alkaen reilusti yli sata kirjaa, ja hä-
net tunnetaan erityisesti rikosromaaneis-
taan sekä lasten- ja nuortenkirjoistaan. 
Hän on kirjoittanut myös historiallisia 
romaaneja ja kuunnelmia sekä televi-
sio- ja sarjakuvakäsikirjoituksia. Hänet 
on palkittu useaan otteeseen kirjallisesta 
työstään muun muassa Arvid Lydecken- ja 
Vuoden johtolanka -palkinnoilla.

Hallin Hurja on järjestyk-
sessä kahdestoista Aviador 
Kustannuksen julkaisema 
Baggen teos.



Cambridgen 
kielitieteilijästä 
esikoiskirjailijaksi
Anna Hollingsworth syntyi brittiläis-suomalaiseen perheeseen Tam-

pereella ja asui siellä lapsuutensa ja nuoruutensa. Nuorena aikuisena 
hän muutti Englantiin saatuaan kielitieteen opintopaikan maineikkaassa 
Cambridgen yliopistossa. Kiinnostus kieliin oli herännyt hänellä varhain.

”Olen kiinnostunut kielten rakenteista ja siitä, miten kieli toimii järjes-
telmänä. Kielitieteessä on myös psykologinen ja filosofinen ulottuvuus: 
miten aivot prosessoivat kieltä ja miten sanan merkitys syntyy.”

Täysin kaksikielinen Hollingsworth on löytänyt kielitieteestä vastauk-
sia siihen, miten kaksikielisyys vaikuttaa aivojen tapaan käsitellä kieltä. 
Hän kertoo lukeneensa aina molemmilla kielillä. Varhaisia suosikkeja hä-
nellä oli kummallakin kielellä: esimerkiksi Jacqueline Wilsonin romaanit 
ja Sairaanhoitaja Helena -sarjan kirjat olivat mieleen. Myöhemmin hän 
lumoutui muun muassa japanilaisesta kirjallisuudesta. 

Tärkeä käännekohta Anna Hollingsworthin elämässä oli runsaan nel-
jän vuoden takainen muutto Lontooseen yliopiston jälkeen. Hän opiskeli 
toimittajantöidensä ohella näytelmäkirjoittamista ja asui olosuhteissa, 
joissa sai käsityksen siitä, millaista on elää suuressa epävarmuudessa.

”Kokemus Lontoosta, joka ei olekaan pelkkää iltapäiväteetä ja punai-
sia busseja, oli vavahduttava. Kun romaani eteni aktiiviseen kirjoitusvai-
heeseen, keskeiseksi teemaksi tuli kuin itsestään se, onko ihmisen kärsit-
tävä voidakseen kirjoittaa kärsimyksestä.”

Näytelmäopinnot antoivat romaaniaan valmistelevalle Hollings- 
worthille näkemystä siitä, miten tärkeää on kielen rytmi.

”Olin kymmenhenkisessä ryhmässä yksi harvoista, joka ei ollut ollut 
aiemmin paljonkaan tekemisissä teatterin kanssa. Kaiken kaikkiaan kou-
lutus oli erittäin hieno ja opettavainen kokemus.”

Oman kirjoittamisensa ohella Anna Hollingsworth työskentelee kan-
sainvälisen uutistoimiston palveluksessa Helsingissä. Siellä hänen yh-
tenä tehtävänään on seuloa disinformaation varaan rakennettuja uutisia 
todellisista, faktaan perustuvista uutisista. Vapaa-ajallaan hän juoksee 
yleensä 7–20 kilometrin pituisia matkoja.
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Anna Hollingsworth (s. 1991) on valmis-
tunut kielitieteilijäksi ja työskentelee ny-
kyisin kansainvälisen uutistoimiston pal-
veluksessa Helsingissä. Hän on opiskellut 
kirjoittamista sekä Suomessa että Englan-
nissa, jossa hänen novellinsa A Modern 
Romance voitti Cambridgen yliopiston 
luovan kirjoittamisen ohjelman Louis de 
Berniéres -palkinnon.
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PASTELLIEN MAANTIEDE
Anna Hollingsworth

Alma aikoo näytelmäkirjailijaksi ja muuttaa tässä tarkoitukses-
sa Lontooseen. Siellä hän pestautuu myös au pairiksi bloggaaja 
Kristiina-Marialle, jolle kaikki on lovely, you know? 

