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ySTävyyS, rAKKAUS JA ToIvo ovAT KAIKKIALLA SAMAnLAISIA TUnTEITA.
SUUrMEnESTyS: LUKUISIA KIrJALLISUUSPALKInToJA.

Kyung-sook Shin

Jään luoksesi 
Eräänä aamuna Jung Yoonin puhelin soi. Langan päässä on 
hänen nuoruudenrakastettunsa, jonka kanssa hän ei ole ollut 
yhteyksissä kahdeksaan vuoteen. Heidän entinen kirjallisuu-
den professorinsa tekee kuolemaa. Uutinen pakottaa Yoo-
nin matkaamaan takaisin nuoruuteensa ja elämään uudestaan 
tuon kipeän ja intensiivisen elämänjakson: niin ystävyy-
den, rakkauden ja idealismin kuin yksinäisyyden, surun ja 
 tragedian. 
 Yoon aloittaa yliopisto-opintonsa 80-luvun Soulissa. 
Äitinsä kuolemaa sureva Yoon ystävystyy kahden muun kir-
jallisuudenopiskelijan kanssa, he kaikki ovat kampuksen outo-
lintuja, sivustakatsojia. Arkisen elämän, ilojen ja surujen, taus-
talla kuohuu rauhaton, vallankumousta elävä Etelä-Korea. 
Yhteisten ruokahetkien lisäksi ilmassa väreilee kyynelkaasun 
tuoksu. Ystävyys, rakkaus ja toivo, nuoruus ovat kaikkialla 
sama. 

Kyung-sook Shin (s. 1963) on menestynyt korealainen kirjai-
lija, jonka aiempi romaani, Pidä huolta äidistä (Into 2015), oli 
myös Suomessa suurmenestys. Kirja on käännetty yli 20 kie-
lelle ja julkaistu yli 36 maassa. Jään luoksesi on  Shinin toinen 
suomeksi käännetty romaani. 

Alkuteos I’ll be right there, suomentanut Taru Salminen,
ISbn 978-952-264-834-1, kl 84.2, sidottu, noin 320 sivua, 

suositushinta 32 euroa, ilmestyy 6.10.2017

PIDä HUoLTA äIDISTä -bESTSELLErIn 
TEKIJäLTä. yLI 20 KIELTä, yLI 36 MAATA.

Jään luoksesi on unohtumaton  
tarina nuoruudesta [--] se koskettaa  

lukijoita kaikkialla. 
– Independent

 
Shinin koruton tyyli kantaa raskaan tarinan 
kevyesti. Jään luoksesi on yhtä lailla kirja 

rakastavista ystävyyssuhteista kuin poliittisen 
kansannousun tragediasta. 

– Huffington post

kauno

MyöS E-KIrJAnA

K
uva: Lee B

yung  R
yul

ILMESTYY  
6.10.
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Alkuteos Utmarker, suomentanut Kari Koski, ISbn 978-952-264-794-8, kl 84.2, 

sidottu, noin 360 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 1.8.2017

kauno

MyöS äänI- JA E-KIrJAnA
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ArnE DAHLIn UUSI HyyTävä 
rIKoSroMAAnISArJA

Kaikkien aikojen paras  
ruotsalainen rikosromaani.

– Sydsvenskan

Tämä kirja tarttuu sinuun kuin  
puristin heti ensimmäiseltä sivulta,  

eikä päästä sinua koskaan.
– Peter James

Arne Dahl on ehkä kaikkein harkitsevin 
ja leikkisin nykyisistä pohjoismaisen 

rikoskirjallisuuden kirjailijoista. Hän myös 
sattuu olemaan yksi jännittävimmistä. 

– Ian Rankin

”ÄkkiÄ puut painavat pÄÄlle niin 
ettÄ tuntuu kuin joku tekisi 
tuloaan toisesta ajasta.”

K
uva: S

ara A
rnald

Arne Dahl

Rajamaat
Nuori tyttö on ollut kadoksissa kolme viikkoa.
 Syrjäisen talon uumenista löytyy jälkiä, jotka ohjaavat tuk-
holmalaisen poliisi Sam Bergerin oudon rikollisen jäljille. Pyö-
räilevä nainen on nähty rikospaikalla ja muidenkin katoamis-
tapausten yhteydessä. Onko kyseessä Ruotsin ensimmäinen 
sarjamurhaaja?  Pian asetelma kääntyy päälaelleen, ja jahtaaja 
onkin jahdattu.
 Tiivistunnelmainen Rajamaat aloittaa Arne Dahlin uuden 
rikosromaanisarjan, jonka keskushenkilöinä ovat rikosylikons-
taapeli Sam Berger ja turvallisuuspoliisin soluttautuja Molly 
Blom.

Arne Dahl (s. 1963) on yksi arvostetuimmista rikoskirjaili-
joista Pohjoismaissa. Dahlin A-sarjan dekkarit ovat kiitel-
tyjä, ja niistä on tehty suosittuja tv-filmatisointeja. Dahlin 
kirjoja on myyty yli kolme miljoonaa kappaletta, ja niitä on 
käännetty 32 kielelle. Hänelle on myönnetty rikoskirjallisuu-
den palkintoja Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Dahlia on 
verrattu mm. Raymond Chandleriin, Graham Greeneen ja  
John Le Carréhen. Kirjailija, kriitikko ja toimittaja Dahl asuu 
Tukholmassa perheensä kanssa.

Rajamaat on myynyt Ruotsissa yli 
100 000 kappaletta ja noussut 
saksassa yli 150 000 kappaleen 

myyntilukuihin.

aRne Dahl vieRailee helsingin 
kiRjamessuilla. paljon 

maRkkinointitoimenpiteitÄ.

ILMESTYY  
1.8.2017
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Zinaida Lindén

Rakkaus kolmeen 
appelsiiniin
Lentoreitit ja rakkaus vievät mannerlaattojen yli. Hajon-
neen japanilaisen avioliiton jälkijäristyksiä käydään aina Suo-
messa asti. Pietarissa tavataan nuori rakkaudessa pettynyt 
nainen, suomalais-filippiiniläinen perhe jumittuu luonnonvoi-
mien vuoksi kauas kotoaan. Rakkaus kolmeen appelsiiniin piir-
tää maailman kartalle lämpimään huumoriin kiedottuja kohtaa-
misia, joita yhdistävät ihmissuhteiden ja luonnonkatastrofien 
tummat pilvet. 
 Lindén ilmaisee taidokkaasti ja lämpimällä huumorilla tun-
teiden sekamelskaa, juurettomuuden kokemusta ja kulttuurien 
kohtaamispisteitä. Kirjan käännösoikeudet on myyty Tanskaan, 
ja julkaisua suunnitellaan myös venäjäksi.

Alkuteos Valenciana, suomentanut Jaana nikula, 
ISbn 978-952-264-793-1, kl 84.2, sidottu, noin 216 sivua, 

suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.8.2017

kauno

PALKITTU 
novELLIKoKoELMA SUoMEKSI

Zinaida Lindénin novellikokoelma Rakkaus 
kolmeen appelsiiniin on täynnä pieniä ja 

suuria yllätyksiä. Katkonainen, mutta myös 
mieleenpainuva ja hauskaa. 

