
 

 

Huhtikuun kirjailijaesittelyssä Antti Tuuri  

Antti Tuuri (s. 1944) on Kauhavalla syntynyt suomalainen kirjailija, joka on toiminut 

vuodesta 1983 lähtien kokopäiväisenä kirjailijana. Ennen siirtymistään täysin 

kirjailijanuralle graafisen alan diplomi-insinöörin koulutuksen saanut Tuuri työskenteli 

kirjapainoalalla. Kirjailijan työn rinnalla Tuuri on pitänyt yhteyksiä yllä liike-elämään 

toimimalla useissa luottamustoimissa. Nykyisin kirjailija työskentelee puolet vuodesta 

Helsingissä ja toisen puolen pohjanmaalaisessa Moikipään kylässä. 

Tuuria pidetään yhtenä sukupolvensa arvostetuimmista kirjailijoista, ja hänen uransa 

on kestänyt jo kunnioitettavat viisi vuosikymmentä. Kirjoittajana Tuuri on ripeä ja 

tuottelias. Hänen kirjallinen tuotantonsa kattaa kuutisenkymmentä teosta. Mukaan 

mahtuu koko joukko romaaneja, mutta myös novelleja, tietokirjoja, dokumentteja ja 

historiateoksia. Lisäksi Tuuri on kääntänyt islanninkielisiä saagoja suomeksi ja 

käsikirjoittanut televisio- ja näytelmäproduktioita. Hänen teoksiaan on käännetty yhteensä 16 kielelle. 

Tuuria edustaa niin kutsuttua insinööriproosaa; hänen teoksensa olivat varsinkin uran alkuvuosina ilmaisultaan 

niukkoja. Tuuri onkin mainiota luettavaa, jos pitää selkeistä lauseista ja pelkistetystä, lakoniseksi kääntyvästä 

kerronnasta. Tuurin teksti etenee jouhevasti ja siinä on usein jutusteleva sävy. Hän on teoksissaan tehnyt 

tunnetuksi myös pohjalaista mielenmaisemaa ja miljöötä, ja monet teoksista sijoittuvat Pohjanmaalle tai kuvaa 

sieltä kotoisien olevien henkilöiden vaiheita. 

Tuurin romaanituotannon kivijalkaa ovat useat sarjat: Pohjanmaa-, Äitini suku - ja Rukajärvi-sarja. Pohjanmaa-

sarja kertoo fiktiivisen Hakalan suvun jäsenten elämästä siirtolaisena Amerikassa ja suvun jäsenten vaiheista 

talvisodassa. Tapahtumat ajoittuvat 1920–1990-luvuille. Sarjan aloitusosa Pohjanmaa julkaistiin vuonna 1982, ja 

siitä Tuuri sai Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Kuusiosainen sarja päättyy romaaniin Lakeuden 

kutsu, josta kirjailijalle myönnettiin Finlandia-palkinto 1997. 

Äitini suku -sarja puolestaan lähtee liikkeelle jo 1700-luvulta. Sarja tutustuttaa lukijan moniin erilaisiin henkilöihin, 

joiden elämäntarinoiden myötä kurkistetaan muun muassa siirtolaiselämään Euroopassa ja Amerikassa. Tuuri 

on hyödyntänyt kirjoissa oman sukunsa vaiheita, niin äidin kuin isän suvun puolelta. Rukajärvi-sarjan romaanien 

tapahtumat taas pohjautuvat osittain veteraaneilta kerättyihin haastatteluihin. 

Sukunsa vaiheiden lisäksi Tuuri on ammentanut tarinoihinsa aineksia omista vaiheistaan insinöörinä ja tärkeästä 

harrastuksestaan matkailusta. Tuuri on kirjoittanut useita matkakertomusromaaneja reissuiltaan ympäri 

maailmaa. Hän vietti jo opiskeluaikoina pitkiä aikoja Saksassa ja myöhemmin hän on kiertänyt ahkerasti 

Amerikassa, Kanadassa ja Euroopassa. Myös toinen kirjailijalle tärkeä harrastus, perhokalastus, näkyy Tuurin 

kirjoissa. Moninaiseen tuotantoon mahtuu myös yrityshistoriikkeja. 

Alta pääset tarkastelemaan Tuurin kirjallista tuotantoa. Mittavasta tuotannosta on alla lueteltu romaanit, 

novellikokoelmat ja dokumentti- ja historiateokset. Sen sijaan libretot, kuunnelmat, näytelmät, 

elokuvakäsikirjoitukset ja suomennokset on tästä jätetty pois. Linkit vievät Kirkkonummen verkkokirjastoon. 