Almalle Lontoo ei olekaan punaisia busseja, iltapäiväteetä ja 
musikaaleja. Hänen Lontoonsa on alipalkattuja töitä, yhteisasu-
mista, saastunutta ilmaa ja kodittomuutta. Ennen kaikkea hänen 
Lontoonsa on Torni, kerrostalo, jonka tulipalossa kuoli kymmeniä 
vähäosaisia ihmisiä. Talon julkisivut oli verhoiltu paloherkällä ma-
teriaalilla, jotta se näyttäisi kauniilta rikkaiden kaupunginosassa.

Alma tekee pyhiinvaelluksia Tornille ja vastustaa yhteiskunnal-
lista vääryyttä, keskiluokkaisia makuja ja avokadoleipiä. Hän etsii 
hyveellisyyttä itsestään ja merkityksiä näytelmilleen ja analysoi 
metromatkojen matkustajia arvioiden heidän eettisyyttään. Pian 
hän joutuu kuitenkin kohtaamaan todellisuuden, jossa hänen kär-
simyksensä ei olekaan riittävää.

©Ari Haim
i

”Haluan kokea
vääryyttä, jotta voin
kirjoittaa vääryydestä.”



ELJAS ERKKO, GOLFMINISTERI
Jukka Paakki

Helsingin Sanomien päätoimittajana 1930-luvulla toiminut ja vuosikymmenen lopulla 
ulkoministerin pestin saanut Eljas Erkko herää Jukka Paakin romaanissa henkiin äk-
kivääränä ja itsetietoisena golfarina, joka lopulta päätyy mailoineen pahaan pinteeseen. 
Ensin on kuitenkin saatava Suomeen oma golfkenttä!

Eljas Erkko, golfministeri yhdistelee kiehtovalla tavalla tositapahtumia ja fiktiota. Lu-
kija pääsee seuraamaan aitiopaikalta, kun Suomen tulevaisuus on panoksena suurvalta-
politiikan ja golfin pyörteissä. Romaani tarjoaa samalla historiallisen perspektiivin golfin 
peluuseen.

360 s. / Sidottu / Romaani / Kl 84.2 / Ovh 31,70 €
ISBN 9789523811485 / helmikuu

äänikirja: ISBN 9789523811492 / Ovh 19,50 € / helmikuu 
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Jukka Paakki (s. 1955) on työs-
kennellyt Helsingin yliopiston tie-
tojenkäsittelytieteen professorina. 
Tieteellisten kirjojen ja artikkelien 
lisäksi häneltä on aiemmin julkaistu 
romaani Mannerheim, tuntematon 
golfari (Aviador, 2021).
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  Tapio Koivukari ©M
iikka Lappalainen
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130 s. / Sidottu / Romaani / Kl 84.2 / Ovh 29,50 €
ISBN 9789523811393 / maaliskuu

äänikirja: ISBN 9789523811560 / 17,90 € / huhtikuu

MYRSKYLINNUT
Einar Kárason
Suomentanut Tapio Koivukari

Tositapahtumiin perustuva Einar Kárasonin romaani Myrsky-
linnut kertoo, miten islantilainen troolari joutuu rajuilman kynsiin 
keskellä valtamerta. On helmikuu 1959 Newfoundlandin vesillä ja 
kalastajilla kaikkien aikojen kalaonni. Kotiinlähdön aikaan puh-
keaa myrsky, jonka keskellä uupunut miehistö taistelee elämäs-
tään. Romaanin tarinan kertoo nuori kansimies Larús, yksi kol-
mestakymmenestä miehistön jäsenestä, joka toisten tavoin 
yltää sateen, sumun ja jään keskellä inhimillisen toiminnan 
äärirajoille.

Myrskylinnut on seitsemäs Einar Kárasonin (s. 1955) tuotan-
nosta suomennettu romaani. Teoksen suomentaja Tapio 
Koivukari on viime aikoina suomentanut myös Jón Kalman 
Stefánssonin tuotantoa, johon lukeutuva Kaloilla ei ole jalkoja 
sijoittui Agricola-käännösromaanikilpailussa kärkikolmikkoon.