– Huvudstadtsbladet

Lindén on mestari painopisteiden vaihtelussa.
– Ny Tid

”onnettomasta RakkauDesta tuli 
alibini, viRallinen selitys koko 
jutulle. Ranteeni haavan ommellut 
saiRaanhoitaja jÄtti soittamatta 
viRanomaisille pelkÄstÄ naisten 
vÄlisestÄ soliDaaRisuuDesta.”

K
uv

a:
 K

at
ri

 P
el

to
la

sls:n suuRi

kiRjallisuuspalkinto 2017

Zinaida Lindén (s. 1963) 
on suomenruotsalainen ja 
venäläinen kirjailija. Hän 
on valmistunut Leningradin 
yliopistosta filosofian mais-
teriksi pääaineenaan ruotsin 
kieli ja kirjallisuus.

MyöS E-KIrJAnA
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Laura Gustafsson

Pohja
Naiseuden raunioilla

”Ei enää miehiä, jotka vievät ryteikköön, lentävät pois heli-
kopterilla ja jättävät yksin löytämään paluureitin. 

Ei alkoholisteja. 

En halua pelaamista, mutta voin leikkiä. 

Haluan pelisäännöt. 

Ja vapautta, mutta ei välinpitämättömyyttä. 

Suoria vastauksia. 

Haluan oppia itse rehelliseksi. 

Minua ei saa pakottaa, paitsi jos itse pyydän.”

Brutaalin rehellinen ja aidosti omaelämänkerrallinen romaani 
on intiimi kertomus narsismista, vanhemmuuden hyväksy-
misestä, vallasta, pakonomaisesta perfektionismista ja heku-
masta, jolle alati antautuminen kuluttaa loppuun. Kivusta ja 
sen hyväksymisestä.

K
uva: N

auska

PoIKKEUKSELLISTA on SE, 
ETTä KAIKKI on ToTTA.

kauno

ISbn 978-952-264-807-5, kl 84.2, nidottu, 150 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 29.9.2017

Laura Gustafsson (s. 1983) on helsinkiläinen kirjailija ja 
teatterintekijä.
 Gustafsson käsittelee teoksissaan suuria aiheita, kuten 
toiseutta, väkivaltaa ja ihmisyyttä. Teosten paikoin syn-
keää maailmaa keventävät huumori, leikittelevä kerronta ja 
 Gustafssonin omintakeinen mielikuvitus. 
 Gustafssonin esikoisteos Huorasatu (2011) nousi 
Finlandia- ehdokkaaksi. Se on julkaistu Saksassa ja Ranskassa 
ja käännetään parhaillaan turkiksi. Toinen romaani Anomalia 
(2013) käsittelee kieltä, pahuutta ja susilapsia. Gustafssonin 
kolmas romaani Korpisoturi (2016) on huumorin sävyttämä 
huikea selviytymistarina maailmanlopun odotuksesta. 

MyöS E-KIrJAnA
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K
uva: N

auska

Saara Henriksson

Syyskuun jumalat
Paul Herzog saapuu Budapestiin yliopiston vierailevaksi opet-
tajaksi. Pian Paulista alkaa tuntua, että kaupunki käyttäy-
tyy omituisesti: öisin katujen nimet vaihtuvat toisiin ja tuttu 
johdin autolinja päättyy seinään.
 Naapuri, kansannousun kokenut Ishmael Gábor, vie  Paulin 
Tonavan saarelle kokoontuvan Syyskuun jumalat -nimisen 
boheemiryhmän iltamiin. Kiehtova mutta merkillinen seurue 
tutustuttaa Paulin kaupungin unohdettuihin tarinoihin, joita ei 
saa unohtaa. Suuntansa kadottanut nyky-Unkari saa rinnalleen 
toisenlaisen, monikerroksisen todellisuuden. 

ISbn 978-952-264-795-5, kl 84.2, nidottu, noin 304 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 8.8.2017

kauno

HISTorIAn roSKAKorISSA  
vAIn PATSAILLA on PääT  

HArTEILLAAn

Saara Henriksson (s. 1981) työskentelee Tampereella toi-
mittajana ja kirjailijana. Henrikssonin esikoisromaani Moby 
Doll (Into 2011) ja toinen romaani Linnunpaino (Into 2012) 
keräsivät kiitosta kunnianhimoisesta teemojen yhdistelystä 
sekä taitavasta kerronnasta. Henriksson harrastaa tieteiskir-
jallisuutta, pienkustantamista ja Keski-Euroopan historiaa 
ja kulttuuria. Romaanien lisäksi hän on kirjoittanut tietokir-
jan Leppoisa opas huusholliin (Into 2013) yhdessä Aino-Maija 
Leinosen kanssa.

entÄpÄ, jos koko histoRia 
luotaisiin uuDelleen sÄÄnnöllisin 

vÄliajoin? yhtenÄ ja samana 
pÄivÄnÄ kaupunki, puut, penkit  

ja taulut, ihmiset, kaikki  
alkaisi alusta.

MyöS E-KIrJAnA
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Juhana Pettersson

Tuhannen viillon 
kuolema
Hurja romaani ammentaa pelien maailmasta.

Aino on siivooja, jolta varakas asiakas pimittää viisi euroa. 
Aino saa tarpeekseen, joten jonkun on kuoltava. Cessi on 
töissä New Life Oy:ssä, joka auttaa äveriäitä ihmisiä varautu-
maan ilmastokatastrofiin. Hän unelmoi pääsystä osaksi yhteis-
kunnallista eliittiä. Jari on rikkaan perheen poika, joka haluaisi 
olla köyhä ja uskottava. Jokainen heistä yrittää elää elämäänsä 
ilmastonmuutoksen ja luokkasodan ristipaineessa.
 Tuhannen viillon kuolema aloittaa Rikkaiden unelmat -trilo-
gian, jossa merenpinta nousee, rikas varautuu ja köyhä elää elä-
määnsä miten parhaiten taitaa. Tuhannen viillon kuolema on 
yhteiskunnallinen romaani, jossa kukaan ei ole turvassa muut-
tuvalta maailmalta. Rikkaalla ihmisellä on varaa ostaa lahjoi-
tuksilla itselleen hyväntekijän status samalla kun hän ajaa kur-
jistavaa politiikkaa. Väkivalta ei ala poliittisena liikkeenä vaan 
tavallisen ihmisen tuskastumisena. Lopulta köyhälle ei jää 
käteen muuta kuin puukko.

K
uva: N

auska

TrILogIA MAAILMASTA
JoSSA ILMASTonMUUToS

on väISTäMäTön ToSIASIA

kauno

ISbn 978-952-264-798-6, kl 84.2, nidottu, noin 320 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 18.9.2017

Juhana Pettersson on kirjailija ja pelisuunnittelija. Hänen 
esikoisromaaninsa Sokerisamurai ilmestyi 2013. Lisäksi hän 
on julkaissut kuusi roolipeleihin liittyvää teosta. Pettersson 
asuu Helsingissä ja Brysselissä.

