
Juha Siro

Juha Siro (s. 24.6.1951) on kirjailija, runoilija ja kirjallisuuskriitikko. Hän on julkaissut viisi 
runokokoelmaa, aforismikokoelman, seitsemän romaania ja lastenkirjan. Siro on syntyperäinen 
tamperelainen, joka asuu Tammerkosken tuntumassa ja kirjoittaa työhuoneellaan Pispalan 
historiallisessa miljöössä. Esikoiskokoelma Vapaa pudotus ilmestyi vuonna 1998 ja uusin teos 
Valovuosi ilmestyi lokakuussa 2022. Se on ajankohtainen romaani universumin kokoisista 
kysymyksistä, rakkaudesta ja ihmismielen hauraudesta.

Siro on palkittu useasti kirjailijantyöstään, mm. Suomen kirjailijaliiton esikoispalkinnolla, Olvi-säätiön 
palkinnolla ja viidesti Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla. Romaani Marilynin hiuspinni oli 
Runeberg-palkintoehdokkaana ja Helsingin kaupunginkirjaston Varjo-Finlandia -listalla.

Juha Siro on tehnyt kirjallisuuskritiikkejä eri foorumeille, mm. Aamulehteen, ja hän on ollut 
Pirkanmaan taidetoimikunnan kirjallisuuden asiantuntijajäsenenä 2007-2012. Siron tekstejä on 
julkaistu myös oppimateriaaleissa ja lukuisten kustantajien antologioissa, ja niitä on käännetty 
venäjäksi, unkariksi ja englanniksi.

Siron romaaneissa liikutaan usein eri puolilla maailmaa. Kohtausten näyttämöinä toimivat yhtä hyvin 
Lontoo, Los Angeles, Pariisi, Budapest ja Peking, kuin ortodoksinen, pyhän Athos-vuoren 
munkkiyhteisö Pohjois-Kreikassa. Tekstit käsittelevät eksistentiaalisia kysymyksiä ja niissä pohditaan 
toistuvasti yksilön elämän ratkaisevia murroskohtia. 

Juha Siron kolme ensimmäistä runokokoelmaa pitäytyvät modernismin perinteessä, ja niiden 
perusteella kriitikot ovat kutsuneet häntä ”uusromantikoksi”. Myöhemmät kokoelmat hyödyntävät 
polyfoniaa ja meitä ympäröivää informaatiovirtaa.

Juhan suosittu blogi, Mitä tapahtuu todella, haarukoi monipuolisesti kulttuurin eri ilmiöitä.

Juha Siron julkaisut

 Valovuosi, romaani, Avain 2022
 Oiva ja aikasormus, nuorten- ja aikuisten romaani Avain 2021
 Yllämme kaartuva taivas, romaani Like 2019
 Idoli, romaani Like 2016
 Piru parka – pessimistin aforismit, Palladium Kirjat 2015
 Babel, 365 runon kokoelma Palladium Kirjat 2013
 Linnun muotokuva, runokokoelma Like 2011
 Marilynin hiuspinni, romaani Like, 2009
 Satakieli!, runokokoelma Like 2008
 Saat toivoa kolmesti, romaani Like 2007
 Kuningatarperhonen, romaani Like 2004
 Elämän tarkoitus, runokokoelma Like 2002
 Musta runokirja, runokokoelma Like 2000
 Vapaa pudotus, runokokoelma Like 1998
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