Einar Kárason ©
G

assi

Einar Kárason (s. 1955) on islantilainen 
kirjailija. Hän julkaisi esikoisromaanin-
sa vuonna 1981 ja läpimurtoteoksensa 
Pirunsaaren kaksi vuotta myöhemmin. 
Kaikkiaan hänen romaanituotantonsa kä-
sittää lähes 20 teosta. Niistä on suomeksi 
julkaistu kuusi – vuonna 2023 julkaistava 
Myrskylinnut on seitsemäs. 

Tapio Koivukari (s. 1959) on kirjailija ja 
suomentaja. Hän on teologian maisteri 
ja asui Islannissa 1989–1993. Tapio Koi-
vukari on julkaissut romaaneja, novel-
leja, kuunnelmia ja lisäksi suomentanut 
islantilaisten kirjailijoiden teoksia. Einar 
Kárasonin tuotannon lisäksi hän on 
suo-mentanut muun muassa Jón Kalman 
Stefánssonin romaanit Kaloilla ei ole 
jalkoja ja Jotain kaikkeuden kokoista. 



294 s. / Nidottu / Romaani / Kl 84.2 / Ovh 32,50 € 
ISBN 9789523811379 / tammikuu

e-kirja / ISBN 9789523811386 / 16,90 € / helmikuu

ROMAANIT

Suomentaja Vesa Tapio Valo (s. 1951) on 
dramaturgi ja teatteriohjaaja, joka on ai-
kaisemmin suomentanut saksalaista draa-
maa ja kabareelauluja. Hän on ohjannut 
muun muassa G.E. Lessingin klassikko-
draaman Viisas Natan Helsingin kaupun-
ginteatteriin ja työskennellyt myös Bonnis-
sa ja Bremenissä.

Erich Kästner (s. 1899–1974) oli saksa-
lainen kirjailija, joka tunnetaan Suomessa 
parhaiten lastenkirjoistaan. Kun Kästnerin 
tuotanto poltettiin natsien tullessa valtaan, 
alettiin hänen teoksiaan julkaista Sveitsis-
sä. Keväällä 2023 ilmestyvä Tuuliajolla 
Berliinissä on kirjailijan ehdoton pääteos. 
Se on säilyttänyt ajankohtaisuutensa ja il-
mestyy nyt ensimmäisen kerran suomeksi.
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TUULIAJOLLA BERLIINISSÄ
Erich Kästner
Suomentanut Vesa Tapio Valo

Erich Kästner ©Grete K
olliner

Erich Kästnerin Berliini kuhisee erikoislaatuisia 
ihmisiä ja ilmiöitä. Romaanin päähenkilö on valmistu-
nut yliopistosta, mutta maailmanlaajuinen lama sysää 
hänet mainostoimittajaksi tupakkatehtaaseen. Öisin 
hän vaeltelee ystäviensä kanssa seksiklubeilla ja bor-
delleissa yrittäen samalla ymmärtää, mitä maailmassa 
ja hänessä itsessään on tapahtumassa.   Fabian, kirjal-
lisuustieteen tohtori ja vastentahtoinen tupakkamai-
nosten tehtailija, vaeltelee kaupungissa, ajautuu toinen 
toistaan värikkäämmille klubeille ja eroottisiin seik-
kailuihin ja yrittää saada otetta kaikesta ympärillään 
ja itsessään tapahtuvasta. Totutut moraaliset lait eivät 
enää tunnu pätevän. Eletään aikaa juuri ennen Hitlerin 
valtaannousua.

Tuuliajolla Berliinissä on tekijänsä pääteos ja kuu-
luu Christopher Isherwoodin Cabaret’n ja Alfred Döb-
linin Berlin Alexanderplatzin ohella aikansa keskeisiin 

klassikkoromaaneihin. Teoksen sensuroimattoman 
version julkaiseminen vuonna 2013 sai maailmalla 
aikaan uuden Kästner-innostuksen. Romaani on kään-
netty kymmenille kielille, ja siitä on tehty elokuva- ja 
näytelmäversioita.

Nyt ensi kertaa suomennettu teos julkaistiin alun pe-
rin 1931, ja se päätyi oitis natsien kirjarovioihin. Pasi-
fistina tunnettu Kästner jäi julkaisukiellosta huolimatta 
Saksaan. Kansainvälistä mainetta hän on saanut myös 
runoillaan ja lastenkirjoillaan, joista tunnetuin on Po-
jat salapoliiseina.