MyöS E-KIrJAnA
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Risto Isomäki, Jussi Kaakinen & 
Petri Tolppanen

Sarasvatin hiekkaa 
Sarasvatin hiekkaa sijoittuu lähitulevaisuuteen, Suomeen ja 
maailmalle, Grönlannin mannerjäätikölle ja Intian valtameren 
alueelle. Venäläinen tutkija Sergej yrittää yhdessä intialaisen 
tutkijayhteisön ja kollegansa Amritan kanssa selvittää Cam-
baynlahdesta meren alta löytyvän vajonneen kaupungin arvoi-
tusta. Samaan aikaan suomalainen Kari Alanen yrittää kehittää 
ratkaisua jäätiköiden sulamisongelmaan. Jäätiköitä tutkii myös 
Grönlannissa tukikohtaansa pitävä tutkimusyksikkö ja filippii-
niläissyntyinen erakko Susan Chang.
 Kaksi erillista tutkimuslinjaa tangeeraavat toisiaan, ja tutki-
jat ymmärtävät, että jäätiköiden sulamisen seurauksena maa-
palloa uhkaa kaiken tuhoava tsunamikatastrofi ja vedenpai-
sumus. Vaikka tutkijat ovat osanneet ennustaa jättiaaltojen 
synnyn, onko heillä aikaa estää niiden vyöry?
 Komea sarjakuvasovitus Risto Isomäen ekologisesta trille-
ristä palkittiin Sarjakuva-Finlandialla maaliskuussa 2009. Into 
Kustannus julkaisee sarjakuva uudistettuna ja aiempaa laajem-
pana laitoksena sekä suomeksi että englanniksi.

ISbn 978-952-264-799-3, kl 85.3, nidottu, nelivärinen, 80 sivua, 
suositushinta 19 euroa, ilmestyy 8.8.2017

SArJAKUvA-fInLAnDIAn 
voITTAJAn LAAJEnnETTU LAIToS

Sarasvatin hiekkaa on ansainnut uuden 
tulemisensa. Jussi Kaakisen piirrokset kuvittavat 

järisyttävät tapahtumat niin, että lukijan 
mielikuvitukselle jää tilaa. 

– Maaseudun Tulevaisuus
 

Sarjakuvan sävyt vaihtelevat taitavasti 
maanosien ja tunnelmien mukaan. Kuvat luovat 

mahtavan jännnitteen tekstin kanssa, 
 ja jännittävimmissä kohdissa katse kiitää 

kuvasta toiseen. 
– STT 

Sarjakuvan piirtänyt Jussi Kaakinen (s. 1978) on palkittu 
suomalainen kuvittaja, sarjakuvantekijä ja graafinen suunnit-
telija. Jussi on piirtänyt useita suomalaisissa aikakauslehdissä 
julkaistuja sarjakuvia. Sarjakuvakäsikirjoituksen laatinut Petri 
Tolppanen (s.1972) on suomalainen sarjakuvapiirtäjä ja -käsi-
kirjoittaja, graafinen suunnittelija ja vuorovaikutussuunnit-
telija. Risto Isomäki (s. 1961) on tunnettu suomalainen tie-
teiskirjailija, tiedetoimittaja ja ympäristöaktivisti. Sarasvatin 
hiekkaa oli hänen neljäs romaaninsa, lisäksi hän on kirjoittanut 
useita ympäristöä ja kehitysyhteistyötä käsitteleviä tietokirjoja.

SAnDS of SArASvATI ISbn 978-952-264-800-6

kauno
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Kalevi Kalemaa (toim.)

Palava totuus
Historian merkittävimmät puolustuspuheet

Palava totuus on valikoima historian suuria puolustuspuheita ja 
-kirjoituksia. Menneisyys on täynnä totuudenpuhujia, joiden 
suut on haluttu tukkia myrkkymaljalla, polttorovion savulla, 
kidutuksella, vankileirikurjuudella… Mutta kuten suomalai-
nen sananlasku sanoo: ”Totuus ei pala tulessakaan”. Samaa 
todistaa tämä valikoima: heidän äänensä on tänäänkin elävä ja 
 voimakas.
 Herran herjaaja Job, antiikin nuorison villitsijä Sokrates, 
Justinos Marttyyri, Galilei (”se pyörii sittenkin”), homosek-
suaali kirjailija Oscar Wilde vankilassa, juutalaisten puolustaja 
Emilè Zola, oikeusmurhan uhrit Sacco ja Vanzetti, ”suuri sielu” 
Mahatma Gandhi, kansalaistottelematon Henry Thoreau, 
aseistakieltäytyjien puolustaja Leo Tolstoi… 
 Viitisenkymmentä palavasieluista totuutensa puolustajaa, 
ihmiskunnan suurta miestä ja naista puolustamassa yhtä ihmi-
sen suurinta oikeutta ja velvollisuutta: nousta puhumaan inhi-
millisyyden, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden puo-
lesta, nousta vastustamaan vääryyttä, epäinhimillisyyttä, vääriä 
totuuksia.

MITä SoKrATES SAnoI EnnEn 
KUoLEMAnTUoMIoTA? KIrJA SISäLTää 

HISTorIAn SUUrIMMAT PUoLUSTUSPUHEET 
gALILEISTA gAnDHIIn

ISbn 978-952-264-820-4, kl 90.2, sidottu, 290 sivua, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.8.2017

kauno

Kalevi Kalemaa on tamperelainen kirjailija. Hän on kirjoit-
tanut näytelmiä, runoja, laulutekstejä, kuunnelmia, histo-
riikkeja sekä näyttelijöiden, teatteriohjaajien ja suomalaisen 
poliittisen historian merkkihenkilöiden elämäkertoja.
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Manne Tuomenoksa

Kaipauksen harmaa
Manne Tuomenoksa voitti Kaipauksen harmaa -käsikirjoituk-
sellaan vuonna 2017 ensimmäistä kertaa jaetun Mirkka Rekola 
-palkinnon. Sen saaja ratkaistiin Suomen aforismiyhdistyksen 
ja Mirkka Rekola -seuran järjestämällä kilpailulla, jossa etsittiin 
uutta ja laadukasta aforismikäsikirjoitusta. Kaipauksen harmaa 
uudistaa modernia lyyristä aforismia ja siinä korostuvat tekstin 
luominen sekä kirjailijuuteen liittyvät kysymykset.

Manne Tuomenoksa on aiemmin julkaissut kaksi runo-
kokoelmaa Käsialan yö (2014) ja Kävely (2016). Hän on synty-
nyt vuonna 1973 ja asuu Tanskassa.

PALKITTU KoKoELMA 
UUDISTAA

LyyrISTä AforISMIA

ISbn 978-952-264-848-8, kl 10.8, nidottu, 80 sivua, hinta 25 euroa,  
ilmestyy 25.9.2017

kauno

”kiRjoittaa Ruumiillansa,  
kun kiRjaimet ovat, ja valkoinen

aRkki, poissaolosi on tapa 
muistella sinua.”

”kohDatessaankin sekÄ maisema  
ettÄ sana vaikenevat,  

mutta puheen kohteena oleva  
toinen antaa kaikupinnan;

hÄn on kutsu sanaan.”
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ilkka taipale 75 vuotta 26.11!
kiRja ilmestyy silloin.

