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 HEVOSENTUOKSUINEN MATKA  AMERIKKAAN, 

TÄYDELLISEN 
HEVOSEN JÄLJILLE

Sinimaaria Kangasś

Sielunhevonen 
Julia on viettänyt koko ikänsä hevosten kanssa, ratsastanut, 
hoitanut, kisannut… Mukana on ollut aina äiti – todellinen 
hevosnainen ja taitava valmentaja – kunnes vaikea tauti vie 
hänet. Harry, äidin mukanaan Amerikasta kauan sitten tuoma 
hevonen, on sekin tiensä päässä. 
 Tulevaisuuden näyttäessä tyhjältä Julia keksii ratkaisun. 
Harry oli äidin aito kumppani, joka välillä tuntui äidille lähei-
semmältä kuin kukaan muu. Sellaisen hevosen Juliakin haluaa. 
Hän lähtee äidin suvun hoiviin Yhdysvaltoihin, samalle tallille, 
josta äidinkin hevosura lähti liikkeelle, ja päättää löytää Har-
ryn sukulaisten joukosta oman sielunhevosensa. 
 Hevosen etsintä osoittautuu monipolviseksi retkeksi, jonka 
käänteissä kaikki, mitä Julia on elämänsä aikana hevosista 
oppinut, tulee tarpeeseen. Sielunkumppania on vaikea tunnis-
taa, jollei ole ihan varma, millainen itse on ja mitä haluaa. Ja 
on uskallettava muistaa kaikki äidistä, jotta saa selvän itsestään.

Sinimaaria Kangas on vapaa toimittaja ja kirjailija, joka on 
jakanut valtaosan elämästään hevosten kanssa niin Suomessa 
kuin Yhdysvalloissakin. Hän löytänyt matkan varrelta useam-
man sielunhevosen. Tämä on hänen toinen romaaninsa.
 Kangas on julkaissut yhdessä Lucia Stengerin kanssa 2016 
kirjan Keppareiden kyydissä.

K
uva: N

auska

ISBN 978-952-264-733-7, kl 84.2, sidottu, noin 220 sivua, 
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 21.3.2017

KAUNO

MYÖS E-KIRJANA!



intokustannus.fi4

Alkuteos Bara tre kan leka så, suomentanut Anu Koivunen, ISBN 978-952-264-734-4, 

kl 84.2, sidottu, noin 350 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 1.2.2017

UUSIN MARIANNE JIDHOFF -DEKKARI

MYÖS E-KIRJANA!
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Denise Rudberg

Kolmen kohtalokas leikki
Tukholmassa kuohuu. Arvostettu ulkoministeriön virkamies 
Bror Hemros löydetään kuolleena verisen kirjoituskoneen vie-
reltä. Samaan aikaan katoaa kaksi naista, joita yhdistää karu 
menneisyys murhatun miehen kanssa. Murhat eivät pääty 
tähän: asianajotoimiston neuvonantaja ammutaan, toimiston 
omistaa toisen kadonneen naisen aviomies.
 Valtion syyttäjänvirastossa työskentelevä Marianne Jidhoff on 
jälleen työn touhussa: hän saa selvitettäväkseen oudon tapauksen, 
jossa jokaisella näyttää olevan sanansa sanottavanaan Hemro-
sista. Apuna hänellä on tuttu poliisikaksikko, nuhjuinen Torsten 

ja nuori ja komea Augustin. Marianne kollegoineen uskoo pääs-
seensä selville tekijästä, mutta saadaanko tätä koskaan tilille?
 Denise Rudbergin dekkareissa rikokset tapahtuvat komeissa 
puitteissa Tukholman seurapiireissä, missä jokaisella on jota-
kin salattavaa. Marianne Jidhoff -kirjoja on myyty yli 280 000 
kappaletta Ruotsissa, ja niiden elokuvaoikeudet on myyty ruot-
salaiselle tuotantoyhtiölle. Rudbergiltä on suomennettu kaksi 
aiempaa Marianne Jidhoff -dekkaria Yksi tappava syrjähyppy ja 
Toinen toista pahempi. 

Denise Rudberg asuu Tukholmassa ja on yksi Ruotsin menes-
tyneimmistä kirjailijoista. Supersuosittu Rudberg kirjoitti aiem-
min chick-lit-romaaneja ja oli lukijoiden kruunaama Ruotsin 
epävirallinen chick-lit-kuningatar.

 MURHA ULKOMINISTERIÖSSÄ VIE 
KARUUN MENNEISYYTEEN

K
uva: C

hristopher H
unt

Jännitystä herkullisella eleganssilla.
– ICA Courier

Jo se, että pääroolin saa 
55+ nainen, joka on aktiivinen elämässä 

ja rakkaudessa, on oivasti tehty.
– Upsala Nya Tidning

Huumoria ja rikoksia 
onnistuneena  kombona. 

– Metro

Denise Rudberg elegansseine rikoksineen 
on  löytänyt oman paikkansa Ruotsin 

dekkari maailmassa. Etsivän ei tarvitse 
olla kovaksi keitetty ollakseen hyvä. 

– Nya Kristinehamns-Posten

KAUNO
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Timo Salo (toim.)

Tiedeaforismikirja
Uusia ajatelmia tieteestä

Suomen aforismiyhdistys ja Tieteen päivät järjestivät vuonna 
2015 valtakunnallisen aforismikilpailun, jossa tavoiteltiin uusia 
mietelauseita eri tieteenaloilta. Aforismeja saapui runsaasti, 83 
kirjoittajalta. Kilvan parhaimmisto on koottu Tiedeaforismikir-
jaan. Kirjassa on mukana myös suurten suomalaisten tieteente-
kijöiden klassikkositaatteja.
 Tiedeaforismikirja – uusia ajatelmia tieteestä on osa vuoden 
2017 Tieteen päivien 40-vuotisjuhlallisuuksia ja näitä aforis-
meja tullaan näkemään myös pääkaupunkiseudulla raitiovau-
nuissa Aforismeja raiteilla -kampanjassa.
 Kirjan on toimittanut runoilija ja aforistikko Timo Salo ja 
kansikuvan on tehnyt Iines Toivanen.

 SUOMEN PARHAAT 
TIEDEAFORISMIT KAUTTA AIKAIN

ISBN 978-952-264-724-5, kl 10.8, nidottu, noin 80 sivua, 
suositushinta 25 euroa, ilmestyy Tieteen päivillä 11.1.2017

On helppo vaatia todisteita. 
On vaikea saada ihmiset haluamaan niitä.

– Osmo Tammisalo

Tiede nojaa kumottavuuteensa. 
– Juha Kare  

 
Tieteentekoon kelpaavat hiukkaskiihdyttimet 

ja teipatut mehutölkit. Ajatus on tärkein.  
– Lea-Maaria Borg    

Supersymmetria, puhumattakaan säieteoriasta 
tuskin vaivautuu selittämään miksi en tule toimeen 

itseni enkä naapurini kanssa.
– Olli Hyvärinen

Nyrkki ei osaa laskea, se on kadottanut sormensa. 
– Helena Tornberg

Valtavirran voi ylittää vain poikkiteloin.
– Arto J Annila

SUOMI ON PYRISTELLYT SATAVUOTIAAN
ITSENÄISYYTENSÄ AJAN IDÄN JA LÄNNEN VÄLISSÄ.

TOISINAAN ONNISTUNEESTI, TOISINAAN KOMEASTI KOMPUROIDEN

TIETO
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SUOMI ON PYRISTELLYT SATAVUOTIAAN
ITSENÄISYYTENSÄ AJAN IDÄN JA LÄNNEN VÄLISSÄ.

TOISINAAN ONNISTUNEESTI, TOISINAAN KOMEASTI KOMPUROIDEN

Petri Laukka

Pieni kansa pyristeli 
Sata tarinaa itsenäisestä 
Suomesta  1917–2017

Aatteet, asenteet, muoti ja päätöksentekomallit ovat imeyty-
neet Suomeen molemmista ilmansuunnista, idästä ja lännestä. 
 Ideologiat ovat saaneet Suomeen tultuaan kummallisia piirteitä. 
Rotuopin avulla löytyi kansan heikko viinapää. Äärioikeistolai-
set ryhtyivät tekemään maailmankatsomuksensa nojalla väki-
valtaisia muilutuksia, kommunistit järjestivät vallankumoukseen 
tähtääviä lakkoja. Keskustalla oli halu pitää sama, muistinsa 
menettänyt vanhus presidenttinä ikuisesti. Ja niin edelleen.   
Vanhempi ikäpolvi humppasi hulluna. Kylmän sodan aikana 
Yhdysvallat tuki kommunismin vastaista taistelua lahjoitta-
malla Buick-henkilöautoja. Neuvostoliitto teki oman osansa 
jakamalla käteisrahaa, painostamalla nooteilla ja rajoittamalla 
 kirjallisuutta.
 Euroopan peräkolkkana pidetty maa on osannut käyttää 
perifeeristä tarkkailuasemaansa hyödyksi. Suomalaiset kävi-
vät menestyksekkäästi kauppaa Neuvostoliiton kanssa. Kauppa 
alkoi kokaiinin ja amfetamiinin salakuljetuksella 1920-luvulla 
ja huipentui kokonaisten kaupunkien rakentamiseen itärajan 
taakse. Suomi on osannut kehittää läntistä teknologiaa ja kek-
siä uutta. Kunnes teollisuushistorian mahtavin menestystarina 
päättyi 2000-luvulla, kun Nokian pääkonttoriin Espoon Keila-
niemeen tuotiin Kaliforniasta ostettu iPhone-puhelin. Hopei-
nen suorakaide luhisti pian kaiken. 
 Satavuotias tasavalta on aina ollut muutoksessa. Yhtenäiseksi 
väitetty kansa on sisäisesti erilainen ja monimuotoinen. Yhtä ja 
samaa Suomea ei ole olemassa. 

Petri Laukka on filosofian tohtori ja kulttuurihistorioitsija. 
Hän on pääkirjoitustoimittaja sanomalehti Kalevassa Oulussa. 
Laukka on aiemmin julkaissut 70-luvun kulttuurielämää luo-
taavan kirjan Remu ja Hurriganes Kekkoslovakiassa (2014) ja 
artikkeleita yliopistollisissa julkaisuissa. Hän on luennoinut 
Suomessa ja ulkomailla.

TIETO

SUOMI 100 VUOTTA!

ISBN 978-952-264-736-8, kl 92.7, sidottu, noin 290 sivua, 
 suositushinta 29 euroa, ilmestyy 31.1.2017
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MITEN MAAILMAN SUPERRIKKAIDEN
VERONKIERTO PALJASTUI?

Alkuteos Panama Papers – Die Gesichte einer weltweiten Enthüllung, suomentanut Kirsimarja Tielinen,

ISBN 978-952-264-737-5, kl 36.6, 36.1, nidottu, noin 370 sivua, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 20.2.2017

MYÖS E-KIRJANA!



intokustannus.fi 9

TIETO

Bastian Obermayer & Frederik Obermaier

Panaman paperit
Miten rikkaiden veronkierto paljastui

Kaikkien aikojen suurin tietovuoto paljasti maailman mahtavien 
omistukset veroparatiiseissa: Stanley Kubrick, Bobby Fischer, 
Pedro Almodovar, Petro Poroshenko, Saudi Arabian kuningas, 
Islannin pääministeri, Sudanin presidentti, Espanjan kuningas-
perhe ja iso joukko muita.
 Tapahtumat lähtivät rullaamaan Münchenissä, kun kaksi toi-
mittajaa sai käsiinsä yli 200 000 veroparatiiseihin rekisteröidyn 
postilaatikkofirman tiedot, yhteensä 11,5 miljoonaa asiakirjaa. 
Panamalainen lakifirma Mossack Fonseca oli välittänyt postilaa-
tikkoyrityksiä veroparatiiseista. Tarkoituksena oli piilottaa näi-
hin yrityksiin suuria summia rahaa verottajalta piiloon. Usein 
off-shore-firmat eivät ole laittomia, mutta tutkimuksissa selvisi, 
että Mossack Fonsecan välittämiä postilaatikkoyrityksiä käytet-
tiin usein laittomuuksiin, petoksiin, kleptokratiaan, verojen vält-
telyyn ja kansainvälisten pakotteiden kiertämiseen. Tämän seu-
rauksena useilta valtioilta jää saamatta miljardien verotulot. 
 Bastian Obermayer ja Frederik Obermaier tutkivat saamiaan 
papereita yli vuoden ajan. Heidän apunaan oli neljäsataa tutki-
vaa toimittajaa yli 80 maasta ja he löysivät miljardeja piilotettua 
rahaa. Sen olivat kätkeneet presidentit, rikolliset ja ihan tavalli-
set superrikkaat: pääministereitä ja kuninkaita ja heidän lähipii-
rejään, elokuvaohjaajia ja tunnettuja näyttelijöitä.

Bastian Obermayer ja Frederik Obermaier ovat Saksan suu-
rimman sanomalehden Süddeutsche Zeitungin tutkivia jour-
nalisteja. Palkitut toimittajat pääsivät ensimmäisinä käsiksi 
Panaman papereihin. Aiemmin he ovat olleet mukana paljasta-
massa merkittäviä tietoja Offshore Leaksissa, Swiss Leaksissa ja 
 Luxemburg Leaksissa.

MITEN MAAILMAN SUPERRIKKAIDEN
VERONKIERTO PALJASTUI?