Runous



RUNOUS 
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Katja Meriluoto (s. 1975) 
on helsinkiläinen runoilija, 
joka kirjoittaa myös lasten-
proosaa. Hän on opiskellut 
itämerensuomalaisia kieliä 
ja käännöstyössään hän on 
keskittynyt virolaisen nyky-
runouden suomentamiseen.

©Ari Haim
i

MEHILÄISEN PAINO
Katja Meriluoto

Katja Meriluodon (s. 1975) esikoiskokoelma on kasvu- ja matkakertomus, jossa runon 
minä etsii paikkaansa yhteisössä ja kokeilee siipiään sen ulkopuolella. Onko mahdollista 
olla riippumaton, pärjääkö mehiläinen ilman parveaan? Koko ajan runojen pohjavireenä 
on pohdinta ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta ja se, kumpi hallitsee, kun panoksena on 
maapallon ja ihmiselämän tulevaisuus.

64 s. / Sidottu / Runokirja / Kl 82.2 / Ovh 26,50 €
ISBN 9789523811447 / helmikuu 
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KERROSTALO SATEESSA
– kolumbialaisen runouden antologia
Suomentanut Ainokaisa Huusko

Kerrostalo sateessa esittelee 11 kolumbialaisen runoilijan kes-
keistä tuotantoa 1950-luvulta aina 1980-luvun alkuun. Yhteistä 
antologian kaikille runoilijoille on – heidän keskinäisestä erilai-
suudestaan huolimatta – nadaismoksi kutsuttu tyyli, joka on 
kolumbialainen vastine pohjoisamerikkalaiselle beat-
runoudelle. Beat-koulukunnan tavoin nadaistit kapinoivat 
sekä runon liian jäykkää perinnetietoisuutta että yhteiskunnan 
valtarakenteita vas-taan. Tämä ilmenee runojen tuoreudessa ja 
voimassa ja toisaalta arjen pienten havaintojen nostamisessa 
keskiöön.

Kolumbiassa vuosia asunut ja sikäläisessä runomaailmassa ak-
tiivisesti vaikuttanut Ainokaisa Huusko (s. 1980) on valikoinut 
ja suomentanut kattavan valikoiman nadaistien runoja 
suomalaisten lukijoiden ensi kertaa luettaviksi ja koettaviksi.

180 s. / Sidottu / Runokirja / Kl 82.2 / Ovh 28,50 €
ISBN 9789523811454 / maaliskuu
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Ainokaisa ”Aika” Huusko on runoilija, 
lavarunoilija ja runouden kääntäjä. Hän 
valmistui luovan kirjoittamisen maisterik-
si Kingstonin yliopistosta (UK) vuonna 
2012, josta lähtien hän on esittänyt tai 
julkaissut runojaan suomeksi, englanniksi 
ja espanjaksi. Aika osallistui vuosien 
ajan erilaisten runotapahtumien ja -
interventioiden sisällöntuottamiseen sekä 
Lontoon että Bogotán runoilijapiireissä. 
Suomeen palattuaan hän on toiminut 
Helsinki Poetry Connectionin 
aktiivijäsenenä ja tuottajana sekä 
HPC:n Lavarunoakatemian 
maisteriohjelman opettajana.  
Ainokaisan toimittama ja kääntämä 
runoantologia kolumbialaisesta 
vastakulttuurisesta runousliikkeestä, 
nadaismosta, ilmestyy Aviadorilta 
maaliskuussa 2023.

Runoantologia 
kolumbialaisesta 

vastakulttuurisesta 
runousliikkeestä, 

nadaismosta.



ONHAN SENTÄÄN LINNUT
Uni Ojuva

Sodankyläläisen Uni Ojuvan (s. 1984) runokokoelma Onhan sentään linnut kuvaa 
Keski-Lappia uudisasutuksen ja kadonneen keminsaamen kielen ja kulttuurin rajamaana. 
Kirjan runot luovat historiakuvan seudusta, jota kruunu ja valtio kontrolloivat ja jossa 
joukkoliikkeet kukoistivat. Samalla teoksen paikat – tulivuori, raippamänty, joki, 
työväentalo ja asutustila – toimivat runojen kuvaamien ihmisten ankkuroitumispisteinä 
omaan menneisyyteen ja sen vaikuttamiin identiteetteihin.