ISbn 978-952-264-817-4, kl 99.1, nidottu, 230 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 26.11.2017

Ilkka Taipale

Mielisairaalassa
Lääkärin muistelmat

Raamatussa mainitaan kolme tautia: lepra, epilepsia ja mielisai-
raus. Lepra on enimmäkseen hävitetty maailmasta, epilepsiasta 
on tullut tauti muiden sairauksien joukossa. Mielen sairauksien 
stigma poistuu vasta, kun ne ymmärretään aivotoiminnan sai-
rauksiksi ja potilaiden sosiaalinen asema kohennetaan muiden 
sairaiden tasolle.
 Ilkka Taipale kertoo 57 vuoden ajanjaksosta keskittyen mie-
lisairaalakokemuksiin. Hän on viettänyt 14 vuotta elämästään 
mielisairaalassa ja 11 vuotta eduskunnassa. Siinä ei ole paljon 
eroa, hän tokaisi potilailleen. Taipaleen toiminta-aikana Kello-
kosken sairaalasta tuli Itämeren alueen tunnetuin mielisairaala 
ja Kellokosken kylästä maamme kuuluisimpia kyliä.
 Maailman terveysjärjestön aluejohtaja Marc Danzon luon-
nehti Ilkkaa sanoen, että hänessä yhdistyvät aina ilo ja vaka-
vuus. Niinpä tässä kirjassa on hulvattomia sattumuksia ja 
vauhdikasta menoa pitkäjänteisen ja sinnikkään poliittisen 
toiminnan rinnalla. Kaikkialla, missä Ilkka on ja toimii, siellä 
tapahtuu.

ILKKA TAIPALEEn MUISTELMAT vUoSI-
KyMMEnTEn PITUISELTA LääKärInUrALTA  
JA TAISTELUSTA MIELISAIrAIDEn ASEMAn 

PArAnTAMISEKSI
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elÄmÄkeRta

Ilkka Taipale on psykiatri ja sosiaalilääketieteen dosentti. 
Hän on työskennellyt Hesperian ja Nikkilän mielisairaa-
loissa ja ollut Sosiaalisairaalan ja Kellokosken sairaalan yli-
lääkäri. Taipale on ollut myös mielisairaiden oman järjestön 
Mielenterveyden keskusliiton ja Pohjoismaisen potilasjärjes-
tön puheenjohtaja.
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ISbn 978-952-264-796-2, kl 78.993 & 99.1, sidottu, 368 sivua,

kuvaliite, suositushinta 34 euroa, ilmestyy 16.8.2017
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Timo Kalevi Forss

Gösta Sundqvist
Leevi and the Leavingsin dynamo

Suomirockin suurmies, Leevi and the Leavingsin nerokas Gösta Sundqvist 
(1957–2003), jätti pysyvän jäljen suomalaiseen sielunmaisemaan. Monista 
hänen tekemistään lauluista, kuten ”Teuvo, maanteiden kuningas”, ”Poh-
jois-Karjala” ja ”Mitä kuuluu Marja-Leena?” on tullut klassikkoja, joissa 
suomalainen arkitodellisuus jäsentyy lempeän humoristiseksi kokonaisuu-
deksi. Lauluissaan Gösta oli aina heikoimman puolella.
 Julkisuutta ja keikkailua karttanut Gösta on ollut salaperäisyyden ver-
hoama myytti. Elämäkerta pureutuu moniulotteiseen persoonaan myytin 
takana. Kirja koostuu työtovereiden ja ystävien haastatteluista, arkistoma-
teriaalista sekä Sundqvistin laajan tuotannon esittelystä ja analysoinnista.
 Kirja valottaa myös Sundqvistin uraa jalkapallojoukkueen valmentajana, 
huikeita radio-ohjelmia, kuten Koe-eläinpuistoa, ja viimeisiä vuosia.

EnSIMMäInEn KoKonAISvALTAInEn ESITyS SUoMI-
roCKIn SUUrMIEHESTä, LEEvI AnD THE LEAvIngSIn 
nEroKKAASTA göSTA SUnDqvISTISTA (1957–2003)

Timo Kalevi Forss (s. 1967) on helsinkiläi-
nen tietokirjailija, toimittaja ja muusikko. Hän 
on kirjoittanut muun muassa tietokirjat Tove-
rit herätkää – Poliittinen laululiike Suomessa, 
 Karjala edestakaisin ja Napakirja. Forss tunne-
taan myös lauluntekijänä, erityisesti sanoitta-
jana, ja hänen tekstejään ovat esittäneet muun 
muassa Freud, Marx, Engels & Jung, Vibra-
kööri, Muska, Danny, Tumppi Varonen ja 
Sinikka Sokka.

ILMESTYY  
16.8.2017

elÄmÄkeRta

”Tämä kirja on paras mahdollinen suoritus  
ilman päähenkilön omaa osallistumista.” 

– Länsi-Savo 
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elÄmÄ
keRta
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auska

DIngon PErTTI nEUMAnn 
KErToo vIHDoIn AvoIMESTI 
ITSESTään JA TAITEESTAAn

Salla Nazarenko & Nauska (kuvat)

Neumann
Dingo-kipparin lokikirja

Mä väsäsin niitä biisejä yksiössäni Pormestarinluodossa. Rakas-
tunut mies, makaronipussi ja maitolitra. Tiesin aina että tää olis 
kova juttu.

Näin kertoo uransa alkuhetkistä taiteilija, Dingo-yhtyeen luova 
voima Pertti Neumann. Hän puhuu kirjassa vihdoin avoimesti 
itsestään: Siitä, miltä tuntuvat nousut ja laskut. Mitä on taide ja 
mitä on rakkaus. Ja mikä rooli mystiikalla hänelle on: ”Se mee-
dio tiesi, missä olin ollut.” Keitä ovat Neumannin elämän nai-
set ja mitä hän elämältä odottaa. Porissa, Töölössä ja maailman 
merillä.
 
Pertti Neumann on suomalaiseen pop-kulttuuriin suuresti vai-
kuttaneen Dingon keulakuva ja sielu. Dingon ura käynnistyi 
raketin lailla vuonna 1984 julkaistun Sinä ja minä -esikoissing-
len myötä. Kakkosalbumi Kerjäläisten valtakunta räjäytti potin 
lopullisesti ja käynnisti ennennäkemättömän Dingo-kuumeen. 
Levyä myytiin noin 200 000 kappaletta ja se on yhä neljänneksi 
myydyin kotimainen albumi. Yhtye on myynyt uransa aikana 
yhteensä yli 500 000 levyä. ”Nahkatakkinen tyttö”, ”Levoton 
tuhkimo” ja ”Autiotalo” ovat kaikkien tuntemia kappaleita.

Salla Nazarenko on journalisti, tietokirjailija ja järjestöjoh-
taja, joka kuunteli Dingoa Joensuussa 1980-luvun alkuvuosina. 
Hänen esikoisteoksensa Ihana kiihko – miksi seksi on niin tärkeää 
julkaistiin 2016. Karaokessa Nazarenko loistaa tulkinnallaan 
Dingon ”Lähetyssaarnaajasta”.

Nauska on tunnettu rock-kuvaaja.

ISbn 978-952-264-806-8, kl 78.993 & 99.1, sidottu, 230 sivua, nelivärinen, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 13.10.