Davidin ja Goljatin kiehtova paini. 
Loistavasti kirjoitettu kirja. 

– Frankfurter Rundschau

Pelottoman ja huolellisen 
raportoinnin kertomus. 

– Financial Times

Lähes täydellinen 2000-luvun tarina: 
epäonnistuminen demokratiassa, 
kaupallisen voiman voittokulku ja 

ahneus, ahneus, ahneus. 
– Nick Davies,  Guardian

Panaman paperit kertoo
siitä mitä Petos tarkoittaa. 

– Bob Woodward, The Washington Post

Kirjoittajat paljastavat shokeeraavan 
korruptoituneen järjestelmän. 

– Kirkus
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Jarmo Nieminen

Viaporin kapina 
Venäjän vallankumous alkoi Suomesta. Kesällä 1906 yli 
2000 sotilasta nousi Viaporissa eli Suomenlinnassa aseelli-
seen vastarintaan tsaarille uskollisia joukkoja vastaan. Puna-
lippu – Maata ja Vapautta – liehui linnoituksen korkeim-
malla kalliolla kolmen päivän ajan. 
 Siitä piti alkaa Venäjän vallankumous, mutta kapina 
kukistettiin verisesti. Kaatuneita ja haavoittuneita oli satoja. 
Oikeuden eteen joutui 967 miestä, joista 29 teloitettiin ja 
127 lähetettiin yli kymmeneksi vuodeksi Moskovan Butyr-
kan kuritushuoneeseen. Sinne määrätyistä kuoli ensimmäi-
sen kymmenen vankilavuoden aikana lähes 90. Jokainen 
kiinni jäänyt Suomen punakaartilainen, 81 miestä, tuomit-
tiin vuosiksi kuritushuoneeseen.
 Ankarimmat tuomiot raivasivat osaltaan tietä Venäjän 
vallankumoukselle. Kapina vaikutti myös suomalaisten mie-
liin: Venäjän raakuus kansalaisiaan kohtaan kiihdytti Suo-
men itsenäistymistä.

Jarmo Nieminen on entinen Sotahistorian laitoksen joh-
taja ja tietokirjailija, joka on tutkinut Viaporin tapahtumia ja 
taistelupaikkoja 20 vuoden ajan. Hänen maineikkaita teok-
siaan ovat mm. Teloitettu totuus (yhdessä Jukka Kulomaan 
kanssa), Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa sekä Aarre-
saaret, joka valittiin vuoden luontokirjaksi 2014.

HISTORIAKIRJA VIE LUKIJAN KOLMEN PÄIVÄN AJAKSI
VIAPORIN KAPINAN VERISEEN MELSKEESEEN

ISBN 978-952-264-664-4, kl 92.6, sidottu, nelivärinen, 
noin 260 sivua, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 28.2.2017

 TUNNETUN SOTA-
HISTORIOITSIJAN 
 TEOS KAPINASTA, 
JONKA OLI MÄÄRÄ 
ALOITTAA VENÄJÄN  
 VALLANKUMOUS.

SUOMI 100 VUOTTA!

TIETO
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SUOMEN 62 NISÄKÄSTÄ TUNNISTEKUVINA. 
LISÄKSI EVOLUUTIO PÄHKINÄNKUORESSA JA  

NISÄKÄSMÄISIÄ MIETTEITÄ

Maia Raitanen

Happamia, sanoi kettu 
Suomen viehättävin nisäkäskirja

500 miljoonaa vuotta sitten alkoi pitkä kehitysvaihe, jonka 
päätepiste ovat tämän päivän nisäkkäät. Oli menossa elä-
män vanha aika. Nisäkkäiden syntyhistoria alkaa merten 
syvyyksistä. Eri kehitysvaiheiden kautta kuljetaan aikaan 
250 miljoonaa vuotta sitten, jolloin tapahtui ”suuri kuolema”. 
Monella tavalla kehittyneet eri lajit kuolivat lähes kaikki. 
 Siitä alkoi matelijoiden valtakausi, elämän keskiaika, jota 
kesti 200 miljoonaa vuotta. Matelijoiden loputtomat laumat 
kuolivat äkisti noin 66 miljoonaa vuotta sitten. Tuhon seu-
rauksena alkoi nisäkkäiden valtakausi, elämän uusi aika, joka 
jatkuu edelleen. 
 Kirjassa on kaikista kolmesta elämän aikakaudesta selkeät, 
mielenkiintoiset kuvat, jotka kertovat menneestä ajasta. 
 Suomen nisäkkäät ovat meille suurelta osin hyvinkin tut-
tuja. Monet tarinat kertovat ketun ja jäniksen erimielisyyk-
sistä ja karhun elämästä totta ja tarua tai suden tempauksista. 
Lähes kaikista eläimistä on kauniit piirrokset. Niiden rin-
nalla on sarjakuvia, jotka kertovat humoristisesti, mitä eläi-
met todella ajattelevat. Sanoiko kettu ”happamia”? Villisika-
emakko toteaa personal traineristaan, että se karju on oikea 
emakon päiväuni. Vesipäästäinen puolestaan on huolissaan, 
että onko nyt se kuudes sukupuutto, josta niin paljon puhu-
taan, kun ei yhtään sen herkkua, sammakkoa, näy. Piisami 
puolestaan toteaa hauelle, että ”Ihan sama, hyvä fiilis on tär-
kee” ja rotta kavereilleen ”Hei kamoon, ihminen on erehty-
väinen”.

Taitavana pitkän linjan biologian kuvittajana tunnettu Maia 
Raitanen on kuvittanut oppikirjoja ja tietokirjoja vuodesta 
1980. Hänen aikaisemmat teoksensa Sano muikku! Suo-
men viehättävin kalakirja ja Valas, valas! Suomen viehättävin 
valaskirja ilahduttavat lukijoita vauvasta vaariin.

ISBN 978-952-264-725-2, kl 58, sidottu, nelivärinen, noin 160 sivua, 
suositushinta 24 euroa, ilmestyy 1.1.2017

TIETO

ELINTARVIKETUOTANNOSSA LIIKKUVAT SUURET RAHAT. 
KALLIS RUOKAKASSI PERKAA SUOMALAISEN TUKIPOLITIIKAN,

MITÄ MAKSETAAN JA KENELLE
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ELINTARVIKETUOTANNOSSA LIIKKUVAT SUURET RAHAT. 
KALLIS RUOKAKASSI PERKAA SUOMALAISEN TUKIPOLITIIKAN,

MITÄ MAKSETAAN JA KENELLE

Seppo Konttinen

Kallis ruokakassi
Kahden tuhannen euron käteen jäävästä palkasta ruoka nie-
laisee joka kuukausi 260 euroa. Keskiverto suomalainen käyt-
tää ruokaan 13 prosenttia tuloistaan. Suomi on jo pitkään ollut 
yksi Euroopan kalleimmista ruokamaista. Miksi suomalaisen 
ruokalaskun suuruus on vuosikaudet pysynyt EU-vertailussa 
huipulla? Mikä maksaa? 
 Tavallinen kuluttaja ei maksa ruokalaskuaan pelkästään kau-
pan kassalla, vaan joka vuosi myös verotuloja ohjataan pari mil-
jardia tukiaisiksi elintarvikeketjuille. Juha Sipilän hallitus on 
jatkanut elintarviketuotannon tukemista esimerkiksi poista-
malla makeisveron.
 Taloustieteen oppikirjat kertovat, että kilpailu laskee hin-
toja ja keskittyminen taloudessa vähentää kilpailua ja nostaa 
hintoja. Suomessa elintarviketalouden piirteitä ovat kilpailun 
puute ja keskittyminen. Kauppaa hallitsee kaksi kauppaketjua, 
liha- ja maitoteollisuutta pyörittää muutama iso yritys ja koko 
maatalous keskittyy yhä suuremmille tiloille. Myös kaavoitus-
päätökset ovat edistäneet keskittymistä. Kaavoituksesta on tul-
lut kytkykaupan ja puoluerahakorruption avioliitto.
 Elintarviketuotanto on kasvanut pyhäksi lehmäksi, jonka 
epäkohtiin ei haluta tai uskalleta puuttua. Kuinka kauan tämä 
voi jatkua? 

Seppo Konttinen oli Yleisradion taloustoimittaja vuo-
sina 1974–2010. Konttinen on valtiotieteiden maisteri, jonka 
pääaine oli kansantalous. Hän teki kriittisiä talousohjelmia 
 radioon vuoteen 2004 asti. Hänen työtään on leimannut syväl-
linen perehtyminen taustatietoihin. Hän on kirjoittanut kir-
jat Salainen pankkituki, Kansallisomaisuuden ryöstö, Suomalai-
nen ruokalasku, jossa hän selittää, mitä tapahtuu ruuan matkalla 
pellolta ruokakaupan tiskiin, sekä Suora lähetys. Tosiasiaa Yleis-
radiosta ja Lakien synty.

ISBN 978-952-264-741-2, kl 36.14 & 67.7, nidottu, 280 sivua, 
 suositushinta 28 euroa, ilmestyy 15.2.2017

TIETO

MYÖS E-KIRJANA!
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TIETO

ISBN 978-952-264-742-9, nidottu, noin 250 sivua, kl 59.35 & 14.8, suositushinta 28 euroa, 

ilmestyy ystävänpäivänä 14.2.2017

MYÖS E-KIRJANA!
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Sanna Raita-aho &  Tuija Sorjanen

Toisen kanssa
Tarinoita kolmiodraamoista

Miksi seuranhakupalveluja varatuille ihmisille tarjoavat pettämissivustot ovat 
täynnä tavallisia suomalaisia? Miltä pettäminen tuntuu pettäjästä, petetystä ja 
siitä toisesta?
   Meillä on selkeä kuva pettämisestä. Tarinassa on usein selkeä pahis, petetty 
ja mystinen kolmas osapuoli. Todellisuus on kuitenkin paljon monimutkai-
sempi. Pettäminen on tabu, mutta sitä tapahtuu tavallisten ihmisten tavalli-
sissa parisuhteissa. 
 Toisen kanssa – Tarinoita kolmiodraamoista on ensimmäinen suomalainen 
tietokirja, joka käsittelee suomalaisten pettämistä kaikkien osapuolten näkö-
kulmasta. Toimittajat Sanna Raita-aho ja Tuija Sorjanen ovat keränneet kym-
menien suomalaisten kokemuksia pettämisestä. 
 Kirjassa tarinansa kertovat tavalliset suomalaiset, jotka ovat joutuneet kes-
kelle repivää kolmiodraamaa niin pettäjän, petetyn kuin sen ”toisen” roo-
leissa. Lisäksi kirjassa on mukana asiantuntijoita, jotka tuovat analyyttista 
näkökulmaa pettämiseen ja moderneihin parisuhteisiin. Kirjassa pohditaan 
muun muassa, miten petetty voi selvitä kokemastaan? Onko pettäjä aina se 
suhteen pahis? Ja miksi ihminen, joka ei uskonut koskaan pettävänsä, ajautuu 
niin tekemään?

Toimittajat Sanna Raita-aho ja Tuija Sorjanen huomasivat, että lähipiirissä 
monella tuntuu olevan kokemusta mutkikkaista ihmissuhdedraamoista. He 
päättivät ottaa selvää, mistä kolmiodraamoissa on kyse ja miksi niin moni jou-
tuu jossakin vaiheessa elämäänsä osalliseksi sellaiseen. 
 Kumpikin kirjailija oli mukana tutkivien toimittajien ryhmässä, joka kir-
joitti teoksen  Wahlroos – Epävirallinen elämäkerta ja Tuija Sorjanen oli yksi 
Finlandia-ehdokkaana olleen Marimekko – Suuria kuvioita -kirjan tekijöistä.
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 ”EMME OLISI KUMPIKAAN AIKAISEMMIN 
PYSTYNEET KUVITTELEMAANKAAN, ETTÄ ME

OLISIMME SELLAISIA; PETTÄJIÄ, VALEHTELIJOITA 
 JA  PARISUHTEEN ONGELMISTA VAIKENEVIA.”

– KIRJAA VARTEN HAASTATELTU

”Kolmiodraamat ja tunnesotkut vilisevät lounas- ja baarikeskusteluissa. 
Järkevätkin ihmiset voivat tunnekuohuissaan toimia harkitsemattomasti.”
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PALKITTU PROFESSORI JA  TUTKIVA
TOIMITTAJA  TARKASTELEE TUPAKKAYHTIÖIDEN

 TOIMINTAA SUOMESSA JA POHJOISMAISSA

Heikki Hiilamo

Maailma tupakka  - 
yh tiöiden vallassa
Tupakkateollisuuden luvut ovat ällistyttäviä. Joka toinen tupa-
koitsija kuolee tupakan aiheuttamiin seurauksiin. Tupakointi 
lyhentää elinikää keskimäärin 10 vuotta. Viime vuosisadalla 
tupakka surmasi noin 100 miljoonaa ihmistä koko maailmassa. 
Nykyisin tupakointi tappaa kuusi miljoonaa ihmistä vuodessa 
eli enemmän kuin AIDS, malaria ja liikenneonnettomuudet 
yhdessä. Jos tupakoinnin tuho jatkuu pysäyttämättömänä, tällä 
vuosisadalla kuolee miljardi ihmistä tupakointiin.
 Yhdysvaltojen osavaltioiden ja tupakkayhtiöiden välisten 
oikeudenkäyntien ja niitä koskevien sopimusten yhteydessä on 
tullut viime vuosikymmeninä julkisiksi miljoonia sivuja tupak-
kayhtiöiden sisäisiä asiakirjoja. Tupakka-asiakirjat kuvaavat teol-
lisuuden toimintaa paitsi Yhdysvalloissa myös lähes kaikissa 
muissa maailman maissa. Kirjassa tarkastellaan kansainvälisen 
tupakkateollisuuden toimintaa Pohjoismaissa ja erityisesti Suo-
messa.