64 s. / Sidottu / Runokirja / Kl 82.2 / Ovh 26,50 €
ISBN 9789523811508 / huhtikuu

RUNOUS
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Uni Ojuva on historiatieteen maisteri 
sekä kulttuuri- ja luonnonperintökohtei-
den asiantuntija. Hän on kiinnostunut 
erityisesti muistitietohistoriasta ja jouk-
koliikkeistä, joita hän tarkastelee usein 
arktisesta näkökulmasta. Ojuvan esikois-
runoteos Asentopuu voitti vuonna 2018 
Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkin-
non.

©Jaakko D
ukttig



  Tietokirjat

©Jaakko
D

ukttig



TIETOKIRJAT
18

250 s. / Sidottu / Tietokirja, kuvitettu / Kl 78.87 / Ovh 33,50 €
ISBN 9789523811409 / maaliskuu

Olli Reijonen (s. 1960) on koulutukseltaan 
etnomusikologiaan erikoistunut taiteen 
lisensiaatti. Hän väitteli vuonna 2017 
filosofian tohtoriksi 

sambarumpukulttuurista eli batucadasta. 
Tätä ennen hän oli mukana 
sambarumpuryhmissä vuodesta 1982 
sekä Suomessa että Brasiliassa, jossa hän 
opiskeli 1990-luvun alussa arvostetussa 
sambakoulussa. Hän on toiminut myös 
tutkijana muun muassa EU-
projekteissa. Nykyään hän työskentelee 
yrittäjänä Syrjävaaran metsätilalla sekä 
pimeä- ja tähtimatkailuun 
erikoistuneessa Syrjävaara Good Night 
Oy:ssä.

BATUCADA
– kaikki rumpusambasta
Olli Reijonen

Ensimmäiset Rion karnevaalit järjestettiin vuonna 1723. Myös 
batucada-rumpusamballa on pitkät, 1920-luvun lopulle ja Rio de 
Janeiron ensimmäiseen sambakouluun juontavat perinteet. Alkuun 
batucadalla oli huono, suorastaan rikollinen maine. Sittemmin 
rumpusambaorkesterit kasvoivat ja sambarummutuksesta tuli ar-
vostettu taito. 

Aitojen rumpusambaorkesterien jäsenyydelle on tiukat laatu-
vaatimukset, ja vain harva ei-brasilialainen täyttää ne. Kirjan 
kirjoittaja Olli Reijonen on perehtynyt tähän traditioon 
perusteellisesti Rion kuuluisassa Portelan sambakoulussa. 
Kirjassaan Batucada – kaikki rumpusambasta hän valottaa 
samban ja batucadan kulttuurihistoriaa ja käy perusteellisesti läpi 
sambarummutuksen salat alkeista mestaritasolle.

© Olli Reijonen
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SIELUKASTA!
– soulin kuninkaallisia
Pekka Valtonen

Mustien artistien kappaleita alkoi yllättäen näkyä aiemmin vain 
valkoisten artistien kansoittamilla pop-listoilla. Uuden musiik-
kigenren, soulin, kukoistuskausi oli alkanut. Sen myötä mustien 
musiikki nousi ensimmäistä kertaa osaksi populaarimusiikin val-
tavirtaa. Suosion taustalla olivat legendaariset levy-yhtiöt, kuten 
Motown Detroitissa ja Stax Memphisissä, taitavat hittinikkarit 
sekä ennen kaikkea sielukkaat laulajat ja lauluyhtyeet. Teos esitte-
lee soulin vaiheita ja lukuisten artistien ja yhtyeiden tuotantoa Otis 
Reddingistä Stevie Wonderiin, Aretha Franklinista Tina Turneriin 
ja Ronettesista Temptationsiin – pienempiä tähtiä unohtamatta.

Historioitsija ja kulttuuriantropologi Pekka Valtonen (s. 1957) 
paneutuu itselleen nuoruudesta alkaen läheiseen aiheeseen am-
mattitutkijan perusteellisuudella ja souldiggarin tunteella. Lop-
putuloksena on kansainvälisestikin yksi kattavimmista ”mustien 
popmusiikista” kirjoitettu teos. 