”mÄ osaan piiRtÄÄ nuottiavaimen, 
mut siihen se sit loppuu.”
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Jaana Torninoja-Latola

Yhä katselen pilviä
Elvi Sinervon elämä 

Kirjailija ja kääntäjä Elvi Sinervo oli kiihkeä vasemmis-
tolainen. Aate yhdisti häntä ja hänen aviomiestään, tun-
nettua kommunistia Martti Ryömää. 
 Jatkosodan aikana aatteen palo vei Sonervon vanki-
laan valtionpetoksen valmistelusta. Siellä syntyi Siner-
von merkittävin runokokoelma Pilvet. Kirjoituspaperina 
toimi vessapaperi ja kynä oli ommeltu hameen helmaan. 
Tunnetuimpiin runoihin kuuluu ukrainalaisesta parti-
saanista kertova Natalia, joka 1970-luvulla sävellettiin 
myös lauluksi.
 Jaana Torninoja-Latolan kattava elämäkerta kirjailija 
ja kääntäjä Elvi Sinervosta pohjautuu laajaan ja ainut-
laatuiseen aineistoon, johon kuuluvat muun muassa 
Elvin ja Maurin toisilleen kirjoittamat kirjeet vankila-
ajalta.

yhÄ katselen pilviÄ
– ikuista on vain kaipaus

Jaana Torninoja-Latola on 
elämäkerroista kiinnostunut 
historioitsija. Hän valmis-
telee väitöskirjaa Sinervon 
sisaruksista Airasta, Elvistä 
ja Sylvi-Kyllikistä on kir-
joittanut heistä useita artik-
keleita tieteellisiin antolo-
gioihin. Elämäkerta Elvi 
Sinervosta on syntynyt väi-
töskirjan sivupolkuna. 

ISbn 978-952-264-812-9, kl 86.2 & 99.1, sidottu, 488 sivua, 
suositushinta 32 euroa

K
uva: N

auska

SoTAvUoSInA vAnKILAAn  
TUoMITUn KIrJAILIJAn JA KäänTäJän  

ELvI SInErvon ELäMäKErTA

elÄmÄ
keRta
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TUTTU MUTTA TUnTEMATon KIrJAILIJA: 
vEIKKo HUovISEn ELäMäKErTA

ISbn 978-952-264-811-2, kl 86.2 & 99.1, sidottu, 380 sivua, kuvaliite, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 5.10.2017

Eero Marttinen

Hiljaisen hymyn mies
Veikko Huovisen elämä

Suomalaisten rakastaman suosikkikirjailijan Veikko Huovisen 
(1927–2009) syntymästä tulee tänä vuonna 90 vuotta. Met-
sänhoitaja Huovinen ponkaisi julkisuuteen toisella teoksellaan 
Havukka-ahon ajattelija vuonna 1952 ja heittäytyi vapaaksi kir-
jailijaksi vuonna 1957. Uran aikana syntyivät muun muassa kir-
jat Veitikka, Lampaansyöjät, Joe-setä, Konstan Pylkkerö, Hamste-
rit, Koirankynnen leikkaaja ja Lentsu.
 Ihmisenä Huovinen jäi kuitenkin tuntemattomaksi, vaikka 
joutuikin julkisuuteen kirjailijavuosinaan. Hän sai kulkea vaik-
kapa Helsingin kaduilla huomiota herättämättä ja pystyi seu-
raamaan sivusta ihmisten tekemisiä. Hiljaisen hymyn mies piir-
tää henkilökuvan Veikko Huovisen elämästä alusta loppuun. 
Tässä kirjassa Huovinen esiintyy omin sanoin ja lisäksi häntä 
valotetaan tuttujen, ystävien ja kavereiden näkökulmasta.

HILJAISEN  
HYMYN  

MIES

E E R O  M A R T T I N E N

VEIKKO  
HUOVISEN  

EL ÄMÄ

Eero Marttinen on kulttuurijournalistiuransa lisäksi toimit-
tanut kulttuurialan antologioita ja kirjoittanut ja toimitta-
nut parikymmentä kirjaa, joista tunnetuimmat kertovat Kalle 
Päätalosta, elokuvaohjaaja Mikko Niskasesta, olympiavoittaja 
Heikki Savolaisesta ja korpikirjailija Ilmari Kiannosta.
 Huoviseen Marttinen tutustui vuonna 1967, ystävystyi 
hänen kanssaan ja ystävykset pitivät yhteyttä kirjailijan kuole-
maan saakka. Suuri osa kirjan valokuvista on Eero Marttisen 
kotiarkistosta.
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ISbn 978-952-264-809-9, kl 50.12, sidottu, nelivärinen, 320 sivua, 

suositushinta 32 euroa, ilmestyy 3.10.2017

tieto
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Työryhmä & Hanna Nikkanen

Hyvän sään aikana
Mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken

Muutosta yritetään hillitä, mutta sen pysäyttäminen on myö-
häistä.
 Tämä vuosisata tullaan muistamaan globaalin ympäristökrii-
sin käännekohtana. Miten ilmaston lämpeneminen iskee Suo-
meen? Miten valmistaudumme tulevaan?
  Toimittaja ja vierailijaprofessori Hanna Nikkanen kokosi 
Tampereen yliopiston opiskelijoista 21 hengen työryhmän, 
joka piirsi kokonaiskuvan aikamme merkittävimmästä murrok-
sesta. Nikkanen on aiemmin palkittu tiedonjulkistamisen val-
tionpalkinnolla ja Bonnierin suurella journalistipalkinnolla.

TIEToKIrJA SIITä, MITEn ILMASTon 
LäMPEnEMInEn ISKEE MAAHAMME 
JA MITEn ME rEAgoIMME SIIHEn

Hanna Nikkanen on tutkiva toimittaja, joka on julkaissut neljä 
tietokirjaa sekä saanut mm. tiedonjulkistamisen valtionpalkin-
non ja Bonnierin suuren journalistipalkinnon. Hän kirjoittaa 
yritystoiminnasta, internetistä ja ympäristöstä. Nikkanen on 
yksi pitkää journalismia julkaisevan Long Playn perustajajäse-
nistä, ja hän toimii Tampereen yliopiston journalistiikan vierai-
lijaprofessorina lukuvuonna 2016–2017.

Työryhmään kuuluvat Silja Annila, Elli Harju, Sanni Har-
manen, Tiina Heikkilä, Juho Kankaanpää, Esa Keskinen, Ella 
Kiviniemi, Minea Koskinen, Linda Manner, Sanni Mattila, 
Jannika Melkko, Erkki Mervaala, Markus Mäki, Samuli Niini-
vuo, Alma Onali, Sanna Pekkonen, Lasse Poser, Johannes 
Roviomaa, Reetta Rönkä, Sinikka Suominen ja Kaisa Uusitalo.

myös livejouRnalismiesityksiÄ: heuReka,  
helsingin kiRjamessut jne.

Emmehän me kaikkia vaikeuksia maailmassa 
voi välttää, kun olemme näin kauhean pitkällä, 
mutta maailman tuhoutuminen tai hahmoton 
katastrofi ei ole välttämätön kehityskulku.”

– Filosofi Ville Lähde 

Äärimmillään ajattelu johtaa siihen, että 
haluamme maailman, jossa ihmiset elävät 
pimeissä kellareissa syömässä leväpuuroa. 

Sehän olisi resurssitehokkainta.”
– Professori Juha Helenius
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Teemu Mäki

Taiteen tehtävä
Esseitä

Teemu Mäki pohtii taiteen tekemisen ja taiteen nauttimi-
sen peruskysymyksiä. Miksi taidetta tehdään? Miten sitä nau-
titaan? Mikä on taiteen yhteiskunnallinen tehtävä? Mitä on 
avantgarde ja mitä on kriittinen taide? Onko taiteella todellista 
yhteiskunnallista merkitystä ja pitääkö sellaista vaikuttavuutta 
taiteelta vaatia? Mitä on viime vuosina yliopistoissa omaksi 
oppiaineekseen noussut taiteellinen tutkimus? Mikä on taiteen 
suhde tietoon, filosofiaan, politiikkaan, kuolemaan ja ilmaston-
muutokseen?
 Mäki kirjoittaa selkeästi ja tuttavallisesti omien kokemus-
tensa kautta taiteen tekijänä, teoreetikkona ja taiteen kulutta-
jana. Kirja sopii luettavaksi professoreille ja taiteilijoille, mutta 
yhtä hyvin myös kenelle tahansa kirjallisuuden, kuvataiteen, 
musiikin, esitystaiteen, elokuvan tai jonkin muun taidelajin 
ystävälle ja harrastajalle.