Heikki Hiilamo on valtiotieteiden ja filosofian tohtori ja tieto-
kirjailija. Hän työskentelee Helsingin yliopiston sosiaalipoli-
tiikan professorina. Tätä ennen hän oli Kansaneläkelaitoksen 
tutkimusprofessori. Heikki Hiilamo sai tiedonjulkistamisen val-
tionpalkinnon 2016 teoksestaan Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö – 
Mistä SOTE-uudistuksessa on kysymys?ISBN 978-952-264-757-3, kl 59.5671 & 63.73, nidottu,

noin 220 sivua, suositushinta 26 euroa, ilmestyy 31.1.2017
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MITEN AURINKOENERGIASTA SYNNYTETTIIN UUSI TEOLLISUUDENALA? 
MITEN LIIKENNE PALVELUNA HAASTAA KOKO NYKYISEN LIIKENNE-

JÄRJESTELMÄN? KIRJA KERTOO, MITEN SINÄ VOIT VAUHDITTAA 
MURROSTA KOHTI KESTÄVÄÄ TALOUTTA

Kati Berninger, Raimo Lovio, 
Armi  Temmes, Mikko Jalas, 
Paula Kivimaa & Eva Heiskanen

Suomi seuraaville 
sukupolville
Taloudellisten murrosten käsikirja

Suomen talous tarvitsee uudistuksia. 2010-luvun talous on 
kehittynyt hitaasti ja Pariisin ilmastosopimus edellyttää eko-
logisen kestävyyden parantamista. Toisaalta energia-alalla on 
lupaavia kansainvälisiä trendejä uusiksi ratkaisuiksi.
 Pieni vähittäinen korjaus ei riitä, vaan tarvitaan suuri mur-
ros, energia- ja liikennejärjestelmän ja ravinnetalouden toimin-
tatapojen perusteellinen muutos. Onnistummeko muuttumaan 
ja luomaan kansainvälisestikin hyödyllisiä ratkaisuja vai jääm-
mekö perässähiihtäjäksi?
 Suomi seuraaville sukupolville kuvaa uudenlaisia toiminta-
malleja. Perinteinen insinööriajattelu yhdistyy humanistisiin, 
sosiologisiin ja muihin yhteiskuntatieteellisiin näkökulmiin. 
 Kirjan lopussa tarjotaan työkaluja käytännön toimijoille, eli 
teos on eräänlainen keittokirja murroksen aikaansaamiseksi.

PhD Kati Berninger on tutkimusjohtaja ja tietokirjailija. KTT 
Raimo Lovio ja MMT Armi Temmes ovat Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun professoreja. KTT Mikko Jalas on pro-
fessori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakou-
lussa, FT Paula Kivimaa on tutkija Sussexin yliopistossa ja 
Suomen ympäristökeskuksessa. FT Eva Heiskanen on Hel-
singin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja. 

ISBN 978-952-264-756-6, kl 50.1 & 36.11, nidottu,
noin 270 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 30.4.2017

TIETO

PALKITTU PROFESSORI JA  TUTKIVA
TOIMITTAJA  TARKASTELEE TUPAKKAYHTIÖIDEN

 TOIMINTAA SUOMESSA JA POHJOISMAISSA
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MITEN KÄSITYKSET NAISEUDESTA OVAT 
MUUTTUNEET HISTORIAN SAATOSSA?

Ervo Vesterinen

Naisen ruumiin historia
Mitä hyötyä on aromaattisten aineiden suitsuttamisesta emät-
timeen? Liittyykö nenäverenvuoto kuukautisiin? Entä mitä 
saadaan selville, kun kastellaan ohranjyvä naisen virtsalla?
  Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Naisen ruumiin 
historia. Kirja kertoo, millaisia käsityksiä naiseudesta on ollut 
vallalla antiikin ajoista nykypäivään. Kirjassa esitellään esi-
merkiksi, mitä hippokraattisen ajan lääkärit ajattelivat kohdun 
merkityksestä naisen terveydelle tai miten 1800-luvulla suh-
tauduttiin hysteriapotilaisiin. Lääketieteen historian kartoitus 
puolestaan selittää, miten jotkut edelleenkin olemassa olevat 
käsitykset naisesta ja naiseudesta ovat syntyneet. Kirja paljas-
taa, miten lääketiedettä ja biologiaa käytetään perustelemaan 
kulttuurisia ja sosiaalisia näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaali-
suudesta.
  Maamme naisten kannalta erityisen kiinnostavaa on, että 
kirjassa on tutkittu muun muassa Carl Daniel von Haartmanin 
(1792–1877) julkaisemattomia luentomuistiinpanoja ja Suo-
men ensimmäisen gynekologian oppituolin haltijan Otto Eng-
strömin (1853–1919) kirjakokoelmaa, joka kattaa lähes 500 
vuotta lääketieteen, filosofian ja kulttuurin historiaa ja lääketie-
teen julkaisuja.

ISBN 978-952-264-746-7, kl 90.2 & 59, sidottu, värikuvaliite,
noin 280 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 28.2.2017

TIETO

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, tietokirjailija Ervo  Vesterinen on gyneko-
logisen onkologian dosentti ja kansainvälisesti arvostettu syöpätutkija. Ves-
terinen on toiminut HYKS:n naistenklinikan syöpäpoliklinikan ja Helsingin 
yliopiston gynekologisen syöpätutkimuksen vastaavana lääkärinä, WHO:n 
tutkijana Yhdysvalloissa, Yhdysvaltain Terveysviraston (NIH) asiantuntijana ja 
vierailevana professorina muun muassa Tokion Keioyliopistossa. Hän on hoi-
tanut useita alansa kansainvälisiä luottamustehtäviä. Ervo Vesterinen on kir-
joittanut palkittuja teoksia lääketieteen, kulttuurihistorian ja taiteen alalta. 
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SAKARI PÄLSI – ELÄMÄ JA TYÖT ON MONIPUOLINEN 
2000-LUVULLE PÄIVITETTY TIETOTEOS KULTTUURIMME 

MONIPUOLISEN TEKIJÄN ELÄMÄNTYÖSTÄ.

Mirja Metsola & Jukka Relas (toim.)

Sakari Pälsi 
– Elämä ja työt
Sakari Pälsin (1882–1965) vauhdikas elämä on nyt ensi kertaa 
yhden kirjan kansien välissä. Hänen työnsä arkeologina, kan-
satieteilijänä, kuvaajana ja kirjailijana saa 2000-luvulla uuden 
arvioinnin ja päivityksen seitsemäntoista taiteen ja tieteen 
asian tuntijan voimin. Moniulotteisessa muotokuvassa on valoa 
ja varjoa.  
 Sakari Pälsi oli museoihminen ja arkeologi – hän kaivoi 
esiin Antrean kivikautisen verkon, joka on maailman vanhin 
säilynyt kalaverkko. Tutkimusmatkailija teki Koillis-Siperiassa 
sata vuotta sitten kuuluisan alkuperäiskansoista kertovan elo-
kuvan ja myöhemmin muitakin kansatieteellisiä elokuvia. Hän 
otti myös tuhansia komeita valokuvia. Lehtijuttuja, teoksia 
arkeo logiasta, matkakirjoja, romaaneja ja jutelmia hän synnytti 
tarmokkaasti läpi koko elämänsä. Kansatieteellisistä esseistään 
hän sai professorin arvonimen. Pälsillä oli laaja ystäväpiiri ja 
yksityiselämässä oli dramatiikkaa. 
 Runsaasti kuvitettuun teokseen sisältyy myös ainutlaatuista 
kirje- ja muistikirja-aineistoa, ennen näkemättömiä valokuvia 
sekä Pälsin lyhyitä aiemmin julkaisemattomia tekstejä. Kirjan 
artikkelit palvelevat myös arkeologian, valokuva- ja elokuvatai-
teen ja kirjallisuudentutkimuksen opetusta. 

ISBN 978-952-264-745-0, kl 99.1, sidottu, 390 sivua, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.1.2017

TIETO
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TÄRKEÄ ELÄINLAKI UUDISTUU. 
MISTÄ SIINÄ ON KYSYMYS?

JUMALA, KEKKONEN, ITSESENSUURI, 
 NEUVOSTOLIITTO JA TIETENKIN SEKSI

Kai Ekholm, Päivikki Karhula & 
Tuomo Olkkonen

Tiellä sananvapauteen 
Kekkonen, Jumala ja seksi

Tiellä sananvapauteen käy läpi suomalaisia tabuja ja suoma-
laisen ihannekansan kasvatusta itsenäisyyden ajan Suomessa. 
Kirja nostaa esiin suomalaisen sensuurin pääteemat: Jumala, 
Kekkonen, itsesensuuri, Neuvostoliitto ja tietenkin seksi. 
Näitä aiheita kirjassa käsittelevät Jörn Donner, Jukka Kemp-
pinen, Janne Virkkunen, Sirpa Kähkönen, Jukka Rislakki 
ja Jukka Gronow.
 Teoksessa on mukana kiellettyjen kirjojen kymmenen kär-
jessä, kielletyt levyt, kielletyt kartat ja teokset, jotka laajensivat 
sananvapautta. Kirjan kuvituksena on myllykirjeitä, myrkky-
kaappeja, ennen näkemättömiä teoksia, piilokirjoja, sitaatteja ja 
jo unohtuneita sensuuritapauksia.

Tiellä sananvapauteen on sananvapauden ja sensuurin muisti-
kirja, joka kertoo, miksi verkkoaikana olemme maailman sanan-
vapauden huippumaa. Sitä tilaa ei ole saavutettu sattumalta, 
vaan määrätietoisen lainsäädännön, rohkeiden tekijöiden ja kes-
kustelun tuloksena.
 Kirjan rinnalla julkaistaan verkkoteos, jossa esitetään ainut-
laatuinen suomalaisen sensuurin ja sanavapauden aikajana ja 
tapahtumahistoria.

Kai Ekholm, FT, professori, on Kansalliskirjaston ylikirjas-
tonhoitaja. Päivikki Karhula YM, on johtava tietoasian-
tuntija Eduskunnan kirjastossa. Tuomo Olkkonen, FM, on 
 historioitsija ja toiminut Tiellä sananvapauteen –hankkeen kir-
joittajana. Marjaana Kinnermä on Suomen tunnetuimpia 
 graafikoita.

ISBN 978-952-264-754-2, kl 07, sivumäärä noin 180 sivua, 
nelivärinen, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 28.2.2017

TIETO

SUOMI 100 VUOTTA!
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TIETO

TÄRKEÄ ELÄINLAKI UUDISTUU. 
MISTÄ SIINÄ ON KYSYMYS?

Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & 
Laura Uotila (toim.)

Uusi eläinlaki 
Miten tehdä Suomesta eläinten hyvinvoinnin 
edelläkävijä?

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin kos-
kaan aikaisemmin. Vuonna 2005 vain 34 prosenttia suomalai-
sista piti mielipidetiedusteluissa eläinten kasvatusoloja tärkeänä 
asiana. Vuonna 2012 luku oli jo 62 prosenttia ja nykyään  kysy-
myksenasettelusta riippuen 90 tai 99 prosenttia suomalaisista 
määrittelee eläinten hyvän kohtelun itselleen tärkeäksi asiaksi.
 Virallinen Suomi on kuitenkin menossa vastakkaiseen suun-
taan: Suomesta on nopeasti tulossa eläintensuojelun takapajula.  
Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on nyt alempaa keskikastia 
ja putoaa koko ajan alemmas sitä mukaa kun muiden EU-mai-
den lainsäädäntö kehittyy.  
 Parsinavetat, sikojen porsimishäkit, lehmänsarvien poltta-
minen ilman kivunlievitystä ja turkistarhaus on kielletty yhä 
 useammissa Euroopan maissa mutta Suomessa ne ovat edel-
leen sallittuja.  Suomi on EU:n ainoa maa, joka myöntää inves-
tointitukia parsinavetoille.
 Suomen nykyinen eläinsuojelulaki on säädetty 20 vuotta sit-
ten.  Eduskunnan käsiteltäväksi vuonna 2017 tuleva uusi eläin-
suojelun puitelaki olisi oiva tilaisuus korjata tilanne.  Eläin-
ten kohtelun parantamista ei kuitenkaan ole mainittu Suomen 
nykyisessä hallitusohjelmassa.
 Uusi eläinlaki kokoaa yhteen tietoa eläintuotannon nykyti-
lanteesta Suomessa. Se esittelee tärkeimmät eläinlakiin liittyvät 
kysymykset ja käy läpi uusimpia eläinten hyvinvointiin liittyviä 
tutkimustuloksia.

Kirjan kirjoittajiin kuuluvat toimittajien lisäksi muun muassa 
oikeustieteen tutkijat Visa Kurki ja Tarja Koskela sekä kirjai-
lija Risto Isomäki.