450 s. / Sidottu / Tietokirja / Kl 78.891 / Ovh 34,50 €
ISBN 9789523811461 / huhtikuu

Antropologi ja historioitsija Pekka Valto-
nen (s. 1957) tunnetaan tietokirjailijana, 
joka on perehtynyt erityisesti Latinalaisen 
Amerikan historiaan ja varhaisiin kult-
tuureihin. Lisäksi hän on syvällisesti pe-
rehtynyt populaarimusiikkiin, jossa hänen 
erikoisalueinaan ovat Beatles sekä soul-
musiikki.

©Hannu Jukola
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VIISI MATKAA SAKSAN SIELUUN
Jukka Koskelainen

Saksa on yksille läpikulkumaa: mahdollisimman nopeasti ete-
lään! Toisille se tarjoaa tuopillisen parasta olutta Bierstuben hä-
märässä. Kolmansille Saksa on alla hyrisevä luotettava auto, nel-
jänsille hengeltään rikas kulttuurimaa.

Saksa saa medioissa usein väistyä angloamerikkalaisuuden tiel-
tä. Kuitenkin jo idea Suomen kansakunnan synnystä on lähtöisin 
Saksasta. Samoin sieltä on peräisin moni muukin ilmiö, kuten 
Hollywoodin rakastama romantiikka ja kauhukertomukset.

Jukka Koskelainen (s. 1961) sukeltaa viidellä matkallaan sy-
vällisesti Saksan ja saksalaisuuden ominaispiirteisiin. Matkoillaan 
Berliiniin, Jenaan, Lyypekkiin, Frankfurtiin ja Müncheniin hän 
käy läpi omaa suhdettaan maan historiaan sekä Saksan suurten 
kirjailijoiden kuvaamaan maailmaan ja heidän jättämäänsä perin-
töön.

420 s. / Sidottu / Tietokirja (essee-/matkakirja) / Kl 44.1 / 80.2 / Ovh 32,50 €
ISBN 9789523811416 / huhtikuu

Jukka Koskelainen on helsinkiläinen ru-
noilija, esseisti, suomentaja ja kriitikko. 
Hän aloitti uransa 1990-luvulla toimimal-
la aktiivisesti Nuoren Voiman Liitossa uu-
den runouden puolesta. Samoihin aikoihin 
hän alkoi tehdä kaunokirjallisuuden suo-
mennoksia espanjasta ja saksasta. Kos-
kelainen on perehtynyt syvällisesti saksa-
laiseen kulttuuriin laajemminkin, mikä on 
kantanut hedelmää hänen viimeaikaisessa 
esseetuotannossaan.

©Ari Haim
i
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NUORI ALVAR AALTO
Jukka Lyytinen

Millainen oli nuori Alvar Aalto? Se, joka vasta haaveili valloit-
tavansa maailman. Kirja kertoo kansainvälisesti kaikkien aikojen 
arvostetuimpien arkkitehtien joukkoon nostetun Alvar Aallon lap-
suudesta, nuoruudesta, opiskeluajoista ja kokemuksista sisällis-
sodassa. Millainen nuori Alvar oli henkilönä ja mitkä vaikutteet 
johtivat hänet arkkitehdin uralle?   

Alvar Aalto sai laajaan tuotantoonsa vaikutteita arkkitehtuurin 
historiasta ja suomalaisesta luonnosta ja kulttuuriperinteestä. Hä-
nen töitään on laajalti tutkittu. Jukka Lyytinen (s. 1969) paneutuu 
elämäkertateoksessaan Alvar Aallon vaiheikkaisiin kasvun vuo-
siin, jotka loivat pohjan hänen uskomattomalle elämälleen.

120 s. / Sidottu / Tietokirja / Kl 72.92 / Ovh 27,50 €
ISBN 9789523811478  / helmikuu

Jukka Lyytinen (s. 1969) on toimittaja ja 
kirjailija, joka on julkaissut viimeksi Lau-
ri Viidan elämäkerran ja sitä ennen muun 
muassa näyttelijöiden elämäkertoja sekä 
kirjan Lapinlahden Linnuista. 