TAITEEN TEHTÄVÄ 

TEEMU MÄKI 
ESSEITÄ 

tiet
o

Teemu Mäki (s. 1967) on taiteilija, ohjaaja, kirjailija ja tut-
kija, joka väitteli kuvataiteen tohtoriksi vuonna 2005. Vuo-
desta 1990 hän on toiminut vapaana taiteilijana, lukuun otta-
matta vuosia 2008–2013, jolloin hän oli kuvataiteen professori 
Aalto-yliopistossa. Mäki opiskeli alun perin taidemaalariksi, 
mutta nykyään hän jakaa aikansa tasan kuvataiteen, kirjalli-
suuden, esitystaiteen ja tutkimuksen kesken. Taiteensa lisäksi 
hänet tunnetaan kysyttynä luennoitsijana ja aktiivisena yhteis-
kunnallisena keskustelijana.

ISbn 978-952-264-835-8, kl 70.01, nidottu, 430 sivua, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 20.9.2017

TAIDE SEISoo oMILLA JALoILLAAn.
 SE AUTTAA MEITä yMMärTäMään ASIoITA 

JA JoSKUS MyöS ELäMään HyvIn.
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Anto Leikola

Sammakoiden nahkea 
todellisuus
Esseitä tieteestä, luonnosta ja kulttuurista

Anto Leikolan Sammakoiden nahkea todellisuus – Esseitä tie-
teestä, luonnosta ja kulttuurista on kokoelma kirjoituksia biolo-
gisista ilmiöistä ja niiden herättämistä mietteistä. Ne käsitte-
levät ihmistä ja sen evoluutiota mutta myös biologisen tieteen 
synnyttämiä filosofisia ongelmia ja ihmisen suhdetta muihin 
eläimiin.

Anto Leikola on väitellyt tohtoriksi kehitysbiologiasta aihee-
naan sammakoiden ja vesiliskojen alkionkehityksen kokeelli-
nen tutkimus. Hän on opettanut Helsingin yliopistossa kehi-
tysbiologiaa ja tieteen historiaa ja ollut Oulun yliopistossa 
oppihistorian dosentti sekä 1990-luvulla useita vuosia Helsin-
gin yliopistossa oppihistorian professori. Leikola on julkais-
sut vuodesta 1966 lähtien lukuisia oppikirjoja, parikymmentä 
esseekokoelmaa, useita pakina- ja kolumnikokoelmia, yhden 
runokokoelman sekä uuden muistelmateoksen Matala profiili 
(Siltala 2017). Hän on myös ollut aktiivisesti mukana monissa 
yhdistyksissä ja on muun muassa Suomen tietokirjailijoiden, 
Suomen Oppihistoriallisen Seuran ja Latvian tieteenhistorian 
seuran kunniajäsen.
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ISbn 978-952-264-813-6, kl 56, sidottu, 200 sivua, 
suositushinta 29 euroa

ArvoSTETUn AnTo LEIKoLAn 
TIEToKIrJA PoHTII bIoLogISIA 

ILMIöITä JA IHMISTä

tieto
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Kai Sadinmaa

Ilmestyskirja
Ilmestyskirja on pappi Kai Sadinmaan väkevä uskonpuhdistus. 
Vastustamaton visio näyttää lukijalle Suomen ja maailman kai-
kessa karmeudessaan, mutta kaiken pimeyden keskeltä löytyy 
myös toivo.

Kai Sadinmaa on helsinkiläinen pappi ja kirjailija. Sadinmaan 
edellinen kirja 10 käskyä kirkolle herätti valtavaa huomiota ja sai 
raivoisat kritiikit. Maaliskuussa 2017 Sadinmaasta kanneltiin 
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin, koska hän oli vihki-
nyt samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

ISbn 978-952-264-815-0, kl 23.8, sidottu, 220 sivua, 
suositushinta 29 euroa

Kai Sadinmaan edellisestä teoksesta 
10 käskyä kirkolle sanottua:

”Pappismies osoittaa kirjallaan rohkeutta  
ja näkemyksellisyyttä, joka saanee osakseen 

muutakin kuin taputuksia.”
– Martti Mäkisalo, Helsingin Sanomat 

”10 käskyä kirkolle nousee kriittisessä 
kiivaudessaan 1960-luvun radikaalipappien 
kirjoittamien lajityypin klassikoiden rinnalle.”

– Torsti Lehtinen

”rohkeutta ja näkemyksellisyyttä”
– Helsingin Sanomat

 
”nousee lajityypin klassikoiden rinnalle” 

– kirjailija Torsti Lehtinen
 

”huikea heti ensimmäisistä sivuista lähtien” 
– tuomiorovasti Matti Poutiainen

tieto

PAPPI KAI SADInMAAn UUTUUSTEoS 
on vAHvA yHTEISKUnnALLInEn  
JA KIrJALLInEn KAnnAnoTTo

MyöS E-KIrJAnA
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Elisa Aaltola & Sami Keto

Empatia
Myötäelämisen tiede

Tiesitkö, että rotat kokevat empatiaa lajitovereitaan kohtaan ja 
ovat valmiita jopa tekemään uhrauksia näiden pelastamiseksi 
pinteestä?
 Empatia – Myötäelämisen tiede popularisoi empatiatutki-
musta ja kartoittaa empatian syntyä ja sen eri muotoja. Kirja 
hyödyntää muun muassa evoluutiohistoriallista, psykologista ja 
filosofista tutkimusta.
 Miten empatia liittyy arjen moraalisiin ja yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin? Entä kykyymme jakaa tämä planeetta mui-
den olentojen kanssa? Mitä hyötyä empatiasta on, ja toisaalta 
mitä ongelmia siihen liittyy? Miten empatia vaikuttaa ihmi-
sen kykyyn olla sosiaalinen, muiden näkökulmia ymmärtävä ja 
muut sekä henkilökohtaisissa arvoissaan että poliittisissa rat-
kaisuissaan huomioiva olento?

ISbn 978-952-264-822-8, 17.1, nidottu, 290 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2017

TIEToKIrJA PoPULArISoI 
EMPATIATUTKIMUSTA

tieto

Elisa Aaltola on filosofi ja yliopistotutkija Itä-Suomen yliopis-
tosta. Hän on erikoistunut eläimiä ja luontoa koskevaan filo-
sofiaan, kärsimyksen filosofiseen kuvastoon ja moraalipsykolo-
giaan. Aaltola on urallaan julkaissut ahkerasti sekä kirjoja että 
artikkeleita ja keskittyy tällä hetkellä tunteiden ja moraalin 
suhteen tutkimiseen.
 

Sami Keto on ympäristö- ja eläinkysymysten asiantuntija. 
Tällä hetkellä hän tutkii, millainen olisi yhteiskunta, joka 
perustuisi mahdollisimman monet tavoittavaan empatiaan. 
Kedon mukaan kaikista maailman rajoista vahingollisin on se, 
joka on rakennettu erottamaan ihminen muista eläimistä.
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Annina Vainio & työryhmä (toim.)

