
 

 

Palkittua luettavaa 14.12.2012 

Kirjallisuuspalkintoja on lukuisia: jotkin niistä ovat rahallisesti merkittäviä, toisilla on enemmän 

tunnustuksellista arvoa. Usein palkinnon suurin anti on kirjamyynnin tuntuva kasvu ja kirjailijan ja 

teoksen saama julkisuus. Palkitun kirjailijan on jatkossa helpompi saada teoksiaan julki. Tässä on pieni 

katsaus vuonna 2012 palkittuihin kirjoihin: 

Finlandia-palkinto lienee huomattavin kirjallisuuspalkinto Suomessa. Se on Suomen Kirjasäätiön 

jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Vuosittain vaihtuva kolmijäseninen raati 

nimeää kyseisen vuoden aikana ilmestyneistä romaaneista kuusi teosta ehdokkaiksi, joista yksi valitsija 

valitsee voittajan. Ehdokkaiksi pääsivät tänä vuonna Riikka Ala-Harjan Maihinnousu, Heidi 

Köngäksen Dora, Dora, Juha Seppälän Mr. Smith, Pirjo Hassisen Popula, Ulla-Leena Lundbergin 

Is(Jää) ja Aki Ollikaisen Nälkävuosi. Jo ehdokkuutta pidetään merkkipaaluna. 

Vuonna 1984 perustetun palkinnon saajan päätti tänä vuonna presidentti Tarja Halonen. Hän antoi 

palkinnon Ulla-Lena Lundbergin teokselle Is, jonka kieltä Halonen luonnehti iättömäksi. Samaan 

aikaan alkukielisen teoksen kanssa julkaistiin Leena Vallisaaren suomennos Jää. Romaani sijoittuu 

ulkosaaristoon sotien jälkeisessä Suomessa. Pappi Petter Kummel ja hänen perheensä asettuvat 

saaristopaikkakunnalle seurakuntaan, jonka elämää ohjailevat pula ja luonnonvoimat. Pappilassa 

jaksetaan uskoa tulevaan, ja Halonen luonnehtikin optimistista Kummelia uuden rauhan kauden 

symboliksi. 

Kaunokirjallisuuden lisäksi myös tietokirjallisuudella ja lastenkirjallisuudella on omat Finlandiansa. 

Tieto-Finlandian saajan valitsi tänä vuonna Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Janne 

Virkkunen. Palkinnon sai toimittaja Elina Lappalainen kirjallaan Syötäväksi kasvatetut - Miten ruokasi 

eli elämänsä. Lappalainen on vieraillut navetoissa, kanaloissa ja sikaloissa ja haastatellut esimerkiksi 

tuottajia, eläinsuojelijoita ja eläinlääkäreitä. Lappalainen pyrkii luomaan todenmukaisen kuvan 

tuotantoeläinten elämästä. Fakta kun on, että suomalainen syö keskimäärin 76 kiloa lihaa vuodessa. 

Mistä possusuikaleet ja lihapullat lautasillemme tulevat? 

Finlandia Junior -palkinto jaetaan vuosittain ansioituneelle lasten- tai nuortenkirjalle. Sen saajasta 

päätti tänä vuonna ohjaaja Mari Rantasila, joka myönsi palkinnon Christel Rönnsin kirjalle Det 

vidunderliga ägget. Kirja on myös suomennettu nimellä Perin erikoinen muna. Palkintoraadin mukaan 

tarina on lempeä kertomus erilaisuudesta, ystävyydestä ja luopumisesta, ja teoksen parasta antia ovat 

upeat kokosivun kuvat, joissa on runsaasti yksityiskohtia ja elävä perspektiivi. 