©Ari Haim
i
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JERRI EKALUOKKALAINEN
Miida Sammale
Kuvittanut Kanerva Sivonen

Koulun aloitus on aina jännittävä tapahtuma, joka jättää elävän ja 
tunteikkaan muistijäljen pitkälle aikuisikään asti. Oululaisen Miida 
Sammalen kirjoittama ja Kanerva Sivosen kuvittama kirja kertoo 
suurella lämmöllä ja hersyvällä huumorilla seitsenvuotiaan Jerrin en-
simmäisestä koulupäivästä tavalla, josta ei yllättäviäkään käänteitä 
puutu. Kirja sopii sekä kouluikään varttumistaan odottaville että kou-
lunsa jo aloittaneille, tarinoista pitäville lapsille.
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Ikäsuositus: 
5–8-vuotiaat

24 s. / Sidottu / Lastenkirja, kuvitettu / Kl L85.22 / Ovh 23,50 €
ISBN L9789523811423 / toukokuu

Kanerva Sivonen ©
K

anerva Sivonen

Miida Sammale on oululainen luovan kirjoittamisen oh-
jaaja ja utelias ikiopiskelija, joka samoilee kameransa 
kanssa luonnossa ja nauttii lukulampun alla sanojen lo-
puttoman kiehtovista maailmoista. Hän on ahkera kirjas-
tonkäyttäjä, jonka mielestä aina on hyvä hetki tutkia sivu-
polkuja ja kurkistaa, mitä metsälammen pinta heijastaa.

Kanerva Sivonen on kuvituksen ja graafisen suunnittelun 
opiskelija sekä kaikenlaisen askartelun ihailija.

Miida Sammale ©
Taija-Tiia K

etola
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PIKKUDINO MISINUU
Nooshin Shabani
Suomentanut Joonas Maristo, 
kuvittanut Anna Helminen

Pikkudino Misinuu on kirja dinosauruksesta, joka kuoriutuu 
munasta metsän keskellä. Misinuu tutustuu metsän eläimiin, yrit-
tää ymmärtää itseään ja etsii äitiään. Samalla kirja on matka lap-
sen maailmaan, aikaan jolloin kaikki on uutta ja ihmeellistä.

Persialainen lastenkirjailija ja psykologi Nooshin Shabani on 
kirjoittanut yleismaailmallisen, ihmisiä yli kulttuurien rajojen pu-
huttelevan tarinan. Sen on suomentanut suoraan alkukielestä Joo-
nas Maristo ja kuvittanut Anna Helminen. 

Ikäsuositus: 
6–11-vuotiaat

80 s. / Sidottu / Lastenkirja, kuvitettu / Kl N85.12 / Ovh 25,60 €
ISBN L9789523811553 / helmikuu

LAPSET JA NUORET

Nooshin Shabani  (s.1964) on Koillis-Iranin 
Bojnurdissa syntynyt lastenkirjailija ja psykolo-
gi. Hän on julkaissut yli kymmenen lastenkirjaa 
äidinkielellään persiaksi. Hänen nyt suomennet-
tu palkittu kirjansa Misinu julkaistiin alun perin 
vuonna 2014. 

Joonas Maristo (s.1983) on kustannus-
toimittaja, tutkija ja suomentaja. Hän 
tuntee persialaista kulttuuria 
monipuolisesti ja on kommentoinut 
Iranin tapahtumia usein mediassa. Hän 
hallitsee persian lisäksi myös arabian. 

Anna Helminen on tamperelainen kuva-
taiteilija ja kuvittaja. Hän on valmistunut 
kuvataiteilijaksi vuonna 2018 pääainee-
naan maalaus. Hän myös kuvittaa lasten-
kirjoja, piirtää sarjakuvia ja tekee pieni-
kokoisia veistoksia.

Joonas Maristo ©Ari H
aim
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270 s. / Sidottu / Nuortenkirja / Kl N84.2 / Ovh 27,50 €
ISBN N9789523811430 / maaliskuu

AVIADORIN KEVÄT 2023

Puhdas valhe on Juha-Pekka Koskisen 
(s.1968) nuortenkirjatrilogian ensimmäi-
nen, itsenäisen tarinakokonaisuuden muo-
dostava osa. Hän on julkaissut vuodesta 
2004 lähtien yli 50 teosta, voittanut muun 
muassa Savonia-palkinnon sekä ollut kah-
desti romaaneillaan Finlandia-ehdokkaa-
na ja nuortenromaaneillaan kahdesti Arvid 
Lydecken -ehdokkaana.