Kaapeli 25
Muistikuvia ja muistelmia

Kaapelitehtaalla eli tuttavallisemmin Kaapelilla luodaan muun 
muassa kuvataidetta, musiikkia, teatteria ja tanssia, urheillaan 
sekä järjestetään erilaisia tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä, 
festivaaleja ja messuja. Kaapelilla toimii myös kolme museota ja 
12 galleriaa.
 Kaapeli 25 on juhlakirja, joka kokoaa yksiin kansiin Suo-
men suurimman kulttuurikeskuksen historian kannalta keskeis-
ten henkilöiden muistikuvia menneestä ja näkemyksiä tulevasta. 
Ääneen pääsevät Jörn Donner, Rosa Liksom, Teemu Mäki, 
Jukka Orma, Stefan Bremer ja monet muut taiteilijat, poliiti-
kot ja virkamiehet, jotka synnyttivät Kaapelitehtaan 25 vuotta 
sitten, yhtiön vuokralaiset ja työntekijät, jotka liittyvät taloon ja 
sen kehittymiseen merkittäväksi eurooppalaiseksi kulttuurikes-
kukseksi.
 Kaapelitehtaan teollinen historia merikaapelin valmistuksessa 
ja uusi käyttö kulttuurikeskuksena ovat lyöneet taloon erityisen 
leimansa, jonka syntyä lähestytään noin 30 artikkelin näkökul-
mista. Artikkelien lisäksi Kaapeli 25 sisältää näyttävän kokoel-
man valokuvia Kaapeliksi kutsutun kulttuurikeskuksen ihmisistä 
ja vaiheista historiasta nykypäivään. 

MILLAInEn on SUoMEn
SUUrIMMAn KULTTUUrI-

KESKUKSEn TArInA?

tieto

kulttuuRitehDas kaapeli
tÄyttÄÄ 25 vuotta 12.10.
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KAbELfAbrIKEn 25 ISbn 978-952-264-850-1CAbEL fACTory 25 ISbn 978-952-264-849-5

ISbn 978-952-264-837-2, kl 06, sidottu, nelivärinen, 320 sivua, suositushinta 38 euroa, ilmestyy 12.10.2017
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MIKä TEKEE IHMISKIELESTä 
nIIn AInUTLAATUISEn 

KoMMUnIKAATIoJärJESTELMän?

tieto

Hannu Reime

Ihmiskielen ihmeitä
Näkymiä kieleen, kieliin ja kulttuuriin

Kuinka on mahdollista, että vastasyntynyt ihmislapsi kehittää 
ensimmäisten elinvuosiensa aikana mieleensä järjestelmän, joka 
on rakenteeltaan paljon monimutkaisempi kuin vaikkapa kou-
lumatematiikka?
 Tämä järjestelmä on kieli, ja kaikilla ihmisillä näyttää ole-
van yhtäläinen valmius sen oppimiseen syntyperästä, ympäris-
töstä ja lahjakkuuseroista riippumatta. Kielikyky näyttää olevan 
ihmisen biologinen erityisominaisuus, samanlainen kuin lin-
nunlaulu, muuttolintujen suunnistus tai mettä keräävien mehi-
läisten kyky viestiä toisilleen. Samalla kieli on kaiken kulttuu-
rin perusta ja tältä osin erottaa ihmisen muista eläimistä. 
 Kieltä koskeviin peruskysymyksiin ei vielä tiedä vastausta 
kukaan. Miksei ole olemassa vain yhtä kieltä? Mistä ja milloin 
lajimme, Homo sapiens, on saanut kielikyvyn? Onko kyseessä 
ollut hidas luonnonvalinnan johdattama prosessi vai yksi 
nopea geneettinen mutaatio? Näitä kysymyksiä ja ennen kaik-
kea ihmiskielen rakennetta sekä kielten ja kielikuntien välisiä 
eroja ja yhtäläisyyksiä pohtii Hannu Reime uudessa kirjassaan 
Ihmiskielen ihmeitä – Näkymiä kieleen, kieliin ja kulttuuriin.
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ISbn 978-952-264-816-7, kl 87, nidottu, 518 sivua, 
suositushinta 32 euroa

Hannu Reime työskenteli Ylen radiouutisissa uutistoimit-
tajana, ulkomaantoimittajana ja erikoistoimittajana vuo-
desta 1966 vuoteen 2008. Hän tekee edelleen kolumneja 
Ylen ykkösaamuun. Ihmiskielen ihmeitä perustuu osittain Yle 
Radio 1:ssä vuosina 2004–2007 esitettyyn kielisarjaan, jossa 
oli toistasataa noin kymmenminuuttista osaa. 
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ISbn 978-952-264-831-0, kl 38, sidottu, nelivärinen, 50 sivua, 
suositushinta 25 euroa

oIKEAT ASEnTEET 
SynTyväT LAPSUUDESSA

Heini Saraste & Väinö Heinonen

Voihan vammainen
Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta 

Mitä tarkoittaa afasia, aistivammainen tai mitä merkitsee CP-
vamma, Down tai epilepsia? Tiesitkö, että rullatuoli ei ole kiva 
sana? Tai että kääpiöt ovat aina satuolentoja, eivät oikeita ihmi-
siä.
 Vammaissanakirja on tarkoitettu seitsemän–kymmenvuo-
tiaille lapsille, mutta se soveltuu myös isommille ihmisille,  
opettajien ja erityisopettajien tai sairaalahenkilökunnan käyt-
töön. Siitä saa apua myös vammaisen omainen, aikuinen tai 
lapsi. Se soveltuu hyvin oppikirjaksi niille, joille vammaisuus on 
täysin vierasta tai niille, jotka tuntevat vain jonkin alueen vam-
maisuudesta, mutta eivät kaikkea. 
 Kirjan sivuilla seikkailevat myös Myrsky, Kalle, Siiri, Jaakob 
ja Leila. Osa lapsista on vammaisia ja osa ei. Heille sattuu ja 
tapahtuu. Elämä on hurjaa ja kurjaa, kivaa ja kauheaa, pääasia 
että se maistuu elämältä!
 Tietokirjailija ja toimittaja Heini Saraste on kirjoitta-
nut monia kirjoja ja artikkeleita vähemmistöistä. Esimer-
kiksi teos Huoneekseni tuli maailma – vammaisvaikuttaja 
Kalle Könkkölän elämäkerta –  on käännetty kymmenelle kie-
lelle. Saraste on kahden koulu- ja esikouluikäisen tyttärentyt-
tären mummi.  
 Kirjan kuvittaja Väinö Heinonen on graafinen suunnittelija 
ja kuvittaja. Tällä hetkellä Heinonen työskentelee Kynnys ry:n 
graafikkona. Hän on kuvittanut useita kirjoja, esimerkiksi sel-
kokielisen lasten tietokirjan Ihminen napakasti ja palkitun Jani 
Kaaron Evoluutio-kirjan.
 Kirja on tehty yhteistyössä Kynnys ry:n kanssa.

