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1. Niemi, M.: Populärmusik från Vittula 

Raikas lapsuuden ja ystävyyden kuvaus puolimyyttisestä Pohjolasta, kehitys- eli 
kasvukertomus 60-luvun kansankodin peränurkista. Suurella lämmöllä ja sydämellisyydellä 
hillittömän hauskasta vinkkelistä nähty maailma, josta ei totisesti raadollisiakaan piirteitä 
puutu.  

Aiheensa ja tapahtumapaikkansa puolesta tarina voisi olla tuskan ja vimman repivä kuvaus, 
ellei kirjailijan asenne olisi niin kaikkea inhimillistä heikkoutta ja hulluutta ymmärtävä. Kuin 
omanlaiseensa tehosekoittimeen olisi kaadettu kourallinen Mark Twainia ja toinen Tove 
Janssonia, sekä mausteeksi aimo loraus Rosa Liksomia. ja sitten käännetty virta päälle ja 
nupit kaakkoon. En muista milloin viimeksi olisin nauranut yhtä paljon kirjan parissa. Viiden 
tähden lukuelämys! 

 2. Conover, T.: Newjack; guarding Sing Sing 

Koruttomia kertomuksia suljetusta talosta Amerikan mahanalusen pimeämmältä puolelta: 
arvostettu journalisti yritti saada haastatteluin yms. kuvaa vanginvartijoitten ammattikunnasta 
ja törmäsi täydelliseen hiljaisuuden muuriin. Periksiantamattoman uteliaana hän pani itsensä 
likoon, kävi läpi vanginvartijan koulutuksen ja suoritti työharjoittelunsa Sing Singissä.  

Tinkimättömän tasapuolinen, inhimillinen dokumentti maailmasta joka elää keskuudessamme 
mutta josta moni ei tiedä mitään. Vankiloista ja vangeista on kirjoitettu jonkun verran, mutta 
harvemmin tulee ajatelleeksi kokonaista ihmisryhmää, joka työskentelee niissä heidän 
kanssaan ja toimeenpanee yhteiskunnan asettamia rangaistuksia: keitä he ovat, ja miten 
moinen työ vaikuttaa tekijäänsä. Vaikka teos kuvaakin Yhdysvaltojen eräitä pienmaailmoita, 
se herättää runsaasti aiheellisia kysymyksiä yleisemmälläkin tasolla. Suositeltavaa kaikille, 
mutta tietyllä varauksella: kuolemanrangaistusta käsittelevä luku vaatii vahvoja hermoja. 

3. Portal, J.: Korea: art and archaeology 

Selkeä ja kattava tietopaketti kahden naapurinsa varjoon aiheetta jääneen maan taiteista ja 
kulttuurista. Viimeisimmät arkeologiset löydöt sekä paikalliset tekstilähteet panevat osin 
uusiksi käsitykset alueen kulttuurivaikutteiden virroista, jotka on aiemmin esitetty - osin 
ilmeisesti japanilaisten toimesta tarkoituksellisestikin – jossain määrin ylimalkaisina (mm. 
buddhalainen kulttitaide Heian-kauden Japanissa, korealaisen keramiikan vaikutus 
teeseremonian wabi-estetiikkaan).  
Kiehtova esitys omaleimaisista taidetraditioista, joka saa maallikon haluamaan lisää tietoa ja 
asiantuntijankin tarkistamaan olettamuksiaan. Erinomainen kuvitus tuo ihailtavaksi niin 
mustemaalauksen, kalligrafian, kuin keramiikkataiteenkin valiot. Kaikille Kaakkois-Aasian 
taiteesta tai kulttuureista kiinnostuneille tarjolla antoisia hetkiä. 
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