Helsingin Sanomat jakaa vuosittain tunnustusta parhaalle suomalaiselle esikoiskirjalle Helsingin 

Sanomain kirjallisuuspalkinnon muodossa. Vuoden paras esikoinen on HS:n mukaan Aki Ollikaisen 

Nälkävuosi, joka pääsi siis myös Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Koskettava tarina kertoo karusta 

talvesta 1867–68, jolloin Suomessa kärsittiin huonojen satovuosien seurauksena nälänhädästä. Kun 

ruoka loppui, ainoa vaihtoehto oli lähteä kerjuulle. Monet joutuivat turvautumaan ahtaisiin 

tilapäismajoituksiin, mikä johti siihen, että nälän lisäksi myös kulkutaudit surmasivat kansaa. 

Vuoden 2012 Runebergin palkinto jaettiin helmikuussa Runebergin päivänä, ja sen sai Katja Ketun 

Kätilö (2011). Kätilö kertoo rujon rakkaustarinan, jonka päähenkilöitä ovat suomalainen kätilö ja 

saksalainen, mutta suomalaissukuinen SS-upseeri. Tapahtumat sijoittuvat Lapin sodan vaiheisiin, 

Titovkan vankileirille ja Kuolleen Miehen vuonolle Jäämeren rannalle. Kätilössä riittää kontrasteja: se 

on rakkaustarina, mutta samalla sukellus ihmisluonnon julmuuteen ja pahuuteen. 
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Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto jaetaan vuosittain jollekin sellaiselle kaunokirjalliselle 

teokselle, joka on kirjoitettu jollakin pohjoismaisella kielellä. Palkinnon sai tänä vuonna norjalainen 

Merethe Lindstrøm teoksellaan Dager i stillhetens historie. Kirja on käännetty ruotsiksi nimellä Dagar 

i tystnadens historia, mutta suomeksi sitä ei ole vielä käännetty. 

Kansainvälisesti merkittävimpiä palkintoja on Man Booker -palkinto, joka myönnetään vuosittain 

Kansainyhteisön, Irlannin tai Zimbabwen kansalaisen kirjoittamasta englanninkielisestä romaanista. 

Kuluvan vuoden palkinnon nappasi Hilary Mantelin Syytettyjen Sali (Bring Up the Bodies). Mantel sai 

palkinnon jo toistamiseen, sillä hän sai palkinnon myös vuonna 2009 romaanillaan Susipalatsi (Wolf 

Hall). Mantel on ensimmäinen nainen ja britti, joka on saanut palkinnon kahdesti. 

Syytettyjen sali on jatko-osa Susipalatsille, ja kirjasarjan on määrä täydentyä trilogiaksi muutaman 

vuoden kuluttua. Susipalatsin tapahtumat sijoittuvat 1520-luvulle, ja sen päähenkilönä on kuningas 

Henrik VIII:n hovissa valta-asemaan noussut Thomas Cromwell. Syytettyjen sali tutkii Henrikin toisen 

vaimon, Anne Boleyn, traagista ja veristä kohtaloa. 

Kirjallisuuden Nobel on kirjallisuuden kuninkuussarjan palkinto. Ruotsin akatemia myöntää sen 

vuosittain jollekin merkittävälle kirjailijalle. Tänä vuonna voiton nappasi Mo Yan Kiinasta – 

ensimmäisenä Kiinassa asuvana kiinalaisena. Vuoden 2013 aikana ilmestynee ensimmäinen Mo Yanin 

kirja suomeksi, kun suomennetaan teos, jonka nimi on englanniksi Life and Death Are Wearing Me out. 

Ruotsiksi Mo Yanilta on ilmestynyt esimerkiksi Ximen Nao och hans sju liv Göran Malmqvistin 

kääntämänä. 

Palkitut kirjat ovat usein kirjastossa varsin kysyttyä lainattavaa, joten niitä kannattaa ja usein myös 

täytyy varata. Varauksen voit tehdä joko kirjastossa käydessäsi tai sitten verkkokirjastossa, jossa se 

onnistuu oman kirjastokortin numeron ja pin-koodin avulla. 

Johanna Valo 

Kirkkonummen kirjasto 
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