©Ari Haim
i
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PUHDAS VALHE
Juha-Pekka Koskinen

Hyvät ystävykset Linda, Ben, Amanda ja Joni asuvat Marsissa, 
eikä heillä ole kokemusta elämästä muualla. He ovat kyllä kuul-
leet Maa-planeetasta, mutta uskoneet heille syötetyn käsityksen, 
että Maa on asumaton ja elinkelvoton. He muistavat ajat, jolloin 
myrskyisinä päivinä heidän kotikaupunkinsa Kadiksen ylle piti 
nostaa suojakupu. Sellainen ei ole ollut vuosiin tarpeen, sillä Mar-
sin myrskyt ovat laantuneet ilmakehän parantamistoimien takia. 

Kaupungin alla risteilee ikivanhojen tunneleiden verkosto, ja 
sieltä huhutaan löytyvän asutusta. Mystisen Birgamerin oppien 
mukaan vanhoissa taruissa mainittu Eeden on sijainnut Marsin 
alla. Samoissa Veldanin taruissa esiintyy väittämä, jonka mukaan 
ihmiskunta on saanut alkunsa ”Marsperän” huokoisissa onkalois-
sa. 

Vähitellen väite Maan asumiskelvottomuudesta paljastuu ystä-
vyksille valheelliseksi propagandaksi. Tämän seurauksena ryhmä 
Marsissa asuvia totuuden etsijöitä alkaa valmistella lähtöä Maa-
han. 

Ikäsuositus: 
13–16-vuotiaat
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©Neea Löyttyniem
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160 s. / Nidottu / Oppikirja, kuvitettu / Kl 77.2 / Ovh 29,50 € 
ISBN P9789523811515 / tammikuu

HEITTÄYDY DRAAMAAN
– luovan ilmaisun opas
Anu Löyttyniemi

Itsensä ilmaiseminen on jokaiselle tärkeä taito. Sen harjoittele-
minen koulussa on mielekästä, jos tarjolla on sopivaa opetus-
materiaalia. Työstään palkittu opettaja Anu Löyttyniemi on 
draaman ja ilmaisutaidon käytännön ammattilainen. Hän tietää 
kokemuksensa kautta, millaisin keinoin tätä tärkeää taitoa 
kannattaa opettaa, jotta motivaatio itseilmaisun kehittämiseen 
syttyy ja säilyy.

Kirjassa Heittäydy draamaan – luovan ilmaisun opas käydään 
läpi draaman ja ilmaisun keinoja ja rohkaistaan heittäytymään 
virheitä pelkäämättä. Kirja sisältää runsaasti osallistavia 
harjoituksia, jotka kirjan tekijä on laatinut eri ikäryhmien 
tarpeisiin. Kirja sopii parhaiten peruskouluihin, mutta se 
soveltuu myös muille ikäryhmille ja muihin käyttöympäristöihin.

Anu Löyttyniemi on puhe- ja ilmaisu-
kasvatukseen, erityispedagogiikkaan ja 
äidinkieleen ja kirjallisuuteen erikoistu-
nut luokanopettaja, opettajankouluttaja 
ja oppikirjailija. Hänet on palkittu mo-
nipuolisten menetelmien, mm. draaman 
käytöstä lukupiirityöskentelyssä ja juuri 
nyt hän kouluttautuu kirjallisuusterapia- 
ohjaajaksi. 

e-kirja:  ISBN P9789523811522 / 17,50 € / huhtikuu



Ääni- (kuunnelma-) ja e-kirjat

ELJAS ERKKO,
GOLFMINISTERI
Jukka Paakki

äänikirja:
ISBN 9789523811492
ovh 19,50 € / helmikuu 

HALLIN HURJA
Tapani Bagge

äänikirja:
ISBN 9789523811362
ovh 17,90 € / helmikuu

PASTELLIEN
MAANTIEDE
Anna Hollingsworth

äänikirja:
ISBN 9789523811546
ovh 19,50 € / helmikuu

MYRSKYLINNUT
Einar Kárason

äänikirja: 
ISBN 9789523811560
ovh 17,90 €/ huhtikuu

TUULIAJOLLA 
BERLIINISSÄ
Erich Kästner

e-kirja:
ISBN 9789523811386
ovh 16,90 € / helmikuu

HEITTÄYDY DRAAMAAN
- luovan ilmaisun opas
Anu Löyttyniemi

e-kirja:
ISBN P9789523811522
ovh 17,50 € / huhtikuu
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