ISBN 978-952-264-758-0, kl 50.19, sivumäärä noin 180, 
suositushinta 23 euroa, ilmestyy 31.3.2017

JUMALA, KEKKONEN, ITSESENSUURI, 
 NEUVOSTOLIITTO JA TIETENKIN SEKSI
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OLISIKO SUOMEN VIISAINTA EROTA TULONSIIRTO-
UNIONIKSI  MUUTTUNEESTA RAHALIITOSTA 

JA HAKEUTUA LÄHEMMÄKSI MUITA POHJOISMAITA?

ETURIVIN ASIANTUNTIJOIDEN 
ANALYYSI UNIONIN TILASTA

Jouko Kajanoja & 
Eero Yrjö- Koskinen (toim.)

Hajoaako unioni? 
Kirjoituksia EU:n kohtalon-
kysymyksistä

Kansalliset rajat ylittävää politiikkaa tarvitaan 
enemmän kuin koskaan. Sitä edellyttävät ylikan-
salliset yritykset, pääomavirrat, tuotannon siir-
rot maasta toiseen ja veroparatiisit. Samaa vaati-
vat luonnon kestävyys, rajat ylittävä tiedonsiirto ja 
siirtolaisuus. 
 Miksi näitä asioita hallinnoimaan perustettu 
Euroopan unioni natisee liitoksissaan? Britannia 
on jättämässä unionin. Yhä useampi esittää luo-
pumista eurosta ja paluuta kansallisiin valuuttoi-
hin. Kirja tarkastelee tilannetta talous- ja aate-
historian, demokratian, sukupuolten tasa-arvon, 
ympäristön, muuttoliikkeen, talouden ja unionin 
sisäisten toimintamekanismien kannalta.

Kirjan ovat toimittaneet Jouko Kajanoja ja Eero 
Yrjö-Koskinen. Analyyseistä vastaavat Johanna 
Kantola, Markku Kuisma, Heikki Mikkeli, Timo 
Mäkelä, Heikki Patomäki, Sirpa Pietikäinen, 
Ismo Söderling ja Henri Vogt.

ISBN 978-952-264-721-4, kl 32.51, nidottu, 228 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.1.2017

TIETO
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OLISIKO SUOMEN VIISAINTA EROTA TULONSIIRTO-
UNIONIKSI  MUUTTUNEESTA RAHALIITOSTA 

JA HAKEUTUA LÄHEMMÄKSI MUITA POHJOISMAITA?

Pekka Korpinen

Suomi kääntyy 
länteen
Talouden tarina 
sisäpiiriläisen kertomana

Alkuinnostuksen jälkeen euro on osoittautunut pet-
tymykseksi. Pystytäänkö eurojärjestelmän valuvikoja 
korjaamaan, vai olisiko Suomen viisainta erota tulon-
siirtounioniksi muuttuneesta rahaliitosta ja hakeutua 
lähemmäksi muita pohjoismaita? Pitäisikö siis Nor-
dek jossakin muodossa herättää henkiin? Mikä vaiku-
tus Britannian erolla EU:sta on? Kuinka unionia tulisi 
uudistaa? Nämä ja muut integraatiota ravistelevat kysy-
mykset tulevat hallitsemaan keskustelua myös Suo-
messa lähivuosina.
 Hallituksen iltakoulupöytäkirjoja hyväksi käyttäen 
entinen pääministerin sihteeri Pekka Korpinen tuo 
esiin erittäin salaisena piilossa pitkään ollutta uutta tie-
toa Suomen ja EEC:n vapaakauppasopimusneuvotte-
luista, Neuvostoliiton voimakkaasta painostuksesta ja 
presidentti Urho Kekkosen valinnasta poikkeuslailla. 
Suomen tie länteen ja eurojärjestelmän osaksi on ollut 
luultua kuoppaisempi.

Valtiotieteen tohtori Pekka Korpinen on työskennel-
lyt Suomen Pankissa, Työväen taloudellisen tutkimus-
laitoksen esimiehenä, Maailmanpankin johtokunnassa 
sekä Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. 
Hän on julkaissut kirjat Kriisit ja pitkä syklit, Talous-
poliittisia avauksia, Valtio ja vapauden kasvu, Taiteesta 
ja taloudesta, Berlusconin Italia ja Mein Kamppi – uusi 
urbaani Helsinki. Suomi kääntyy länteen on selkeä esi-
tys euron kriisistä ja euroskleroosin syistä. Sisäpiiriläi-
sen kokemuksella Pekka Korpinen hahmottelee keinoja 
murtaa lamaantuminen ja päästä uudelleen täystyölli-
syyden uralle, vanhoista virheistä oppien.

ISBN 978-952-264-761-0, kl 92.74 & 36.09, sidottu, noin 260 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 31.3.2017

TIETO

ETURIVIN ASIANTUNTIJOIDEN 
ANALYYSI UNIONIN TILASTA
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SUOMEN JOHTAVA PALESTIINA-
AKTIVISTI RINNASTAA 

 ISRAELIN JA ROTUSORRON
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KEITÄ VEGAANIT OVAT? MIKSI HE 
OVAT VEGAANEJA? MITÄ HE SYÖVÄT? 

 MINKÄLAISIA IHMISIÄ HE OVAT?
Mia Takula

Elämäni vegaanina
14 ihmistä huipulla

Mia Takulan (o.s. Salli) Elämäni vegaanina on ensimmäinen 
kotimainen tietokirja vegaaneista. Kirja julkaistiin vuoden 2017 
alussa. Samaan aikaan alkoi seuraava vegaanihaaste, joka kut-
suu ihmiset vegaanisen tammikuun viettoon. Siihen arvioidaan 
osallistuvan 10 000 ihmistä.
 Elämäni vegaanina kertoo 14 suomalaisen vegaanin tari-
nan. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Katariina Souri, ja 
oman tarinansa kertovat thainyrkkeilyn maailmanmestari Harri  
Nieminen, vuorikiipeilijä Carina Räihä, ultrajuoksija Juuso 
Simpanen, eläinsuojelukeskus Tuulispään perustaja Piia  
Anttonen, kirjailija Antti Nylén, palomies Sami Lillsunde, 
lääkäri Nina Ilmaniemi, maalainen Timo Kantola, eläin-
tenkouluttaja Miira Hellsten, salakuvaaja Kristo Muuri-
maa, kokki Inna Somersalo, ympäristöaktiivi Leo Stranius, 
kauneusyrittäjä Viola Riste ja eläinasiavaikuttaja Salla  
Tuomivaara.
 Kirjasta selviää, kuka heistä työskenteli aiemmin turkishuu-
tokaupassa, kenen harrastuksiin kuului metsästys, millaista on 
joutua itse haulikon maalitauluksi ja miksi urheilu on helppoa 
vegaanina. 
 Loppukirjoituksessa kirjailija palaa tekemiinsä kettujen 
vapautuksiin vuonna 1995.  Hän kertoo myös ensimmäistä 
kertaa muusta laittomasta toiminnastaan eläinten puolesta.

Mia Takula muistetaan kettujen vapautuksista Pohjanmaalla 
keväällä 1995. Tapahtumat saivat laajaa julkisuutta, ja vapaut-
tajat toivat myös veganismin ensimmäistä kertaa otsikoihin. 
Samana vuonna Takula (o.s. Salli) perusti yhdessä ystäviensä 
kanssa Oikeutta eläimille -yhdistyksen. Nykyisin Takula työs-
kentelee toimittajana.

ISBN 978-952-264-747-4, kl 91.1 & 50.19, nidottu, noin 250 sivua, 
nelivärinen, suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.1.2017
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SUOMEN JOHTAVA PALESTIINA-
AKTIVISTI RINNASTAA 

 ISRAELIN JA ROTUSORRON
Syksy Räsänen

Israelin apartheid
Israelin/Palestiinan tilanteesta uutisoidaan paljon ja sitä 
ymmärretään vähän. Tapahtumien ytimessä on Israelin järjes-
telmä, joka asettaa ihmiset erilaiseen asemaan ja jakaa heidät 
eri asuinalueille etnisen taustan mukaan. Järjestelmä täyttää 
kansainvälisen oikeuden määritelmän apartheidille, mutta se ei 
ole toisinto Etelä-Afrikasta, vaan ainutlaatuinen omanlaisensa 
versio rotuerottelusta.
 Israelin apartheid on ensimmäinen suomenkielinen 
 kokonaisesitys tämän järjestelmän historiasta, nykytilanteesta 
ja häämöttävästä lopusta.
 Juutalainen kansallisuusaate, sionismi, syntyi vastauksena 
eurooppalaiseen antisemitismiin ja otti vaikutteita kolonialis-
milta. Sionismi johti Israelin valtion perustamiseen ja palestii-
nalaisten etniseen puhdistukseen vuonna 1948.
 Vuonna 1967 Israel valloitti Gazan ja Länsirannan, Itä-
Jerusalemin mukaan lukien, ja asetti niillä asuvat palestiinalai-
set sotilasmiehitykseen.
 Sotilashallinnon piirteet oli hiottu valmiiksi jo Israelin 
sisällä: hallitus oli pitänyt israelinpalestiinalaisia sotilashallin-
non alla vuoteen 1966 asti. 
 Nykypäivään saavuttaessa keskiöön nousee väkivallan kasvu 
ja äärimmäistyminen, ja toisaalta toivoa hohkaava kansainvä-
linen boikottiliike. Lopuksi kirjailija hahmottelee apartheidin 
korvaamista yhdellä demokraattisella valtiolla.

Syksy Räsänen on kosmologi ja fysiikan lehtori Helsingin 
yliopistossa. Hän on tunnettu maailmankaikkeiden kiihtyvää 
laajenemista koskevasta tutkimuksesta. Räsänen on myös tun-
nettu poliittinen kommentoija. Hän on järjestön Israeli Com-
mittee Against House Demolitions (ICAHD) Suomen haaran 
puheenjohtaja. Hän on myös tehnyt ruohonjuuritason ihmisoi-
keustyötä miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

ISBN 978-952-264-753-5, kl 98.114 & 48.114, nidottu, 
290 sivua, suositushinta 26 euroa, ilmestyy 27.5.2017
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ŽIŽEKIN ANALYYSI TERRORISMISTA 
JA PAKOLAISUUDESTA

Slavoj Žižek

Uusi luokkataistelu 
Terrorismin ja pakolaisuuden todelliset syyt

Pakolaisvirta ja islamilaisen terrorismin uhka ovat ajaneet 
lännen sotien jälkeisen ajan suurimpaan kriisiin, eikä sitä 
voiteta pelkällä myötätunnolla ja empatialla. Terrorismi ja 
hallitsematon muuttoliike eivät ole vain poliittisten pää-
tösten seurausta, vaan ne ovat Žižekin mukaan ensisi-
jaisesti globaalin kapitalismin oire. Kaiken perustana on 
luokkataistelu. Kun eri maiden vaurastumista ja ihmis-
ten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan yritetään 
estää ja hillitä, niin seurauksena yhteiskunnat hajoilevat 
liitoksistaan ja ihmiset valitsevat helpommin uskonnollisen 
tai ideologisen ääriliikkeen tai lähtevät muualle paremman 
elämän toivossa.
 Lännen vaatimukset tasa-arvosta ja demokraattisista 
ja liberaaleista arvoista kaikuvat onttouttaan – huolimatta 
kuinka toivottavia nämä arvot ehkä ovatkin. Todellinen 
uhka lännen sosiaaliselle rakenteelle ei ole peräisin maa-
hanmuuttajista, vaan globaalin kapitalismin dynamiikasta, 
joka on kulkenut käsi kädessä maailmanlaajuisen funda-
mentalismin synnyn kanssa.

Slovenialainen filosofi Slavoj Žižek (s. 1949 Ljubljana) 
on yksi nykyajan merkittävimmistä yhteiskunnallisista 
ajattelijoista. Hän on kulttuurikriitikko ja psykoanalyysin 
teoreetikko, jolla on lukuisia kansainvälisiä vierailijapro-
fessuureja muun muassa Columbian yliopistossa New Yor-
kissa ja Princetonissa.

Kirjan oikeudet on myyty 13 maahan.

Tiukka, ytimekäs, terävä.
– Chirstine Richard, Basler Zeitung

Alkuteos Der neue Kalssenkampf – Die wahren Gründe für Flucht und  Terror, 
suomentanut Miika Luoto, ISBN 978-952-264-738-2, kl 30.1, 120 sivua, 

nidottu, suositushinta 24 euroa, ilmestyy 16.1.2017

TIETO
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FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN
AIKAKAUSI ON HISTORIAA. 

AURINKO- JA TUULIVOIMA OVAT JO TULLEET

Lester R. Brown

Suuri energiamurros
Huolet saastemäärien kasvusta ja fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä saattavat olla pian historiaa. Worldwatch- ja Earth 
Policy -instituuttien perustaja Lester R. Brown kuvaa kirjas-
saan yksityiskohtaisesti kiihtyvää, maailmanlaajuista energia-
vallankumousta. Energiatalous on siirtymässä keskitetystä ja 
saastuttavasta energiatuotannosta hajautettuun ja puhtaaseen 
aurinko- ja tuulivoimaan – nopeammin kuin kukaan osasi 
odottaa. Muutos näkyy jo sijoittajien toiminnassa ja valtioiden 
investoinneissa.

Lester R. Brown ja kirjan muut kirjoittajat Janet Larsen, 
J. Matthew Roney ja Emily E. Adams ovat tutkijoita Earth 
Policy -instituutissa. The Washington Post -lehti sanoo Brow-
nin olevan yksi maailman vaikuttavimmista ajattelijoista.

