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Arto Tapio Paasilinna syntyi Alakylässä 
Mäkivaara -nimisessä talossa 20.4.1942.  

Kateellisena Reino-veljelleen, joka oli 
syntynyt Jäämeren evakkoreissulla 5.12. 1939 
perheen paetessa talvisotaa Petsamosta, 
Arto on varsinkin kansainvälisille toimittajille 
väittänyt syntyneensä kuorma-auton lavalla. 
Todellisuudessa Arto syntyi Alakylässä 
”Törövaarassa”, lähellä Ylipään risteystä, 
jossa nykyisin on Martti Vaaran talo. 

 

Vaikka Arton Väinö-isä syntyi 1902 
Ruokojärvellä, on Artolla varsin vahvat 
sukujuuret Alakylään ja Kittilään, sillä hänen 
isoisänsä, 1863 syntynyt Juho Aapi Gullsten ja 
isoäiti, Amanda Mokko ( s. 1868) olivat 
alakyläläisiä. Arton äiti, Petsamossa syntynyt 
Hilda Maria Niva, oli kuuluisan Hanhi-Pietin 
sukua Hanhimaasta. (Hanhi-Pietistä lisää 
välilehdellä ”historia ja nykypäivä”, Kittilän 
seurakunnan historiaa).  

 

 

Arto Paasilinnan tunnettujen kirjailijaveljien  Ernon, Maurin ja Reinon  lisäksi Artolla on 11 vuotta 
vanhempi veli, Pasi, joka viisine lapsineen toimi opettajajana Tepsan alakoulussa aina 
eläköitymiseensä  asti. Hän vieraili paljon Alakylässä serkkunsa Toini Korkean luona. Lisäksi Artolla 
oli piilopirtti ja savusauna Salankitievassa Raattamassa. Sukujuuret ja verisiteet Kittilään ovat 
ilmeiset, vaikka Arto ei asunut Alakylässä kuin elämänsä ensimmäiset pari vuotta. 

Väinö-isä muutti 1928 poliisiksi Petsamoon ja koska oli suuttunut ankaralle Juho-isälleen niin 
pahasti, että otti ja suomensi jopa sukunimensä Gullstenista Paasilinnaksi ja suojasi nimen. 

Artolla on kaksi poikaa, joista vanhempi, Petteri, toimii nykyisin Arton edunvalvojana vuoden 2009 
vakavan sairastumisen jälkeen. Petteri johtaa myös Paasilinna – kustantamoa. 

Arton työura alkoi toimittajana Lapin Kansassa, jatkuen Warkauden lehdestä Koillissanomiin. 
Ensimmäinen teos oli 1964 ilmestynyt Kanhunkaataja Ikä-Alpi, ja ensimmäinen romaani 1972 
ilmestynyt Operaatio Finlandia. 1975 Arto jättäytyi vapaaksi kirjailijaksi ja 1983 hän jopa voitti 
valtakunnallisen keksintökilpailun. 

1990 ilmestyi kirja Hurmaava Joukkoitsemurha, jossa sivulla 156-157 kerrotaan kuvitteellisesta 
alakyläläisestä Alvari Kurkkivuopiosta. Alvari asuu tätinsä Lempin kanssa samassa taloudessa eikä 



ole kuin kaksi kertaa eläessään poistunut kotoaan. Alvari ei kuitenkaan hyppää Korpelan Vauhti -
linjojen bussiin, koska täti on kuollut ja hän on perinyt Alakylän vauraimman viljelystilan ja 
valtavan omaisuuden. Hänen kaikki itsemurha-ajatuksensa ovat tipotiessään ja bussi jatkaa 
matkaansa Norjaan ilmaan yhtäkään alakyläläistä.   

Arton teoksia on käännetty 46 eri kielelle ja niistä on filmattu 9 elokuvaa. Suomeksi on julkaista 35 
romaania, joista viimeisin, ehkä jo enteellisesti 2009 ilmestynyt teos, on nimeltään Elävänä Omissa 
Hautajaisissa. 
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