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Tästä se alkaa!
KULTTUURIVIHKOT-LEHTI ON ilmestynyt jo

vuodesta 1973. Alusta asti kaunokirjallisuuden
julkaiseminen on ollut olennainen osa lehtem
me profiilia. Tästä syksystä alkaen tarjoamme
tajuntaa avartavaa kirjallisuutta paitsi lehden
kansien välissä myös kirjojen muodossa.
Tilanteeseen on johtanut monta saman
aikaista kehityskulkua: kulttuuri- ja sivistys
arvojen yleinen väistyminen markkina-ajatte
lun tieltä, mihin haluamme tarjota vastavoi
maa, ansiokkaiden käsikirjoitusten ja ideoiden
tarve päästä julkaistuiksi sekä kirja-alan
tuotantomahdollisuuksien joustavoituminen.
TÄNÄ SYKSYNÄ MEILLÄ on kunnia esitellä

kaksi runokokoelmaa ja yksi novellikokoelma.
Viimeksi kuluneiden 10–20 vuoden aikana
suuret kustantamot ovat vähentäneet huomat
tavasti varsinkin runouden julkaisemista; yhä
enemmän keskitytään vain siihen, mikä
parhaiten myy. Tämä lisää kaltaistemme
toimijoiden tarvetta kirja-alalla. Mitä enemmän

on laadukkaita, asialleen omistautuneita
kustantamoja, sitä monipuolisempi on myös
julkaistavien teosten kirjo.
Kustannamme jatkossakin erityisesti
runoutta ja lyhytproosaa.
UUDET ILMIÖT JA suuntaukset alkavat aina

marginaalista. Mutta esimerkiksi nykyrunous
ei suinkaan ole niin pienen piirin juttu kuin
usein valtajulkisuudessa esitetään – sen
osoittavat vaikkapa 2000-luvulla suureen
suosioon nousseet lavarunous ja moninaiset
runotapahtumat tai murrerunous.
Vaikka pontimenamme on vahva kulttuuri
tahto enemmän kuin yksioikoinen bisnesajat
telu, toki mekin toivomme, että kirjojamme
myydään, ostetaan ja luetaan.
Kustantamomme ensimmäisen syksyn
ensimmäiset kirjat ovat esikoisteoksia. Olemme
pitkäjänteinen yleiskustantamo: esikoisen
jälkeen tulee toinen teos, kolmas, neljäs… Ja
koko ajan lisää uusia tekijöitä. Lukuiloa!

Elias Krohn
kustantaja

Maria Susanna
Tämän maan pidot
Kerro minulle jotakin kaunista.
(tarkoittaa ajattele minua tänään)
Kerro minulle mitä tahtoisit tehdä nyt.
(tarkoittaa minun kanssani)
Olet vaiti ja vetäytynyt.
(tarkoittaa hylkäsit minut ennen aikojasi)
TÄMÄN MAAN PIDOT kertoo toisen ihmisen

etsimisestä – silloinkin kun hän on läsnä –,
epäilystä, surusta, onnesta ja sen vaikeudesta.
Ruotsissa syntynyt kirjailija on asunut aikuis
iällään niin Italiassa, Suomessa kuin Virossa
kin. Häntä kiehtoo irrallisuus, muutos,
itsenäiseksi kasvaminen, sopeutuminen ja
sopeutumattomuus uusiin ympäristöihin.
”Ovatko kosketukset hukkaan heitettyjä
toiveita?” runoilija kysyy olematta kuitenkaan
pessimisti. Pallo jää lukijalle.