Alkuteos The Great Transition – Shifting from Fossil Fuels to Solar Wind 
Energy, suomentanut Eeva Talvikallio, ISBN  978-952-264-739-9, kl 60.8, 

nidottu, noin 160 sivua, suositushinta 25 euroa, ilmestyy 6.2.2017

Lester Brown on yksi globaalin ilmaston-
muutoksen pioneereistä ja sankareista.

– E. O. Wilson

Energia-aapinen.
– Daniel Coffey, San Diego Source

Yksi maailman 
vaikuttavimmista ajattelijoista.  

– Washington Post

Kirja, joka lupaa hyviä uutisia  elin-
kelpoisista energiavaroista ilmaston-

muutoksen aikakautena.
– Booklist

Selkeä yleiskuva maailman 
 energiasta... vailla synkyyttä.

– Nature

TIETO

ŽIŽEKIN ANALYYSI TERRORISMISTA 
JA PAKOLAISUUDESTA
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INTIA KUKOISTAA MUTTA KENELLE? 
IHMISTEN EPÄTASA-ARVOINEN KOHTELU UHKAA 

MAAN MENESTYMISMAHDOLLISUUKSIA

Jean Drèze & Amartya Sen

Vastakohtien Intia
Kestävä kasvu ja demokratia ovat tärkeitä Intialle, mutta ihmis-
ten epätasa-arvoinen kohtelu uhkaa heikentää maan menes-
tymismahdollisuuksia. Nobel-palkittu Amartya Sen ja Jean 
Drèze, maan johtavat taloustieteilijät, osoittavat, kuinka Intian 
suurimmat ongelmat liittyvät köyhien ja naisten ongelmien 
sivuuttamiseen. Tuloerot ovat valtavat, eri osavaltioiden kehi-
tyksessä on suuria eroja ja kaikkien oikeus kunnolliseen kou-
lutukseen ja sukupuolten tasa-arvo ovat vielä kaukaisia tavoit-
teita. Vastakohtien  Intia pureutuu siihen, miksi näin on.
 Analyysin yleissävy on kuitenkin toiveikas: Intian tilanne ei 
ole mahdoton, vaan asioiden parantamiseksi on monia keinoja, 
joista jotkut ovat jo käytössäkin. Sen ja Drèze tuovat myös 
esille, kuinka muut samankaltaisessa tilanteessa olleet maat, 
esimerkiksi Bangladesh, ovat jo pystyneet kirimään Intian ohi 
vaikkapa lapsikuolleisuuden vähentämisessä ja tyttöjen koulun-
käynnin lisäämisessä. 

Nobel-palkittu Amartya Sen työskentelee kansantaloustieteen 
ja filosofian professorina Harvardin yliopistossa. 

Jean Drèze on vierailijaprofessori Delhin School of Econo-
micsissa ja Allahabadin yliopistossa. Drèze ja Sen ovat kirjoit-
taneet useita kirjoja yhdessä.

Alkuteos An Uncertain Glory – India and Its Contradictions, 
 suomentanut Annukka Kolehmainen, ISBN 978-952-264-752-8, kl 37 & 
38.132, nidottu, 450 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 6.3.2017

TIETO

Erinomainen ja hämmentävä uusi kirja.
– The Economist

Tyylikästä ja hillittyä proosaa 
tuorein esimerkein. 

– Ramachandra Guha, Financial Times
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MITÄ VOI KULTTUURIORIENTOITUNUT  MATKAILIJA 
NÄHDÄ JA KOKEA NAPAPIIRIN POHJOIS PUOLELLA? 
LAPINHULLUILLE JA VASTA-ALKAJILLE
Hanna Apajalahti

Kulttuurimatkailijan 
Lappi
Kulttuurimatkailijan Lappi on paitsi matkaopas, myös 
ensimmäistä kertaa yksiin kansiin koottu tietopaketti 
Lapin kulttuureista. Mitä lukea, kuunnella ja nähdä? 
Mitä elokuvia katsoa?
 Kirja avaa Lapin kulttuurielämää: arkkitehtuuri, elo-
kuvat, festivaalit, historian tarinat, kirjallisuus, kuva-
taiteen ja käsityön tekijät, murteet, museot, musiikki, 
mytologia, ruokakulttuuri, Saamenmaan kulttuurit. 
 Kirjan luettuasi olet jo tehnyt yhden matkan Lap-
piin. Lapinhulluille ja vasta-alkajille.
 Kulttuurimatkailijalle tarjoillaan vaikkapa näitä löy-
töjä: Koe kuvataidetta Kittilässä ja Sodankylässä. Uhraa 
seidalle Muoniossa ja Kolarissa. Kuule joikua Inarissa. 
Kannusta suopunginheittokilpailuissa Enontekiöllä. 
Lue romaani sen tapahtumapaikoilla. Näe ITE-tai-
detta. Opi museoissa muun muassa saamelaisuudesta, 
savotoista ja kullankaivuusta. Katso Lapin tarinoita elo-
kuvina.  Lapissa on muitakin eläimiä on kuin poroja ja 
hyttysiä, näe mikä on niiden merkitys kulttuurissa.
  Mukana lappi–suomi-sanastoa utameille, josta sel-
viää esimerkiksi: Mitä voimasanoja lappilainen käyt-
tää? Mitä hän tarkoittaa kun ei kehtaa, tekee vasiten, 
tai joku menee häneksi? Mitä on kuu? Mikä on pissi-
haukka? Räkkä? Ja mikä se jänkä oikeastaan on? 

Hanna Apajalahti on syntyjään lapinhullu; äidin 
perintönä itälappilainen ja poromiehen lapsenlapsen-
lapsi. Hän on kulttuurista laajasti kiinnostunut vapaa 
kirjoittaja.

ISBN 978-952-264-750-4, kl 42.9, nidottu, 270 sivua, neli värinen, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 27.5.2017

TIETO
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Vappu Taipale

Isoäitikirja
Jos isovanhemmuus osuu kohdalle, se muuttaa ihmisen ajat-
telua ja kokemuksia, se antaa huvia ja työtä. Ensi kertaa 
mummoksi tullessa kokemus on huikea. Isovanhemmuudesta 
ei vielä ole kovin paljon tutkimuksia, mutta arkikokemus 
tuottaa tarinoita ja juttua sitäkin enemmän.
 Suomi on pian neljän sukupolven maa, kun ihmiset elä-
vät yhä vanhemmiksi. Vaikka monilla ei ole omia lapsia tai 
lastenlapsia, elämme monisukupolvisessa maailmassa, jossa 
vanhojen sukupolvien ja lasten välinen suhde on aina läsnä. 
Kenenkään ei tarvitse jäädä osattomaksi.
 Isoäitikirja kokoaa ajankohtaista tutkimusta ja tietoa, 
mutta tarjoaa myös kokemuksia ja näkemyksiä. Isoisiä-
kään ei ole unohdettu, vaikka isoisätutkimus ottaa vasta ensi 
 askeleitaan.

Vappu Taipale on lääketieteen ja kirurgian tohtori, hän 
aloitti uransa lastenpsykiatrina. Ennen eläkkeelle siirtymis-
tään hän työskenteli Stakesin (nykyisen Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen) pääjohtajana. Taipale on ollut sosiaali- ja 
terveysministeri. Hän on kirjoittanut moniin sosiaali- ja ter-
veysalan ja mielenterveystyön oppikirjoihin.
 Vanhetessaan Vappu Taipale on syventynyt yhä enemmän 
ikääntymisen saloihin tutkimusten kautta. Vappu ja Ilkka 
Taipaleen perheessä on neljä lasta ja seitsemän lastenlasta.

TÄYDELLISESTI 
UUDISTETTU LAITOS. 

TIETO

ARVOSTETTU LÄÄKÄRI VAPPU 
 TAIPALE KERTOO HYVÄN  VANHUUDEN 

 MAHDOLLISUUDESTA JA IHANASTA 
 ISOVANHEMMUUDESTA

ISBN 978-952-264-743-6, kl 17.3, sidottu, noin 300 sivua,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 30.4.2017
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Vappu Taipale

Vanha ja vireä 
Virkistyskirja naisille

Miten kotisuomessa suhtaudutaan sanaan ”vanha”? Se 
herättää monia tunteita, vastustusta yhtä lailla kuin innos-
tusta. Vanha ja vireä – Virkistyskirja naisille rakentaa kuvaa 
naisten vanhenemisesta tutkimusten ja tiedon varassa. 
Se auttaa naisia valtaamaan oman vanhuutensa omilla 
ehdoillaan. 
 Vanhat ihmiset ovat kaikkein monimuotoisin ikä-
ryhmä, keskenään erilaisin. Juuri siksi jokainen voi myös 
itse päättää, milloin kokee olevansa vanha.  Vanha nainen 
on monenlainen, ehkä äiti, ehkä isoäiti, jopa isoisoäiti, 
käly, sisko, tytär, anoppi, täti. Yhteistä on kokemusten rik-
kaus, eri elämänvaiheiden kerrostuneisuus. 
 Yhteistä on myös se panos, jonka vanhat naiset antavat 
yhteiskuntaan. Me emme ole kestävyysvaje, vaan kestä-
vyystae. Vanhojen tuottama sosiaalinen pääoma on yhteis-
kunnan hyvinvoinnin lähde.

TÄYDELLISESTI 
UUDISTETTU LAITOS. 

ISBN 978-952-264-744-3, kl 17.3, sidottu, noin 320 sivua,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 31.3.2017

TIETO

VIRKISTYSKIRJA TARKASTELEE VANHENEMISTA TIETEEN JA 
 TUTKIMUSTEN NÄKÖKULMASTA. SE ANTAA EVÄITÄ, MITEN  JOKAINEN 

VOI VAIKUTTAA OMAAN HYVÄÄN VANHENEMISEENSA. EI  TARVITA 
RAHAA, KOULUTUSTA TAI LAITTEITA; KIRJA INNOSTAA MONI-

PUOLISIIN ARKI ELÄMÄN KEINOIHIN, JOTKA HYÖDYTTÄVÄT KAIKKIA.
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LÖYSITKÖ PIHALTASI ISON OUDON ETANAN 
 SALAATTIPENKIN KIMPUSTA? ONKO TONTTISI LAIDALLE

ILMESTYNYT EKSOOTTISEN NÄKÖINEN KASVI?

Miia Jauni & Markus Seppälä

Kotipihan valtaajat
Opas haitallisten vieraslajien torjuntaan

Kotipihan valtaajat on ensimmäinen kattava kotimainen tieto-
kirja kotipihojen ja puutarhojen haitallisista vieraslajeista. Kir-
jan kuvien avulla tunnistat luonnolle, kukkarolle ja terveydelle 
haitalliset lajit. Opas antaa viimeisimpään tutkimustietoon 
pohjaavat vinkit, miten haitallisista vieraslajeista voi päästä 
eroon ja estää niiden leviäminen luontoon.
 Helppolukuinen ja käytännön torjuntatoimiin keskittyvä 
opas on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kirja kes-
kittyy kasvilajeihin, mutta esittelee myös kotipihojen yleisim-
mät tuhoeläinlajit.
 Suurin osa vieraslajeista on harmittomia vieraita, mutta osa 
menestyksekkäistä lajeista haittaa tuntuvasti ympäristöä ja 
alkuperäistä lajistoa. Maailmanlaajuisesti haitalliset vieraslajit 
ovat toiseksi merkittävin uhka luonnon monimuotoisuudelle. 
Ne voivat myös aiheuttaa taloudellista vahinkoa puutarhan-
hoidolle ja maa- ja metsätaloudelle, murentaa virkistysalueiden 
viihtyisyyttä ja vaarantaa terveyden lisätessään allergioita. Suo-
messa on satoja haitallisia vieraslajeja. Erityisen haitallisia ovat 
kurtturuusu, jättiputket ja espanjansiruetana.
 
Markus Seppälä on helsinkiläinen haitallisiin vieraskasvilajei-
hin erikoistunut biologi, jolla on vuosien kokemus vieraslajei-
hin liittyvästä neuvonnasta ja koulutuksesta ja ruohonjuurita-
son torjuntatoimien suunnittelusta ja koordinoinnista. Seppälä 
on Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja kansallisessa vieras-
lajiasiain neuvottelukunnassa.

Miia Jauni on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, joka on 
useiden vuosien ajan tutkinut haitallisia vieraskasveja ja selvit-
tänyt niiden menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän on puu-
hannut haitallisten vieraslajien parissa niin luonnonsuojelujär-
jestössä, lainsäädännön valmistelussa kuin kotipihallakin.
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TIETO

ISBN 978-952-264-751-1, kl 68.2, sidottu, nelivärinen, 290 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 31.3.2017
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LÄHDE VÄRITYSMATKALLE HELSINKIIN!
BEGIN YOUR COLOURING TOUR IN HELSINKI!

Riitta Pesonen & Martti Lintunen

Helsinki 
Helsinki kätkee sisälleen paljon tarinoita. Kaupunki muuttuu 
jatkuvasti, ja se on täynnä menneisyyden, muistojen ja nykyi-
syyden kerrostumia. Mitä tarinoita rakennukset kertovat?
Helsinki-värityskirja esittelee kaupungin historiaa ja nykyhet-
keä kaikille kaupungin vierailijoille ja asujille. Värityskuvien 
lisäksi kirjaan on koottu tietoa Helsingin värikkäästä histori-
asta suomeksi ja englanniksi. Tutustu Helsinkiin uudella tavalla 
ja väritä kaupunki sellaiseksi kuin itse haluat.