Tuurin tuotanto 

Asioiden suhteet, 1971 

Marraskuun loppu, 1973 

Joki virtaa läpi kaupungin, 1977 

Vuodenajat maaseutukaupungissa, 1979 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00012F01%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00005E89%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006A7E%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1


 

 

Viisitoista metriä vasempaan, 1985 

Miehiä naisten kanssa, 1993 

Sotaan syylliset, 1994 

Elämä isänmaalle, 1998 

Aukko taivaassa, 2000 

Suuri asejuna Pietarista, 2006 

Surmanpelto, 2008 

Suuri viljajuna Siperiasta, 2009 

Rata, 2010 

Alkemistit - Maallinen rakkaus, 2013 

Alkemistit II - Taivaalliset häät, 2014 

Pitelemättömät, 2015 

Pohjanmaa-sarja 

Pohjanmaa, 1982 

Talvisota, 1984 

Ameriikan raitti, 1986 

Uusi Jerusalem, 1988 

Maan avaruus, 1989 

Lakeuden kutsu, 1997 

Äitini suku -sarja 

Eerikinpojat, 2001 

Ullan kirja, 2002 

Muukalaiset, 2003 

Wallenberg, 2004 

Taivaanraapijat, 2005 

Kylmien kyytimies, 2007 

Ikitie, 2011 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000068F8%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=5&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000105FF%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=6&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000160EF%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=8&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00020D6A%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=24AD5249%2D7CEF%2D4AD6%2DBCB7%2D50A36A799C58&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=10&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=47898426%2D3BE1%2D45E2%2DA751%2D86C80E25BA04&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=11&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0C56E092%2D2BE3%2D4EEA%2DBCAE%2D345E11B25D9E&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=1D5ECDEB%2DC0DE%2D4DFA%2DA21D%2D2945A4B2E459&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=13&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=FB6E47B9%2D8A54%2D4ACD%2D8E5F%2DA56E4B7A549E&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=FB6E47B9%2D8A54%2D4ACD%2D8E5F%2DA56E4B7A549E&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=76A93D83%2DB4B4%2D4B1D%2DB26F%2D867DB54D8942&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=15&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=117483F4%2D0D15%2D4C59%2DB87B%2D384E795C7B6B&listalta=1&lkm=4&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=D413B4D9%2D6CE9%2D4B65%2DB565%2D4C29B81A8818&listalta=1&lkm=24&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00014C2C%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006BBA%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=4&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006C7F%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=5&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00018E27%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=6&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001AD85%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001CD16%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=8&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001E8FB%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0002098D%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=10&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=69A4B124%2DB1A2%2D4A97%2D8D92%2D591016368FB3&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=11&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=AF818F1C%2DB7F1%2D4DAD%2DA99A%2D9944AFF51311&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=D43E2F17%2D6C0A%2D45C8%2DB8B5%2DCBA08AA99DA3&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=13&aineistoittain=1


 

 

Rauta-antura, 2012 

Rukajärvi-sarja 

Rukajärven tiellä, 1990 

Rukajärven aika, 1991 

Rukajärven linja, 1992 

Novellit ja kertomukset 

Lauantaina illalla, 1971 

Seitsemän kertomusta, 1972 

Vuosi elämästä, 1975 

Perhokalastuksen alkeet, 1978 

Asiantuntija: Valikoima novelleja, 1979 

Maailman kivisin paikka, 1980 

Sammuttajat, 1983. 

Novellit. Helsingissä, 1983 

Vääpeli Matala lentää, 1987. 

Suuri pieni maa: Kertomuksia Islannista, 1993 

Suomi elää metsistään, 1996 

Maakunnan miehiä: Novellit 1983–1996, 2001 

Perhokalastus Pohjanmaalla, 2006 

Tenoa soutamassa, 2009 

Dokumentit, historiikit, tietoteokset 

Kertomus järvestä, 1981 

Voiman miehet, Suomen Sähkölaitosyhdistys ry., 1986 

Tie maisemaan, 1992 

Jokivarsien kansa sodassa, 1994 

Neljännen valtakunnan vieraana, 1995 

Isoa Inaria kiertämässä. Kuvauksia Inarin vesiltä ja rannoilta, 1999 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=97C47C1A%2DF97B%2D48EA%2D8284%2D148AC2C58E7A&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006D22%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=15&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006E02%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006EAB%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00012F01%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000065F0%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=8&materiaali=100001&edhaku=4&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00005F77%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=5&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=1D41B660%2DA348%2D4833%2D8DFC%2D6F2EBC9D9CD3&listalta=1&lkm=3&materiaali=100001&edhaku=6&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000065F0%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000066B7%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=10&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00006AF7%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=13&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001016D%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=000137AD%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=15&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001A91B%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0FA93997%2D0153%2D4CB9%2D941D%2D93343B912DF7&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=1274456B%2DC2BE%2D453E%2D8C79%2DAD1333E64835&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001247F%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=8&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=00017845%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1


 

 

Linnuille pesänsä, ketuille kolonsa. Asuntorakentamisen viisi värikästä vuosikymmentä, 1998 

Eteenpäin katsomisen taito. Tekniikan edistämissäätiö 1949–1999, 1999 

UPM-Kymmene. Metsän jättiläisen synty, 1999 

Elosta ja maailmasta. Esko Ahon tie Peltolan tuvasta suuriin saleihin, 1999 

Kuinka kirjoitan romaanin, 2004 

Tauno Matomäki: Suvipäivänä syntynyt, 2005 

Lähikuvassa Erno Paasilinna, 2009. 

Matkoilla Euroopassa, 2011 

Bospor Express, 2013 

Johanna Valo 

Kirkkonummen kirjasto (20.4.2016) 

 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=3518C862%2D10E0%2D4574%2D9A6C%2DD234C58F49B9&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=14&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=B20F9C28%2D7EA2%2D4A2B%2D9927%2DF0E433281289&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=D5E3974B%2D5133%2D416B%2D9CDB%2D74337A1352EC&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1

