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MaailMan enSiMMäinen tasokoordinaa-
teilla kirjoitettu runokokoelma! Jokainen 
kokoelman rivi sisältää yhden koordinaatin, 
joka viittaa tiettyyn suomalaiseen paikanni-
meen. Runoja on mahdollista lukea ainakin 
kahdella eri tavalla: joko sellaisenaan kaksi-
ulotteisen karttaprojektion lyriikkana
tai muuntamalla koordinaatit sanalliseen 
muotoon. Lukijan työn helpottamiseksi osa 
runoista on jo valmiiksi esitetty myös sanalli-
sessa muodossa koordinaattien rinnalla. Teosta 
voi pitää vilpittömänä rakkaudenosoituksena 
rikkaalle äidinkielellemme ja kotimaamme
paikannimistölle. Sellainen maa, jonka 
kamaralta löytyvät Maailmannapa, Uusi-
Eurooppa, Surkee ja Paskala, on runo itsessään.

Tuomas Kilpi
N&E

Espoolainen Tuomas Kilpi  
(s. 1967) on pitkän linjan kus-
tantaja, kirjailija ja kääntäjä.
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RunoTeoS Tehen tarkastelee identiteettiä ja 
ulkopuolisuutta autonomikseksi
julistautuneen mikrovaltio Sealandin kautta. 
Teos hyödyntää meänkielisyyksiä, puhekieli-
syyksiä ja kielen hajoamista, mutta ei ole
tavanomaista murrerunoutta. Aiheina ovat 
muun muassa osoitteettomana matkustaminen, 
pohjoiset paikat sekä eristetty mielenterveyson-
gelmainen hallitsija Juana la Loca. Tehen on 
hyvin omintakeinen kokonaisuus, jossa tietyt 
historialliset tositarinat näyttäytyvät unen-
omaisessa valossa.

Riikka ulanto 
Tehen

Torniolaisen Riikka Ulannon 
(s. 1982) esikoisteos Vedel-
miä julkaistiin vuonna 2016 
valtakunnallisen Runo-Kaarina 
-kilpailun voittajateoksena. 
Ulannon runoja on myös 
julkaistu Gummeruksen Runot 
2013 -antologiassa, ja hänet 
on palkittu J. H. Erkon kilpai-
lussa kolmannella palkinnolla 
2011.
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VilleJuhani  
Sutinen 
Kapitalismin museo. 
Esseitä Amerikasta

Krijailija ja kääntäjä Ville-
Juhani Sutinen (s. 1980) on 
aiemmin käsitellyt Yhdysval-
tojen henkistä tilaa kiitetys-
sä esseekokoelmassaan Itä-
Harlemin punainen ruusu 
(Savukeidas 2011).
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KaunoKiRJallinen eSSeeKoKoelMa 
tarkastelee Yhdysvaltojen henkistä ilmapiiriä 
presidentti Donald Trumpin vaalivoiton 
jälkeisenä aikana. Sutinen on asunut Berkeleys-
sä, Kaliforniassa, vuoden 2016 kesästä lähtien ja 
todistanut mielenosoituksia, mellakoita ja 
muita yhteiskunnallisia liikahduksia. Kirjassa 
tarkastellaan Trumpin valinnan aiheuttamien 
reaktioiden lisäksi sitä, miten eri puolilla 
maata on siirrytty tyrmistyksestä post-rumpi-
laiseen kyllästymisen ja turtumisen aikaan. 
Esseissä tarkastellaan muun muassa toisinajat-
telun traditiota San Fransiscon alueella, arjen 
radikalismia, matkustamistaja kodittomuutta, 
road trip -kirjallisuutta ja vanhan Amerikan 
muuttumista kitschiksi. Sutisen mukaan 
nostalgiasta on vaivihkaa tullut Yhdysvaltojen 
politiikan tärkein voimatekijä ja Yhdysvallat on 
muuttunut oman itsensä museoksi.