Helsinki is full of stories. The city is constantly changing and 
it's made of layers of history, memories and the present. 
Helsinki colouring book presents Helsinki's history and pre-
sent to all visitors and people who live in the city. Besides the 
colouring pictures book contains exciting information both 
in Finnish and English. Explore Helsinki in a new way and 
colour the city just like you want.

Riitta Pesonen on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta 
sisustusarkkitehdiksi. Ammattinsa vaatimien suorien viivojen ja 
kulmien vastapainoksi hän on harrastanut käsivarapiirustusta, 
siirtynyt suorasta kaareen.

Martti Lintunen on tietokirjailija ja valokuvaaja sekä doku-
menttien käsikirjoittaja ja ohjaaja. Lasten tietokirjailijana hän 
on saanut alan arvostetuimman Tietopöllö-palkinnon. Hänet 
on kaksi kertaa valittu Vuoden lehtikuvaajaksi.

Tekijöiltä on ilmestynyt aiemmin Väritä paratiisin linnut -väri-
tyskirja 2015!

TIETO

Kuvitus R I IT TA PE SONEN 
Teksti M A R T T I L INTUNEN

Hel s i n k i

ISBN: 978-952-264-653-8 kl 79.8 sidottu, 
suositushinta 19 euroa,  ilmestyy 1.3.17 

LOVELY SOUVENIER 
FOR TOURISTS!
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SUOMEN IHANIN 
KAALIKIRJA!

LÄHDE VÄRITYSMATKALLE HELSINKIIN!
BEGIN YOUR COLOURING TOUR IN HELSINKI!

Salla Korpela & Anna Autio (kuvat)

K niin kuin kaali 
Kukkakaali  on nyt in ja pop ja hetki sitten maailmalla vil-
litsi lehtikaalibuumi. Trendikkäissä ravintoloissa rapakon 
takana tuskin oli annosta ilman lehtikaalia. Lehtikaalin jäl-
keen  maailmaa on lähtenyt valloittamaan kukkakaali, josta 
syntyy kekseliäiden keittiöissä vaikka mitä. 
 Kaali on myös terveysruokaa: se sisältää vitamiineja ja 
kuitua ja sopii painostaan huolehtivalle. Se poistaa nestettä 
sekä kuona-aineita ja on kevyttä mutta täyttävää syötävää, 
joka pitää veren kolesterolipitoisuuden tasaisena. 
 K niin kuin kaali -kirjaan on koottu kaalivillityksen 
myötä syntyneiden innovaatioiden ohjeita eri puolilta maa-
ilmaa.  Kaikki ruuat ovat kasvisruokia, iso osa vegaanisia ja 
miltei kaikki toteutettavissa pienin muutoksin gluteenitto-
mina. Kaaliohjeiden lisäksi kirjassa esitellään koko joukko 
kastikkeita ja lisukkeita, jotka sopivat monen muunkin kuin 
kaaliruokien kanssa tarjoiltaviksi. 
 Maistuisiko kaali-nyhtökauralaatikko, kaalifajitas tai 
 kaalitsatsiki? Kokeilisitko, kuinka kukkakaali taipuu pizza-
pohjaksi, kermakastikkeeksi tai couscousiksi?  Älä jätä väliin 
parsakaalipestoa ja kyssäkaaliranskiksia!

Salla Korpela on monipuolinen kirjailija, jolta on aikaisem-
min ilmestynyt lehtikaalikeittokirja Kale, joka saavutti het-
kessä suuren suosion. Nyt rakkaus kaaleihin laajenee kaik-
kiin kaalilajeihin.

Anna Autio on freelance-valokuvaaja ja taiteentekijä, jonka 
aistivoimaiset ruokakuvat herättävät reseptit eloon.

TIETO

ISBN 978-952-264-749-8, kl 68.2, sidottu, nelivärinen, 110 sivua, 
suositushinta 25 euroa, ilmestyy 1.1.2017
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KAUPUNGISTA KERÄTTÄVÄT  VILLI-
YRTIT JA VEGAANISTA RUOKAA. NAM.

ISBN 978-952-264-748-1, kl 90.2 & 59, sidottu, nelivärinen, 

 noin 100 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 31.3.2017
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KAUPUNGISTA KERÄTTÄVÄT  VILLI-
YRTIT JA VEGAANISTA RUOKAA. NAM.
Sami Tallberg

Villi cityvegaani
Vegaaninen ruoka saa erityisen mainioita piirteitä kun siihen lisä-
tään meille kaikille helposti saatavilla olevat villiyrtit.
 Villiyrtit ovat Suomen erikoisuus. Ne ovat lähiruokaa, jossa 
yhdistyy ympäristöystävällisyys, korkeat ravintoarvot, luonteikkuus 
sekä makujen ja tekstuurien laaja skaala.
 Mikä parasta, villiyrtit ovat nimenomaan urbaaneilla alueilla 
asuvien rikkaus sillä villiyrttien kirjo on monipuolisimmillaan juuri 
siellä missä asutusta piisaa.
 Kirja on jatkoa myyntimenestys Villi jouluvegaani -teokselle ja 
jatkaa vegaanisten herkkujen voittokulkua tarjoamalla innoitusta 
ja reseptejä yhä useamman suomalaisen arkeen ja juhlaan.
 Kaikki huippukokki Sami Tallbergin vegaaniset ruuat on yllät-
tävän helppo valmistaa. Ja ne ovat  yhdellä sanalla kuvattuna 
päräyttäviä. 

Sami Talberg on palkittu kokki, kirjailija ja kasvisruuan kerääjä. 
Hänen intohimonsa on vegaaninen ruoka ja villivihannekset. Hän 
on kirjoittanut supersuositut keittokirjat Villi jouluvegaani ja Villi-
yrtti, Villiyrtti-tunnistusoppaan, ja teokset Villiä vegeä, Makuparit, 
Koivunmahlaa ja kaviaaria, ja Hedelmäistä (yhdessä Janne Tarmion 
kanssa). Tallberg toteuttaa villejä vegaanisia ruokatapahtumia 
ympäri maailman.

samitallberg.com

TIETO

Kuva: Sanna Peurakoski
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PROFESSORIN PUHEENVUORO
YLIOPISTOJEN TILASTA

Pekka Kauppi

Kahlittu yliopistomme 
Miten vapaudumme byrokratiasta ja 
opetuksen ylenkatsomisesta

Lukuvuonna 2015–2016 yliopistot joutuivat kriisiin ja 
historiallisiin professorien irtisanomisiin. Siihen kärjistyi 
vääränsuuntainen pitkä kehitys, joka vaarantaa laaduk-
kaan opetuksen ja tutkimuksen jatkuvuuden. Yliopistoi-
hin on luotu liikaa päällekkäisiä organisaatioita, ja tutki-
muslaitoksissa tutkimus on eriytetty opetuksesta. Suomen 
Akatemian suhteettoman suuri määräysvalta rajoittaa 
tutkijoiden vapautta, ja rahoituksesta kilpaillaan suunni-
telmilla eikä tehdyllä tutkimuksella.
  Kirjassa Kahlittu yliopistomme professori Pekka Kauppi 
kehottaa lopettamaan holhoamisen ja tarjoaa keinot, 
joilla turhien töiden tekeminen yliopistoissa saadaan lop-
pumaan ja akateeminen vapaus kukoistamaan. Kauppi 
esittää, että tieteeseen perustuva opetus on yliopistojen 
tärkein tehtävä ja että laadukas tutkimus palvelee tätä tar-
koitusta parhaiten. Kauppi ehdottaa toimintaohjelmaa, 
jolla korjataan yliopistojen ja tiedepolitiikan epäkohtia. 
Varttuneet yliopistotutkijat ovat oman alansa parhaita 
asiantuntijoita – heitä on syytä kuunnella.

Kirja ilmestyy Tieteen päivillä tammikuussa 2017.

ISBN 978-952-264-759-7, kl 38.4, nidottu, noin 180 sivua, 
suositushinta 25 euroa, ilmestyy Tieteen päivillä 11.1.2017
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Professori Pekka Kauppi tutkii ympäristötiedettä ja metsätiedettä Helsingin yliopis-
tossa. Hänen työryhmänsä teki Euroopan osuuden maailmanlaajuisessa metsien hii-
litasetta käsittävässä tutkimuksessa, jonka Science-lehti julkaisi 2011. Artikkeli oli 
Helsingin yliopiston eniten siteerattu tiedejulkaisu marraskuussa 2015. Kauppi on 
kokenut, kansainvälisen uran tehnyt professori ja Suomen Tiedeseuran jäsen. 

MITEN LUODAAN
MENESTYSTÄ?
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PROFESSORIN PUHEENVUORO
YLIOPISTOJEN TILASTA
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MITEN LUODAAN
MENESTYSTÄ?

Eero Byckling

Talous nousuun 
Näin luomme uusia menestyviä vientituotteita 

Robert Solow sai taloustieteen Nobelin vuonna 1987 tulok-
sesta, että kansantuotteen kasvusta 85 prosenttia aiheutuu 
 innovaatioista. Innovaatio on uusia tehtaita, uusia yrityksiä ja 
uusia prosesseja. Innovaatioiden takana on ennen kaikkea ihmi-
siä, jotka tekevät asioita uudella tavalla. Innovaatio ei ole kek-
sintö, vaan se on taloudellista hyötyä tuottava uusi tapa tehdä 
asioita. Tutkimustulos, tieteellinen julkaisu tai patentti eivät ole 
innovaatioita vaan keksintöjä. Valitettavasti innovaation väärin 
tulkinta on suunnannut Suomessa rajalliset voimavarat vähem-
män hyödyllisiin kohteisiin. 
 Talous nousuun -kirjaan on koottu tiiviiseen muotoon yhdek-
sän vuoden aikana kerätty tieto maailman arvostetuimmilta tut-
kijoilta, sijoittajilta ja päättäjiltä siitä, miten luodaan menestystä. 
Kirjassa on myös ulkopuolisten lausuntoja maamme teknologian 
ja teollisuuden rahoituksen epäonnistumisista ja vääristä tavoista 
tukea uusiutumista. Teoksen lopussa luetellaan heidän ohjeitaan, 
millaisissa puitteissa syntyy kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja 
maailmanmarkkinoille. Kirjoittaja kertoo itse kokemiaan esi-
merkkejä, miten Suomessa ja ulkomailla on luotu suuren volyy-
min ja mittavan lisäarvon menestyksellisiä tuotteita. Tärkein 
huomio ehkä on, että menestyksemme ei riipu ulkomaista. Sen 
määräävät maamme valtiovalta ja taloudelliset ja poliittiset insti-
tuutiot sekä voimavarojen suuntaaminen.

Eero Byckling oli Teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan 
professori 27 vuotta. Hän oli vuosikymmeniä teollisuusyritysten 
tuotekehitysasiantuntija ja tieteellinen neuvonantaja. Byckling 
on perustanut kasvuyrityksiä. Kolme niistä kehitti tuotteen, jotka 
kukin olivat alansa huippuja maailmassa. Viimeisin näistä on 
mikro-optiikan komponenttien valmistaja, jonka tuotteita on yli 
puolessatoista miljardissa kännykässä ja optisen tietoliikenteen 
ja lääketieteen laitteissa. Hän on myös ollut perustamassa Ota-
niemen teknologiakylää, käynnistämässä riskirahoitusyritystä, 
 arvioinut valtion teknologiarahoittajia ja nähnyt menestyksellistä 
tuotekehitystä ja tutkimusta maailmalla. 

ISBN 978-952-264-735-1, kl 36.1, nidottu, noin 220 sivua, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 31.1.2017

TIETO
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SPIN-DOCTOR TUULETTAA 
JA AVAA UUSIA OVIA

Esa Suominen

Suo, kuokka ja 
sosialidemokratia
Sosiaalidemokratia on 1900-luvun kansainvälisesti 
menestynein poliittinen ideologia, sen pohjalle raken-
nettiin hyvinvointivaltiot ja monet kansainväliset organi-
saatiot. Sen viimeisin kukoistuskausi oli vuosituhannen 
vaihteessa. Silloin kolmannen tien sosiaalidemokraattiset 
puolueet ja hallitukset Tony Blairin, Gerhard Schröderin, 
Göran Perssonin ja Paavo Lipposen johdolla rakensivat 
eurooppalaista yhteisöä ja markkinaehtoisia yhteiskuntia. 
 Vuoteen 2005 mennessä kolmannen tien käyttövoima 
hiipui ja aloite siirtyi poliittista keskustaa lähestyneelle 
oikeistolle. Sosiaalidemokratia taipui huonosti identiteet-
tipolitiikkaan, jakamistalouteen tai uuden teknologian 
mukana nouseviin asioihin. Aloite hukkui, dynaamisuus 
katosi ja liike ajautui aatteelliseen käymistilaan. Tilanne 
on jatkunut kymmenen vuotta. Politiikan nouseviin asioi-
hin tarttuvat nopeammin ja luontevammin uudet poliitti-
set voimat.
 Kirja hahmottaa syitä sosiaalidemokratian aatteelli-
selle pysähtyneisyydelle ja ehdottaa konkreettisia ratkai-
suja teknologisoituvaan, yksilöllistyvään ja monimuotois-
tuvaan Suomeen ja maailmaan.  

