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TIEDOTE
Robustoksen pienoisromaanin kirjoituskilpailu
Kustannusliike Robustos järjesti keväällä 2015 kaikille avoimen pienoisromaanin kirjoituskilpailun,
jossa etsittiin korkeatasoista pienoisromaanin käsikirjoitusta. Kilpailun aiheena oli valta.
Kilpailuun osallistui 105 käsikirjoitusta, joista palkintoraati valitsi mielestään kolme parasta
käsikirjoitusta. Lisäksi raati antoi kunniamaininnan kahdelle muulle käsikirjoitukselle.
Kilpailussa menestyneet käsikirjoitukset on tarkoitus julkaista kirjoina vuoden 2016 aikana.
Lisätietoja, raati: kustantaja Heikki Savola 0503548180, kirjallinen johtaja Jouni Lehtinen,
kirjastonhoitaja FM Riitta Aromäki
Robustoksen osasto 6e138.

1. palkinto
J.S. Meresmaa: Naakkamestari
Naakkamestari on valmis käsikirjoitus toteutukseltaan ja tematiikaltaan. Kirjoittaja on taitava;
osoittaa nyanssien tajua ja hallitsee draaman kaaren pienoisromaanin malttia vaativassa
mittakaavassa. Naakkamestari alkaa kertomuksena köyhän ja halveksitun tytön katkerasta arjesta
viime vuosisadan alun Tampereella, mutta päätyy surrealistiseen steampunk-maailmaan. Tekniikka
ja valta voivat olla irvokas yhdistelmä.
J.S. Meresmaa on Tampereella asuva kirjailija. Hänet tunnetaan Mifonki-fantasiakirjasarjasta, jota
hän on kirjoittanut neljä osaa vuodesta 2012 lähtien. Meresmaa on kirjoittanut myös sähkökirjoina
ilmestyneen fantasiatrilogian Keskilinnan ritarit. Lisäksi hänen novellejaan on ilmestynyt
suomalaisissa antologioissa ja muissa julkaisuissa. Hän on varsinaiselta koulutukseltaan puutarhuri,
mutta on opiskellut kirjoittamista Oriveden Opistossa.
2. palkinto
Jussi Matilainen: Ystävät eivät syö toisiaan
Ystävät eivät syö toisiaan on tässä kilpailussa harvinainen ja onnistunut satiiri EU-parlamenttiin
pyrkivästä Iiro-Pekasta. Lähiympäristönsä hallintaan pyrkivältä I-P:ltä eivät läheiset ihmissuhteet
luonnistu. Omasta mielestään hän on kuitenkin rehellinen pöljyyteen asti. Kampanjapäällikkö on
ainoa ystävä. Käsikirjoitus kysyy, mistä aineksista vallanpitäjämme ja niiksi pyrkivät on tehty.
Yksinäisyys on Iiro-Pekan pontimena demokratian huipulle pyrkimiseen, kunhan sinne ensin
pääsisikin.

Jussi Matilainen on Seinäjoella asuva kirjailija, joka on julkaissut kymmenen teosta. Matilainen on
2009 voittanut valtakunnallisen Haku päällä -rakkausrunokilpailun ja 2012 Etelä-Pohjanmaan
lavarunomestaruuden. 2015 Lasten LukuVarkaudessa Matilaisen ja Mervi Heikkilän yhdessä
kirjoittama Kummajaisten kylä ylsi seitsemän finalistin joukkoon. Oman kirjoittamisen lisäksi
Matilainen toimii sanataideohjaajana.
3. palkinto
Reija Glad: Valotusvirhe
Valotusvirhe on klassinen suomalaisen perheen kehitys- ja tuhoutumiskertomus tyhjenevällä
maaseudulla. Köyhyys, viina ja mielenterveysongelmat horjuttavat elämänhallintaa. Vähäeleisesti,
mutta koskettavasti käsitelty tarina, jossa ei ole mitään liikaa, eikä liian vähän. Päähenkilö toteaa,
että kaikille ei anneta mahdollisuutta, amerikkalainen unelma on oikeassa elämässä lapsellinen.
Reija Glad on kirjallisuuden opiskelija, joka parhaillaan tekee gradua Pentti Saarikosken
päiväkirjoista Oulun yliopistolla. Hän on kirjoittanut novelleja Hallaus-kirjallisuuslehteen ja
näytelmiä Oulun ylioppilasteatterille sekä Liekkiryhmä Tulikukalle. Glad on kirjoittanut myös
Oulun ylioppilasteatterin 50-vuotishistoriikin. Lisäksi hän opettaa luovaa kirjoittamista.
Kunniamaininta
Terhi Kuusisto: Irenen huone
Irenen huone kertoo Irenestä, joka kamppailee menneisyyttä ja sen valtoja vastaan. Edelliset
sukupolvet eivät tahdo päästää herkkää Ireneä otteestaan. Kasvukertomus vie Irenen etsimään omaa
tietään aina Intiaan saakka buddhalaiseen yhteisöön ja takaisin Suomeen saaden avukseen uuden
henkisen äidin. Psykologisesti oivaltava ja ihmisen sisäiseen kasvuun uskova tarina.
Terhi Kuusisto on englanninkielisen kirjallisuuden suomentaja, jonka esikoisromaani T-paita
julkaistiin 2001. Helsinkiläinen Terhi Kuusisto on kääntänyt yli 20 teosta ja hän on toiminut mm.
free toimittajana.

Kunniamaininta
Kirsti Kuronen: Kuningasjäärä
Kuningasjäärä on humoristinen, mutta vakavan pohjavireen omaava dialogiromaani naapureiden
elämästä. Vaikka vierekkäisten talojen asukaita erottaa toisistaan tontin raja tai sukupolvien välinen
kuilu, silti meitä aina kiinnostaa "mitä noi ny meinaa?". Naapureiden kyttääminen… anteeksi:
naapuriavun pyyteetön tarjoaminen on perisuomalaista vallankäyttöä puhtaimmillaan.
Kirsti Kuronen on lasten- ja nuortenkirjailija, joka on kirjoittanut myös runokokoelmia ja yhden
aikuisten romaanin. Vuonna 2011 Topelius-palkinnon voittanut Lempäälässä asuva Kuronen on
toiminut vapaana kirjailijana vuodesta 2009, sitä ennen hän on työskennellyt mm. kameramiehenä,
tv-ohjaajana ja toimittajana.

