
Kari Uusikylä
Kasvatustieteen professori Kari Uusikylä tunnetaan luovuuden 
tutkijana. Hänen tietoteoksensa ovat käsitelleet esimerkiksi 
älykkyyttä, koulutuksen tavoitteita ja luovuuden merkitys-
tä. Warelius-palkinnon saaneen Uusikylän viimeisin teos on 
Hyvä, paha opettaja (2006). Minerva Kustannus Oy.

Marja-Leena Tiainen
Viinijärveläinen Marja-Leena Tiainen kirjoittaa sekä lapsille 
että aikuisille. Eniten hänen laaja, mm. Topelius- ja Savonia-
palkittu tuotantonsa sisältää nuortenromaaneja. Maaseutu-
taajamien lasten ja nuorten elämän kuvausten lisäksi Tiainen 
on viime vuosina paneutunut rasismin ja maahanmuuttajien 
ongelmiin, joita hän käsittelee nuortenromaaneissaan Pikku- 
skini (2002) sekä Alex ja pelon aika (2006). Tammi.

Hannu Raittila
Hannu Raittilan viimeisin teos, päiväkirjaa, esseetä ja fiktiota 
sekoittava Kirjailijaelämää (2006) käsittelee kirjailijan kivik-
koista arkea ja hankalaa toimeentuloa Suomessa, pienen kie-
lialueen maassa. Raittilan laaja proosatuotanto sisältää romaa-
nien ja novellien lisäksi myös kuunnelmia, näytelmiä, esseitä, 
kolumneja ja kirjallisuuskritiikkiä. Romaani Canal Grande sai 
Finlandia-palkinnon vuonna 2001. Lisäksi Raittila on palkittu 
mm. Suomi-palkinnolla (1998). WSOY.

Kaisa Neimala
Imatralainen kriitikko ja kolumnisti Kaisa Neimala kirjoittaa 
säännöllisesti  mm. Etelä-Saimaa- ja Opettaja -lehtiin, Suomen 
Kuvalehteen ja Parnassoon. Pitkän uran äidinkielen ja kirjalli-
suuden opettajana tehnyt Neimala on myös suosittu luennoit-
sija, joka on esitelmöinyt eri puolilla Suomea erityisesti uudes-
ta kirjallisuudesta. 

Kari Levola
Kari Levola on julkaissut runoa ja proosaa sekä aikuisille että 
lapsille, kirjoittanut näytelmiä ja tv-käsikirjoituksia, opettanut 
luovaa kirjoittamista ja toiminut läänintaiteilijana ja kirjalli-
suuden alan luottamustehtävissä. Levolan esikoiskokoelma 
Avovedet (1980) sai J.H. Erkon palkinnon, ja sen jälkeen hä-
nen tuotantoaan on palkittu mm. Valtion kirjallisuuspalkin-
nolla (Kattohaukka 1983) ja Finlandia Junior –palkinnolla  
(Tahdon 1999). Kari Levola on toiminut vuodesta 2002 Suo-
men Kirjailijaliiton puheenjohtajana. Syksyllä 2007 ilmestyy 
hänen toimittamanaan kirjailijoiden työtä monipuolisesti va-
lottava antologia Kirjailijan työmaat. Tammi.

Arja Tiainen
Arja Tiainen on laajan runotuotantonsa ja kahden romaanin 
lisäksi julkaissut poleemista proosaa mm. siitä, miten elää 
(nais)runoilijana tässä maassa. Tiaisen temperamenttinen, pu-
heenomainen, ironinen ja hauska runous on myös lausujien 
suosiossa. Arja Tiainen sai Valtion kirjallisuuspalkinnon vuon-
na 1983. Viimeisin, runoilijan ajopäiväkirjaksi määrittelemä 
runokokoelma Tää tojota ei lähe liikkeelle ilmestyi syksyllä 
2006. WSOY.

Kaiho Nieminen
Kaiho Nieminen, alunperin lappeenrantalainen, Helsingissä 
vuodesta 1967 asunut kirjailija sai esikoisteoksellaan Lovi-
stoori (1972) J. H. Erkon palkinnon. Nieminen on suomalaisen 
arjen ja sen sosiaalisten jännitteiden tarkkasilmäinen kuvaa-
ja, joka on saanut kiitosta myös historiallisista romaaneistaan. 
Nieminen on kirjoittanut myös kuunnelmia ja toimittanut an-
tologioita. Hänen viimeisin romaaninsa on sodanjälkeisiä ih-
miskohtaloita kuvaava romaani Perilliset (2006). WSOY.

Tuomas Nevanlinna
Tuomas Nevanlinna on filosofi, suomentaja ja monipuolinen 
kirjoittaja, joka määrittelee erikoisalakseen kulttuurikritii-
kin ja taiteen filosofian. Essee- ja kolumnikokoelmien lisäk-
si Nevanlinna on julkaissut aikuisillekin sopivan lastenkirjan  
Antero joutuu luontoon (2004). Yhdessä Jukka Relanderin 
kanssa kirjoitettu ”sanakirja” Työn sanat (2006) paljastaa kriit-
tisesti ja ironisesti nykyaikaisen työelämän todellisen olemuk-
sen. Nevanlinnan viimeisin teos on kolumni- ja esseekokoel-
ma Nurin oikein (2006). Teos.

Juha Hurme
Eino Leino -palkitun Juha Hurmeen tulkitsemiin klassikoi-
hin kuuluvat mm. Tuntematon sotilas ja Punainen viiva. 
Vuonna 2004 sai alkunsa Tikkurilan teatterin esittämä Auto- 
trilogia, jota jatkaa syyskuussa 2007 ensi-iltansa saava näytel-
mä Volvo Amazon. Kirjailijan samanniminen esikoisromaani  
ilmestyy syksyllä 2007. Otava.
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