Esa Suominen on kokenut politiikan taustavaikuttaja, 
SDP:n spin-doctor. Hän oli opetusministeri Krista Kiu-
run erityisavustaja. Hän on avustanut myös liikenne- ja 
viestintäministeriä, ollut Palvelualojen ammattiliitto 
PAM ry:n hallintopäällikkö ja sosialidemokraattisen 
puolueen poliittisen osaston päällikkö. Esa Suominen 
on yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on aiemmin jul-
kaissut kirjat Suomalainen köyhyys (Anna-Maria Isolan 
kanssa) ja Taloutta työväelle (Antti Alajan kanssa).

ISBN 978-952-264-760-3, kl 32, nidottu, sivumäärä noin 250, 
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 28.2.2017

TIETO



intokustannus.fi 41

SPIN-DOCTOR TUULETTAA 
JA AVAA UUSIA OVIA

TIETO

ISBN 978-952-264-764-1, kl 35.4, nidottu, noin 140 
sivua, suositushinta 24 euroa, ilmestyy 31.3.2017

ISBN 978-952-264-765-8, kl 48.28, sidottu, noin 
320 sivua, nelivärinen kuvaliite, suositushinta 

29 euroa, ilmestyy 31.1.2017

Pentti Arajärvi & Kaarin Taipale

Kriittinen kaupunkiaapinen 
Kuntapolitiikan termit ja taikasanat

"Valinnanvapaus" on keskeinen käsite sote- ja maakuntauudistussanastossa. 
Kyseessä on vuosisadan suurin muutos hyvinvointikaupungin ja -valtion periaat-
teissa. Sinisilmäinen uskoo olevansa vapaa valitsemaan palvelun tarjoajan. Hän 
kuitenkin valitsee vain kerran, kuten nykyisin terveysasemansa. Tästä yhdestä 
valinnasta seuraa suuri osa muiden palvelujen tuottajia.
 "Ryhmäkurista" puhutaan jokaisen suurta julkisuutta saavan päätöksen koh-
dalla, niitä ovat esimerkiksi yleiskaava ja Guggenheim. Ryhmäkuria on totuttu 
pitämään rumana sanana. Entä jos ryhmäkuri onkin äänestäjälle annettava tur-
vatakuu siitä, että koko ryhmä sitoutuu noudattamaan yhdessä sovittua lin-
jaa? Rakentajista ja rakennuttajista tulee puhe, kun käsitellään asuntopolitiik-
kaa: kysytään, onko rakennuttaja yleishyödyllinen vai voittoa tavoitteleva taho. 
Rakentaja muuraa tiiliskivet, kun taas rakennuttaja tilaa talot. 

OTT Pentti Arajärvi ja TkT Kaarin Taipale ovat molemmat olleet pitkään 
mukana Helsingin kaupunkipolitiikassa eri rooleissa. Juristi ja kaupunkitutkija 
tulkitsevat tässä sanakirjassa sekä kuivakkaita termejä että lipeviä peiteilmaisuja. 
Kirjaa voi lukea kriittisenä johdatuksena paikallispolitiikan ytimeen.

Pekka Peltola

Botswana 
Afrikan timantti

Botswanassa on mennyt hyvin jo viisikymmentä vuotta, koko itsenäisyyden 
ajan. Ei sotia naapureiden kanssa eikä varsinkaan maan sisällä. Botswana 
on noussut köyhyydestä keskituloisten maiden joukkoon eikä tarvitse kehi-
tysapua. Lapset ovat ilmaisessa koulussa ja ilmainen terveydenhuolto toimii 
erinomaisesti. Maan johto on  aina vaihtunut demokraattisesti ja vaalitulok-
sia kunnioitetaan. Korruptio on Afrikan vähäisintä ja rikollisuus kohtuuden 
rajoissa.
 Eteläisestä Afrikasta jo vuosikymmeniä kirjoittanut Pekka Peltola on 
tehnyt viime vuosina kolme matkaa Botswanaan selvittääkseen menestyksen 
syyt. Timanttien lisäksi vahvan heimokulttuurin kytkeminen osaksi paikal-
lishallintoa on taannut Botswanan kansalaisille vaikutuskanavan itseään kos-
keviin asioihin. Nykypäivään vaikuttaa vahvasti myös suuri rakkaustarina. 
Bangwato-prinssi  Seretse Khama rakastui Lontoossa englantilaiseen por-
varistyttöön Ruth Williamsiin ja meni hänen kanssaan naimisiin huolimatta 
kohtaamastaan raivokkaasta vastarinnasta. Kamppailu kesti 17 vuotta ja 
päättyi vasta kun Seretse valittiin suurella enemmistöllä itsenäistyvän Bots-
wanan johtoon ja Ruthista tuli maan ensimmäinen nainen.

Pekka Peltola on kirjoittanut lukuisia kirjoa ja saanut tiedonjulkistamisen 
valtionpalkinnon. 
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ISBN 978-952-264-762-7, kl 32, nidottu, noin 200 
sivua, suositushinta 25 euroa, ilmestyy 28.2.2017

ISBN 978-952-264-763-4, kl 36.13, nidottu, noin 400 
sivua, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 31.1.2017

Olli Tammilehto

Tuhokehitys poikki 
Yhteiskunnan olomuodon muutos

Vallitseva kehitys vie kohti ilmastokatastrofia, ekologista tuhoa tai ydinso-
taa. Tämä yhteiskuntiemme rakenteista ja voimista johtuva prosessi voidaan 
pysäyttää vain syvällekäyvällä yhteiskunnallisella muutoksella. Muutoksen on 
oltava nopea.
 Nopeita ja perustavanlaatuisia ”olomuodon muutoksia” voi kuitenkin 
tapahtua. Kirja esittelee tällaisia siirtymiä, joita on tapahtunut historian 
kuluessa ja myös viime aikoina. Toisenlaisia maailmoja on syntynyt esimer-
kiksi luonnonkatastrofien ja vallankumousten keskellä.
 Kirja tuo esille yhteiskuntiemme piirteitä, jotka tekevät olomuodon muu-
toksen mahdolliseksi. Virallisen yhteiskunnan rinnalla on olemassa varjoyh-
teiskunta, joka kriisitilanteissa nopeasti voimistuu. Myös jokaisessa ihmisessä 
on varjossa olevia puolia, jotka voivat nousta päällimmäiseksi ja tukea yhteis-
kunnan olomuodon muutosta.

Olli Tammilehto on vapaa tutkija ja kirjoittaja, joka on kirjoittanut teokset 
Kylmä suihku – ilmastokatastrofin torjunta ja nopea yhteiskunnallinen muutos, Rah-
din rikokset – kansaivälisten tavarakuljetusten ekologiset ja yhteiskunnalliset seurauk-
set, Maailmantilan kootut selitykset ja Yhden taalan kysymys – Globalisaatio ja köy-
hyyskiista. 

Mika Helander, Ilkka Levä ja 
Sanna Saksela– Bergholm (toim.)

Työaikakirja
Työaika on jännitteinen asia. Työnantajat haluavat pidentää työaikaa ja lisätä 
tuottavuutta. Tehostuuko ajankäyttö ja mitä tämä aiheuttaa yksilöille? Mikä 
on työn intensiteetti? Luonnehtivatko työtä keskeytykset vai tasarytmisyys? 
Onko työssä aikaa häiriöttömälle keskittymiselle ja tulevaisuuden suunnitte-
lulle. Tekevätkö työntekijät ylitöitä säännöllisesti?
 Kirja tarkastelee opettajien, über-kuljettajien, poliisien, korkeasti koulu-
tettujen ja toimihenkilöiden, bussinkuljettajien ja marjanpoimijoiden koke-
musta työelämästä.
 Jotta joillakin voisi olla hidasta aikaa täytyy toisten ammattiryhmien kii-
rehtiä. Rytmien erilaisuus voi merkitä suurempaa konfliktiriskiä ja kitkaa eri 
ryhmien välillä. Millaista paineensietokykyä tällainen aika vaatii? Teos tar-
joaa kiinnostuneille varteenotettavia puheenvuoroja ajasta ja sen kokemisen 
olennaisuudesta nykyajan työelämässä.

Kirjan artikkelit ovat kirjoittaneet Juha Antila, Jeff Hearn, Hilma Immo-
nen, Ville Jalovaara, Mira Karjalainen, Charlotta Niemistö, Mats 
Nylund, Minna Toivanen, Olli Viljanen ja Charlotta Österlund.

TIETO

KULISSIEN TAKAISTA PELIÄ OIKEUSLAITOKSESSA
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ISBN 978-952-264-771-9, kl 
T84.2, pokkari, noin 390 sivua, 

suositushinta 11 euroa,
ilmestyy 1.3.2017

Erkki Aurejärvi

Kun kukaan ei näe
Murha paikassa, jossa henkirikokset ovat harvinaisia. Kaivopuistosta, yhdestä Helsingin 
arvokkaimmista kortteleista, löytyy nuoren naisen ruumis. Eletään 1970- ja 1980-luvun 
vaihdetta. Poliisi marssittaa kuulusteluihin asianajaja Aarne Salmelaisen, joka kieltää kaiken. 
Miksi Aarne olisi surmannut kauniin ja menestyneen oikeustieteen lisensiaatin Ursula Pok-
kisen?
 Erkki Aurejärven dekkari liikkuu Helsingin oikeuslaitoksessa ja sen saleissa käydyissä kii-
vaissa taistoissa. Aarnen asianajotoimisto saa värikkäitä juttuja hoidettavakseen, ja lisäväriä 
tuo myös Ursulan pestautuminen töihin. Rikkaan vuorineuvoksen tytär on tunnettu häijystä 
luonteestaan. Ursulan murha uhkaa kuitenkin jäädä ikuiseksi arvoitukseksi.
 Siviilioikeuden emeritusprofessori Erkki Aurejärvi on seurannut Suomen oikeuslaitosta 
lähietäisyydeltä vuosikymmenten ajan.

Kirja on paitsi dekkari myös veijariromaani, jonka uskomattomia käänteitä 
ei voi nauramatta lukea. – Jorma Melleri, Uusi Suomi

KULISSIEN TAKAISTA PELIÄ OIKEUSLAITOKSESSA

Suvi Hurmelinna & Stan Ström

Kipukynnys
Kipukynnys on ruoskannotkea ja peittelemätön romaani. Se paljastaa sadomasokis-
tisen suhteen molemmat puolet, alistumisen ja alistamisen, sadismin ja masokismin. 
 Salanimiensä takaa kirjoittavat Suvi Hurmelinna ja Stan Ström tietävät, mistä puhuvat, 
sillä he ovat olleet siellä. Kirja perustuu omakohtaisiin kokemuksiin.

”Tämä on kieroutunutta ja hivenen outoa, jos tarkastellaan seksuaalisen 
ruokahalun määrää ja nautintoja, joihin se kohdistuu. Onneksi en ole 
ollenkaan ainoa laatuani.”

OVIKELLO SOI, PINJA SAAPUI

ISBN 978-952-264-777-1, kl 
T84.2, pokkari, noin 250 sivua, 

suositushinta 11 euroa,
ilmestyy 2/17

POKKARI
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Alkuteos Två gånger är en vana, 
suomentanut Anu Koivunen, 

ISBN 978-952-264-768-9, kl 
T84.2, pokkari, noin 380 sivua, 

suositushinta 11 euroa, 
ilmestyy 13.2.2017

Denise Rudberg

Toinen toista pahempi
Tukholma on käpertynyt joulun välipäivien rauhaan, kun vaikutusvaltaisen sijoitusyhtiön 
osakas hakataan henkihieveriin. Oliko tekijän aikomuksena tappaa?
 Keskusrikospoliisin uusi tutkintayksikkö ryhtyy selvittämään salaperäisen yhtiön tarkkaan 
vaiettuja kuvioita. 55-vuotias teräväpäinen syyttäjänsihteeri Marianne Jidhoff, parkkiintu-
nut rikostutkija Torsten Ehn ja nuori konstaapeli Augustin Madrid pääsevät jyvälle, miten 
kylmäävällä tavalla yhtiössä kohdellaan naisia. Samaan aikaan kun uudenvuoden raketit jo 
räjähtelevät taivaalla, paljastuu mihin julmuus ja vallanhimo voivat pahimmillaan johtaa.
 Marianne Jidhoff -kirjoja on myyty yli 280 000 kappaletta Ruotsissa, ja niiden elokuvaoi-
keudet on myyty ruotsalaiselle tuotantoyhtiölle. Rudbergiltä on suomennettu myös Yksi tap-
pava syrjähyppy. Kirjat toimivat myös itsenäisinä teoksina.

Rudberg kirjoittaa lämpimästi, vaikka asia on kivikovaa. Teoksen 
pohjasävy on feministinen. – Heikki Haapavaara, Kauppalehti

RIKKAILLA ON VARAA SALATA RIKOKSENSA 

Boris Akunin

Erikoistehtäviä
Herrasmiessalapoliisi Erast Fandorin kohtaa kaksi hyvin erilaista vastustajaa. Ensimmäi-
nen on ilkikurinen huijari ja valepukujen mestari Patasotilas, jonka hävyttömät petokset 
järkyttävät Moskovan ylimystön tarkkaan vaalittua rauhaa. Toinen on Lontoon Viiltäjä-
Jackia muistuttava raaka sarjamurhaaja. Hullun pakkomielteen ajamana Somistaja levit-
tää kauhua kaupungin köyhälistökortteleissa.
 Akuninin kaksi huikeaa tarinaa vievät lukijan tsaarinaikaiseen Moskovaan ja tarjoavat 
käänteitä, joissa Fandorinin suurenmoiset taidot joutuvat koetukselle.
 Suomen dekkariseura myönsi vuonna 2004 Akuninille ulkomaisen jännityskirjallisuu-
den kunniakirjan Fandorin-sarjasta. Akunin teoksia on käännetty noin 30 kielelle.

