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Virpi Hämeen-Anttila on tehnyt kirjailijan uran lisäksi 

töitä opettajana, tutkijana, suomentajana ja kuvittajana. 

Hän syntyi Espoossa vuonna 1958 ja asuu nykyään 

Vantaalla. Hän on naimisissa Jaakko Hämeen-Anttilan 

kanssa, joka on Helsingin yliopiston arabian kielen ja 

islamin tutkimuksen professori. 

Virpi Hämeen-Anttila valmistui Helsingin yliopistosta 

filosofian maisteriksi ja opettaa yliopistossa etelä-

aasialaisia kieliä ja kulttuureja. Omassa 

tutkimuksessaan hän on erikoistunut sanskritin kieleen 

ja esiklassisen ja klassisen ajan sanskritinkieliseen 

kirjallisuuteen. Hänellä on tekeillä väitöskirja 

kehyskertomus-tekniikan synnystä ja kehityksestä 

sanskritinkielisessä kirjallisuudessa. Hän on saanut 

akateemisesta työstään vuoden tieteentekijän palkinnon 

2004. 

Kääntäjänä Hämeen-Anttilalla on useita työkieliä: hän on 

suomentanut teoksia englannin ja ranskan lisäksi monista intialaisista kielistä kuten sanskritista, paalista, 

bengalista ja hindistä. Monipuolisesta kääntäjän työstään hänelle on myönnetty Eino Leinon palkinto. 

Kirjailijana Hämeen-Anttila debytoi vuonna 2003, kun romaani Suden vuosiilmestyi. Kirjasta tehty elokuva sai 

ensi-iltansa vuonna 2007. Suden vuosi on rakkaustarina, joka sijoittuu yliopistomaailmaan. Kirjassa kuvataan 

kirjallisuuden opiskelijan ja yliopisto-opettajan epäsovinnaista rakkaussuhdetta. Asetelma ja miljöö ovat 

tyypillisiä Hämeen-Anttilan muullekin tuotannolle, ja hänen kirjojaan on kuvailtu älykkääksi viihteeksi. Taide 

ja tiede ovat teoksissa usein läsnä, eikä kirjallisuusviittauksista ole pulaa. 

Jo joissakin aiemmissa Hämeen-Anttilan teoksissa on ollut mysteerien aineksia, ja vuonna 2004 hän julkaisi 

ensimmäisen dekkarinsaYön sydän on jäätä. Se aloittaa 1920-luvulle sijoittuvan jännitysromaanien sarjan, 

jonka päähenkilönä häärii ministeriön virkamies Karl Axel Björk. Björk avustaa poliisia erilaisten rikosten 

selvittelyssä historiallisessa Helsingissä. Toinen osa Käärmeitten kesä on jo ilmestynyt ja kolmas osa 

ilmestynee vielä tänä vuonna. 

Hämeen-Anttila on tuottelias kirjailija: hän on julkaissut yhden kirjan vuositahdilla muiden töiden ohessa. 

Romaanien lisäksi hän on kirjoittanut tietokirjoja, artikkeleja, esseitä ja novelleja. Hämeen-Anttilan on tehnyt 

kirjallista yhteistyötä perheenjäsentensä kanssa: hän kirjoittanut nuortenromaaneja tyttärensä Marian kanssa 

ja tietokirjoja miehensä Jaakon kanssa. Hän on kertonut kirjoittavansa mielellään romaaneja, koska tarinat ja 

suuret rakenteet kiehtovat häntä. 

Alla on listattu Virpi Hämeen-Anttilan tuotanto. Ensin on lueteltu romaanit, joiden jälkeen ovat vuorossa 

nuortenromaanit ja muu tuotanto. Linkit vievät Kirkkonummen verkkokirjastoon, missä voit tarkastella teosten 

saatavuutta ja varata kiinnostavimmat. 

Romaanit 

Suden vuosi, 2003 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=0001FE04%2D0101%2D11D2%2DB24C%2D00104B5471B8&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1


Alastonkuvia, 2004 

Kolmastoista lapsi, 2005 

Perijät, 2006 

Sokkopeli, 2007 

Muistan sinut Amanda, 2008 

Päivänseisaus, 2009 

Toisen taivaan alla, 2010 

Railo, 2011 

Tapetinvärinen, 2012 

Marionetit, 2013 

Yön sydän on jäätä, 2014 

Käärmeitten kesä, 2015 

Nuortenromaanit 

Nietos-sarja 

Intro, yhdessä Maria Hämeen-Anttilan kanssa, 2007 

Riffi, yhdessä Maria Hämeen-Anttilan kanssa, 2008 

Fade out, yhdessä Maria Hämeen-Anttilan kanssa, 2009 

Muu tuotanto 

Rakkauden atlas, yhdessä Jaakko Hämeen-Anttilan kanssa, 2005 

Tarujen kirja: Kansojen kertomuksia läheltä ja kaukaa, yhdessä Jaakko Hämeen-Anttilan kanssa, 200 

Minun Intiani, 2014 

Kirjailijan kuva: Anneli Salo 

Johanna Valo 

Kirkkonummen kirjasto 

http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=4EE961C2%2D0E4F%2D4BD5%2D9353%2D05DAC22D1E96&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=F60E2161%2DAE63%2D46AC%2D92B7%2DF1CC4FFA3F19&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=3D806115%2DC74E%2D4890%2DBB33%2D5F185772E1F5&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=4&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=45F486CB%2DE128%2D4D69%2D94E4%2D088DB1536EEF&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=5&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=7CFF9A9A%2D9A95%2D4634%2DA2AC%2D74AAC1006488&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=6&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=1E29059E%2DF0AB%2D4C98%2DBA60%2D09F25DE53E79&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=7&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=318D4E87%2D3DEC%2D4A06%2D837E%2DB74518AE0C21&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=8&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=014F6E97%2D6883%2D4BC3%2DA8CE%2D8C8259CBDEDE&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=9&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=94BD6545%2D96DD%2D4240%2DA84D%2D75FB8A94F2C6&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=10&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=14676015%2D7FEB%2D4FD7%2DA211%2D7F03E1715EE4&listalta=1&lkm=4&materiaali=100001&edhaku=11&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=97300B51%2D6C2A%2D4469%2D8B46%2DE2AF1466B96F&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=1579E0A3%2DDA4F%2D4383%2DBCD9%2DB8B884A6BD98&listalta=1&lkm=2&materiaali=100001&edhaku=12&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=C1B0D205%2DDD15%2D4440%2D8598%2DDC4234004679&listalta=1&lkm=32&materiaali=100001&lajittelu=1&edhaku=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=8EC16D92%2D8BD3%2D440E%2D8CE8%2D5E4B24475650&listalta=1&lkm=32&materiaali=100001&lajittelu=1&edhaku=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=50CF75B9%2D3EDD%2D48D9%2D96AB%2DEFFDDA71554E&listalta=1&lkm=32&materiaali=100001&lajittelu=1&edhaku=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=013944CC%2D9543%2D407F%2DA93E%2D12DF00ACAF9E&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=1&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=B318F254%2D0203%2D4AED%2D8B42%2D7B2428B6266D&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=2&aineistoittain=1
http://pegasos.kirjas.to/teos.asp?teosid=E637A149%2D4BE3%2D447A%2D8A4E%2D27D6281C6244&listalta=1&lkm=1&materiaali=100001&edhaku=3&aineistoittain=1