Maria Susanna (Susanna
Poikela, s. 1976) on Tallin
nassa asuva maahantuonti
alan yrittäjä ja runoilija. Hän
on opiskellut myös Porin
taidekoulussa ja valmistunut
Snellman-korkeakoulusta
Steiner-koulun luokanopet
tajaksi. Runoilijana hän on
suuntautunut kirjoittamisen
lisäksi lavaesiintymisiin.
56 sivua, pehmeäkantinen
Kirjastoluokka 82.2
isbn 978-952-7274-00-2 (nidottu)
isbn 978-952-7274-01-9 (e-kirja)
16,90 e (nidottu) | 8,90 e (e-kirja)

Tuomas Kaila
Lähettiläät
LÄHETTILÄÄT ON sysimustan humoristista

lyhytproosaa, jossa keskiöön nousee maailmal
la heiluvien diplomaattien nyrjähtänyt,
päänsisäinen maailma. Satiirinen kokoelma on
kuin maahan tallottujen, kurassa ryvettyneiden
kansallislippujen kirjava tilkkutäkki.
Mustalaistytöt alkavat taas ahdistella meitä terassia
kiertävän köysiaidan takaa. Ymmärrän sanat raha,
vauva ja maito.
Mies alkaa vitutuspäissään tenttiä tyttöjä,
espanjaksi ja englanniksi. Minkä ikäisiä olette?
Miksi ette käy koulua? Miksi ette mene töihin? Miksi
vauva on noin apaattinen? Kuka on sen oikea äiti?
Tytöt vilkuilevat toisiaan suu auki. Virnistelevät
vähän.
Lähetystössä kävi viime viikolla suomalainen
eläkeläismies, jolta oli viety passi ja rahat. Mies
kirosi mustalaisia itku kurkussa. ”Muuten en
Hitleristä perusta, mutta…”
Jos tarjoilijattarelle toteaisi, että toinen tytöistä
oli hauskan näköinen, pitäisivät hulluna.

Tuomas Kaila (s. 1975) on
helsinkiläinen käsikirjoittaja,
muusikko ja media-alan yrit
täjä. Lähettiläät on Kailan en
simmäinen proosamuotoinen
teos.
104 sivua, pehmeäkantinen
Kirjastoluokka 84.2
isbn 978-952-7274-02-6 (nidottu)
isbn 978-952-7274-03-3 (e-kirja)
19,90 e (nidottu) | 9,90 e (e-kirja)

Johan Alén
Alukseni, kirkas

Ohitan matkallani paljon aluksia
Yksi kiihdyttää hiukkasilla
Toinen törmäyttää ytimiä
Kolmas tyhjentää tähden ydintä
Perille pääsevät ne jotka ovat oppineet
muokkaamaan avaruutta
Jotka levittävät kätensä ja avaavat tien
ALUKSENI, KIRKAS alkaa metalyriikasta ja

jatkuu täysin loogisesti kosmisella matkalla,
jossa heikompaa voi alkaa huimata. Näkymät
ovat täynnä kauneutta ja valoa. Samalla ollaan
olemisen peruskysymysten äärellä: Kuka tai
mikä olen? Entä sinä? Matkalta palataan
ihmiseen, arkeen, rakkauteen ja lopulta
siihenkin, minkä kanssa kaikki runoilijat
flirttailevat. Mutta avaruus pysyy.
Olet kaunein jonka tunnen.

Johan Alén (s. 1976) on
yleistä kirjallisuustiedettä
opiskellut toimittaja. Hänen
tekstejään on julkaistu
suomen ohella ruotsiksi
kirjallisuuslehdissä.
52 sivua, pehmeäkantinen
Kirjastoluokka 82.2
isbn 978-952-7274-04-0 (nidottu)
isbn 978-952-7274-05-7 (e-kirja)
16,90 e (nidottu) | 8,90 e (e-kirja)

TILAUKSET
AMMATTILAINEN
Tilaa Kirjavälityksen, BTJ:n tai Bookyn kautta tai suoraan kustantajalta.

LUKIJAMME
Osta kirjakaupasta tai Kulttuurivihkojen verkkokaupasta.
Saatavilla hyvin varustetuista kirjakaupoista.
Verkkokaupastamme voit valita painetun kirjan (postitetaan kotiisi) tai E-kirjan (PDF).

VERKKOKAUPPA
www.kulttuurivihkot.fi/kirjat

YHTEYDENOTOT
kirjat@kulttuurivihkot.fi | 09 4114 5369
Kulttuurivihkot, Kaasutehtaankatu 1/12, 00540 Helsinki | Y-tunnus 1106173-0
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