Sherlock Holmesin, D’Artagnanin ja useimpien venäläisen kirjallisuuden 
sielukkaiden sankareiden tyylikäs yhdistelmä. Nämä kaksi täydellisen 
tasapainoista tarinaa sallivat Fandorinin luonteen kasvaa. – The Sunday 
Telegraph

Agatha Christie tapaa James Bondin. Konstikas ja lumoava. (…) ei malta 
jättää kesken. – Sunday Express

KANSAINVÄLISESTI TUNNETUIN VENÄLÄISDEKKARISTI

Suomentanut Anton Nikkilä, 
ISBN 978-952- 264-778-8, kl 
T84.2, pokkari, noin 360 sivua, 

suositushinta 12 euroa, 
ilmestyy 3.4.2017

POKKAR
I

ASTRONAUTTI KAMPPAILEE HENGESTÄÄN MARSISSA

PALKITTU MESTARITEOS
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Alkuteos The Martian, suomentanut 
Kaj Lipponen, ISBN 978-952-
264-769-6, kl T84.2, pokkari, 
noin 350 sivua, suositushinta 
12 euroa, ilmestyy 13.3.2017

Andy Weir

Yksin Marsissa
Astronautti Mark Watneyn oli tarkoitus olla yksi ensimmäisistä ihmisistä Marsissa. Nyt hän 
on varmasti ensimmäinen ihminen, joka kuolee siellä. Ares 3:n miehistö joutuu hiekkamyrs-
kyyn. Evakuoinnin aikana Markin avaruuspuku vaurioituu, ja muut luulevat hänen kuolleen. 
Mark jää yksin karulle planeetalle.
 Yksin Marsissa pohjautuu alusta loppuun nykytieteeseen ja yllättää lukijansa yhä uudes-
taan. Se on herkeämätön scifi-trilleri, jota lukee kuin tosielämän selviytymiskertomusta. Rid-
ley Scott ohjasi kirjaan pohjautuvan menestyselokuvan.

Andy Weirin Yksin Marsissa on yksi syksyn mielenkiintoisimmista 
kirjoista. Kirjoittajan aluksi nettisivustolla julkaisemasta omakustanteesta 
on kuoriutunut arvostelumenestys, joka on kerännyt valtaisan määrän 
lukijoita. – Juha Salmi, Risingshadow

Todella harvinainen yhdistelmä hyvää, omaperäistä tarinaa, kiinnostavan 
todentuntuisia henkilöhahmoja ja kiehtovaa teknistä tarkkuutta. 
MacGyver kohtaa Salaperäisen saaren. 
– Astronautti Chris Hadfield

ASTRONAUTTI KAMPPAILEE HENGESTÄÄN MARSISSA

Jevgeni Vodolazkin

Arsenin neljä elämää
1400-luvun Venäjä, ruton ja kulkutautien aikakausi. Nuori parantaja joutuu surun ja syylli-
syyden valtaan, kun hän ei onnistu pelastamaan rakkaimpansa henkeä. Hän jättää taakseen 
kylänsä, omaisuutensa ja nimensä ja lähtee etsimään sovitusta. Arseni kulkee aikakaudesta 
ja kaupungista toiseen, läpi myllerrysten ja tuskaisten muodonmuutosten. Vanhana syvästi 
kunnioitettuna erakkona hän palaa kotikyläänsä – tietämättä, että häntä odottaa vielä vaikein 
koetus kaikista.
 Jevgeni Vodolazkinin palkittu romaani sekoittaa siekailematta nykyaikaa historiaan. Ajalla 
ei ole merkitystä, sillä ihmisen kilvoitus ja uhrautuminen rakkauden nimeen on universaalia. 
Vodolazkinin mestarillisessa tarinankerronnassa Umberto Econ Ruusun nimi kohtaa Andrei 
Tarkovskin Andrei Rublevin.

Arsenin neljä elämää on romaani rakkaudesta sanan syvimmässä 
merkityksessä. Samaan aikaan se on kirja ajasta.Tai pikemminkin ajan 
poissaolosta. – Novaja Gazeta

PALKITTU MESTARITEOS

Alkuteos Lavr, suomentanut Elina 
Kahla, ISBN 978-952-264-770-
2, kl T84.2, pokkari, noin 450 
sivua, suositushinta 12 euroa, 

ilmestyy 16.1.2017
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ISBN 978-952-264-773-3, kl 
T32, pokkari, noin 250 sivua, 

suositushinta 12 euroa, 
ilmestyy 31.5.2017

Esko Seppänen

Mistä Suomi vaikenee?
Taloustuntija, poliitikko ja entinen Suomen Pankin pankkivaltuutettu arvostelee kirjassaan 
Euroopan Keskuspankkia ja sen haarakonttorin asemaan joutunutta Suomen Pankkia. Nii-
den rahapolitiikka palvelee ennen kaikkea maailman merkittävintä rikollisjärjestöä: pank-
kimafiaa. Ihmisille puolestaan annetaan keppikuritusta sisäisen devalvaation politiikalla. Se 
tukahduttaa taloudellisen kasvun lähes kaikissa muissa Emu-maissa paitsi Saksassa.
 Kirjan aiheena onkin Suomen ja Saksan satavuotinen yhteistyö jääkäreistä EU-liittolai-
siksi. Käsitellyiksi tulevat myös Naton isäntämaasopimus, EU:n jäsenmaksut ja ylisuuret 
maataloustuet, tietovuodot ja Supon ja Stasin salaisuudet. Seppänen päivittää myös Suomen 
rikkaiden listan ajantasalle.

Esko Seppänen on tullut tunnetuksi vasemmiston ääniharavana ja humaanina toisinajatteli-
jana. Tämä helsinkiläistynyt oululainen on kirjoittanut 27 tietokirjaa. Monet muistavat Seppä-
sen edelleen räväkkänä taloustoimittajana, joka sai työstään kaksi valtion tiedonjulkistamispal-
kintoa. Hän oli Euroopan parlamentin jäsen 1996–2009.

VUODEN 2016 PARAS ULKOPOLIITTINEN KIRJA.
PALKITUN TEOKSEN PÄIVITETTY PAINOS POKKARINA

Ari Turunen

Maailmanhistorian 
 kukoistavimmat kaupungit
Eli miten erilaisuuden sietäminen  synnyttää vaurautta  
ja sivistystä

Miksi Aleksandriaan perustettiin kirjasto? Miksi muinaisessa Hangzhoussa virkamie-
hen piti osata kirjoittaa runoja? Miksi Amsterdam otti vastaan suuren määrän pakolai-
sia 1600-luvulla? Maailmanhistorian kukoistavimmat kaupungit loihtii lukijan silmien eteen 
yhdeksän aikansa metropolia. Ne menestyivät aikoinaan taloudellisesti, tieteellisesti ja taiteel-
lisesti, koska sietivät erilaisia ihmisiä ja ideoita.

Turunen kytkee ja vertaa oivaltavan kriittisellä tavalla historiaa 
nykyaikaan. Kirja toimii hyvänä varoitusvalona siitä, mitä on tulossa, jos 
nykyinen meno jatkuu. – Pekka Wahlstedt

YHDEKSÄN AIKANSA LOISTAVAA METROPOLIA

ISBN 978-952-264-772-6, kl 
T90.2, pokkari, noin 340 sivua, 

suositushinta 12 euroa,
ilmestyy 31.3.2017

”ROMAANIA MUKAANSATEMPAAVAMPI”  
– PROSPECT
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YHDEKSÄN AIKANSA LOISTAVAA METROPOLIA

“Explab ium nis consEdi tatibus audipiEnimus pro occulliati aciEnt
nonE corEsto comnim am, cus aut EvEl is voluptatios.”

K ar l  l i e b Kn e ch t

MilitarisMi ja  
antiMilitarisMi

G
andhi

ava a

p o k k a r i

Alkuteos Iran: Empire of the Mind, 
suomentanut Tapani Kilpeläinen, 
ISBN 978-952-264-732-0, kl 
T48.11 & T98.1, pokkari, noin 

350 sivua, suositushinta  
12 euroa, ilmestyy 1.1.2017

Michael  Axworthy

Iranin historia 
Mielen valtakunta

Profeetta Zarathustran maa, mielikuvituksellisten valloittajien Persia, runouden aarreaitta, 
vallankumousten ja suurvaltojen pelikenttä. Iranin historia on täynnä väkivaltaa ja dramatiik-
kaa – mutta myös uskontoja, aatteita ja kukoistavaa kulttuuria.
 Tutkija ja tietokirjailija Michael Axworthy avaa menneiden dynastioiden ja nyky-Iranin 
hengästyttävän monimuotoisuuden. Samalla hän piirtää kuvan ”mielen valtakunnasta”, jolla 
on ollut valtaisa vaikutus maailmanhistoriaan.

Axworthyn taitava selvitys maan historiasta – uskomaton suoritus.
– The Observer

Loistavasti tislattu kertomus Iranin historiasta väläyttää oivalluksia joka 
sivulla. – Financial Times

”ROMAANIA MUKAANSATEMPAAVAMPI”  
– PROSPECT

Karl Liebknecht

Militarismi ja antimilitarismi
Rosa Luxemburgin lähin aatetoveri Karl Liebknecht (1871-1919) julkaisi klassi-
koksi muodostuneen teoksen Militarismi ja antimilitarismi vuonna 1907. Teos perustui 
Mannheimissa 1907 Saksan sosialidemokraattisten nuorten kongressissa pitämään laa-
jaan esitelmään, joka täydennettiin katsauksilla eri Euroopan maiden nuorison militaris-
min vastaisista kampanjoista. Liebknecht pahoittelee esipuheessaan, että Suomi oli tässä 
katsauksessa unohtunut, mutta toteaa, että sosialidemokraattinen nuorisoliike Suomessa 
käy samanlaista kamppailua militarismia vastaan kuin muissakin maissa.
 Toiminta militarismia ja sotaa vastaan oli Liebknechtin pääasiallinen ja kohtalokas 
elämäntehtävä. Sodan vastustaminen vei Liebknechtin vankilaan maailmansodan ajaksi. 
Sodan jälkeen hän perusti Rosa Luxemburgin kanssa Spartakus-liiton ja osallistui Sak-
san kommunistisen puolueen perustamiseen. Rosa Luxemburg ja Karl Liebknecht kuo-
livat poliittisen salamurhan uhreina 1919.
 Liebknecht eritteli teoksessaan yksityiskohtaisesti niin ”ulkoisen” kuin ”sisäisen” mili-
tarismin olemusta, ja osoitti mitä haasteita on voitettava voidakseen estää kansakuntien 
ajautuminen laajamittaiseen sotaan.

RAUHANKLASSIKKO

ISBN 978-952-264-723-8, kl 
T32.7, pokkari, noin 240 sivua, 

suositushinta 10 euroa,
ilmestyy 28.2.2017
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ISBN 978-952-264-775-7, 
kl T68, pokkari, noin 200 sivua, 

suositus hinta 11 euroa, 
ilmestyy 28.2.2017

Saara Henriksson &  Aino-Maija Leinonen  

Leppoisa opas huusholliin
Miten pestä vessa kahdessa minuutissa tai suunnitella kerralla viikon ateriat? Mitkä ovat ne 
muutamat siivousvälineet, joilla selviät liasta kuin liasta? Kuinka saada tilaa tavarakaaokseen?
 Leppoisa opas huusholliin vie lukijan hauskaan ja simppeliin arkeen. Unohda täydellisyys ja 
löydä oma tapasi siivota. Huomaat pian, ettei se olekaan niin vaivalloista – oikeilla välineillä 
se on jopa siedettävää. Pienten rutiinien avulla arki rullaa ja löysäilyyn jää aikaa.

Saara Henriksson on kirjailija. Aino-Maija Leinonen on siivousalan ammattilainen. 
 Tampereelta.

Pelkästään kirjan lukemisesta saa niin paljon hyvä ihminen -pisteitä, että 
riittää jouluun asti. – Seurapiirikaunotar Itä-Helsingistä

SISÄLTÄÄ KAIKKI TARVITTAVAT SIIVOUSNIKSIT!

Merja Turunen & Sirpa Ylönen

Puutarhanhoito poropeukaloille
Suurin osa puutarhakirjoista on täynnä isoja värikuvia täydellisistä puutarhoista. Mitä hyötyä 
niistä on sinulle?
 Puutarhanhoito poropeukaloille on käytännöllisempi: löydät heti ohjeet tietyn kasvin kas-
vattamiseen, maaperän tunnistamiseen ja parannukseen, kasvien valintaan, kylvämiseen ja 
istuttamiseen, rikkaruohojen, tuholaisten ja tautien torjuntaan sekä palkitsevaan sadonkor-
juuseen.
 Tämä kirja herättää arimmassakin aloittelijassa orastavan puutarhurin, joka tuskin malttaa 
odottaa kevättä!

Oppaan ovat kirjoittaneet toimittajat Merja Turunen ja Sirpa Ylönen.

MYÖS SINÄ VOIT PURAISTA OMAN PELLON PERUNAA

ISBN 978-952-776-4,  
kl T67.3, pokkari, noin 260 

sivua, suositushinta 11 euroa, 
ilmestyy 31.3.2017
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