tieto
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Heikki Luostarinen

Kiinan median suuri 
harppaus
Kiina on noussut maailman toiseksi suurimmaksi talou-
deksi, mutta jotain siltä puuttuu: Kiinalla ei ole omaa 
Hollywoodia eikä BBC:tä. Maa onkin investoinut mil-
jardeja oman ulkomaanmediansa kehittämiseen, ja seu-
raavana kohdealueena on Eurooppa.
 Kiinan median suuri harppaus kertoo Kiinan median 
marssista maailmalle. Panostus viestintään on osa niin 
sanottua pehmeän vallan ulkopolitiikkaa, mutta myös 
yritys tehdä kulttuuriteollisuudesta Kiinan talouden 
uusi tukijalka. Kiinan suuret internet-yritykset, Ali-
baba, Baidu, Tencent ja Wanda, laajenevat nopeasti 
myös globaalin mediatoiminnan alueelle.
 Kirja avaa kiinalaista tapaa ymmärtää media ja tehdä 
journalismia.  Se tarkastelee kansainvälisen viestinnän 
trendejä, vertaa Kiinan toimintaa erityisesti Venäjään ja 
kysyy, onko Kiinan kasvavalla mediavallalla vaikutusta 
sananvapauteen. Yhtenä esimerkkinä on Suomi, joka 
on Kiinan ulkomaanradion CRI:n Euroopan toimin-
nan keskus.

vALLoITTAAKo KIInA 
MAAILMAA MyöS 

KULTTUUrIn SArALLA?

tiet
o

ISbn 978-952-264-818-1, kl 07 & 48.183 , nidottu, 450 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2017

Heikki Luostarinen on tiedotusopin professori Tampereen yliopis-
tossa. Hän on kirjoittanut useita kirjoja kansainvälisen viestinnän 
kysymyksistä, erityisesti propagandasta ja kriisien uutisoinnista.
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MITä SEUrAA KIInAn
HILJAISESTA MAAILMAn-

vALLoITUKSESTA?

Vahva tutkivan journalismin teos – paljastaa 
Kiinan planeetan valloituksen

koko laajuudessaan. 
– The Guardian

Tärkeä tiivistys siitä, miten Kiina pahimmillaan 
toimii kaikkialla maailmassa.

–The Economist

Juan Pablo Cardenal & Heriberto Araújo

Kiinan maailmanvalloitus 
Kaksi espanjalaista toimittajaa, Juan Pablo Cardenal ja Heri-
berto Araújo, matkasivat kahdeksi vuodeksi maailmalle otta-
maan selvää, miten Kiinan toiminta muissa valtiossa mahdol-
listaa sen jatkuvan talouskasvun. He tapasivat lukuisia tavallisia 
ihmisiä, jotka olivat lähteneet Kiinasta maailmalle toteutta-
maan liiketoimintaideoitaan. He kiersivät 25 maassa niin Afri-
kassa, Lähi-idässä kuin Latinalaisessa Amerikassakin vaaroja 
kaihtamatta etsiessään vastauksia kysymyksiinsä. 
 Tutkimustyönsä myötä heille selvisi, kuinka Kiina hyödyn-
tää kohdemaidensa luonnonvaroja ja paikallisia työntekijöitä.
Jälkeen jää ympäristöä ravistellut infrastruktuuri. Kaiken tämän 
mahdollistaa valtionyhtiöiden rajaton rahoitus samoin kuin kii-
nalaisten pankkien kehitysmaille avokätisesti myöntämät lai-
nat.
 Kiina on ujuttamassa taloudellisia lonkeroitaan ympäri  
maailmaa. Matkoillaan näkemänsä ja tutkimustensa perusteella 
Cardenal ja Araújo muodostavat kuvan siitä, miten Kiina pik-
kuhiljaa valloittaa resursseja ja ohjaa valtaa itselleen. Kirja ker-
too, mitkä tämän prosessin poliittiset, ekologiset ja taloudelliset 
seuraukset ovat. 

Cardenal ja Araújo ovat espanjalaisia toimittajia ja kirjailijoita, 
jotka ovat asuneet pitkään Aasiassa: Cardenal Hong Kongissa 
ja Araújo Pekingissä. Heidän Kiinaa käsittelevä kirjansa on 
herättänyt kansainvälistä huomiota. Alkuteos China's silent history, suomentanut Arto Konttinen 

ISbn 978-952-264-840-2, kl 48.183, nidottu, 380 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 24.8.2017
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tieto

SATA 
INNOVAATIOTA

SUOMESTA

TOIMITTANUT  
ILKKA TAIPALE

KUINKA SUOMESTA TULI SUOMI  
– POLIITTISIA, SOSIAALISIA JA  

ARKIPÄIVÄN KEKSINTÖJÄ

esipuhe
Sauli Niinistö

tasavallan  presidentti

Ilkka Taipale (toim.)

Sata innovaatiota 
Suomesta
Kuinka Suomesta tuli Suomi – 
poliittisia, sosiaalisia ja arkipäivän 
keksintöjä

Mitä yhteistä on yksikamarisella eduskunnalla 
ja astiankuivauskaapilla? Tai äitiyspakkauksella, 
maksuttomalla kouluaterialla ja jokamiehenoi-
keudella? Ne ovat kaikki innovaatioita Suo-
mesta.
 Suomessa usein ajatellaan teknisten kek-
sintöjen olevan taloutemme perusta. Ne olisi-
vat kuitenkin jääneet keksimättä ilman lukuisia 
poliittisia, sosiaalisia ja arkipäivän innovaatioita. 
Miesten ja naisten tasa-arvo, jokaiselle kuuluva 
sosiaaliturva, parlamentaarinen demokratia ja 
niiden synnyttämä yhteiskuntarauha ovat oleel-
linen osa hyvinvointiamme.
 Tässä kirjassa kohtaavat ilo ja oivallus – sata 
tarinaa siitä, miten Suomesta tuli Suomi. Teos 
on käännetty miltei 30 kielelle ja ollaan kään-
tämässä kymmenelle lisää. Sen miltei sadan eri 
kirjoittajan joukossa ovat muun muassa Riitta 
Uosukainen, Jyrki Katainen ja Paavo Lipponen.

ISbn 978-952-264-797-9, kl 37 & 92, nidottu, 350 sivua, 
suositushinta 29 euroa

SATA SUoMALAISTA oIvALLUSTA 
PArEMMASTA ELäMäSTä 

sauli niinistön esipuhe

MyöS E-KIrJAnA
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SETI rEvISITED InvESTIgATES THE oLD 
IDEA of CoMMUnICATIng WITH ExTrA-

TErrESTrIAL CIvILIZATIonS froM  
 A nUMbEr of nEW AngLES 

T H E  T H I R D  A N D  F O U R T H  S O L A R  P O W E R  R E V O L U T I O N 

A N D  T H E  S E A R C H  F O R  E X T R AT E R R E S T R I A L  I N T E L L I G E N C E

S E T I 

R E V I S I T E D

R I S T O  I S O M Ä K I

uuDistettu ja
laajennettu laitos

Risto Isomäki

SETI Revisited
The Third and Fourth Solar Power Revolutions 
and the Search for Extraterrestrial Intelligence

In his newest book Risto Isomäki argues that instead of only 
one solar power revolution the world will see four different 
ones, each complementing the achievements of the previous 
ones.  
 Besides this the book claims that the technologies of the 
third and fourth solar power revolutions could also be used 
in radio astronomy and for searching radio messages sent by 
extraterrestrial civilizations.
 SETI Revisited is an updated and expanded version of 
Isomäki's 2012 book CETI Revisited, Should we Send Radio 
Messages to Faraway Galaxies?.
 The Great Visionary of Finnish fiction and non-fiction has 
never been as breathtakingly visionary as in this volume.  2012 
CETI Revisited was called ”an exceptional fireworks of new 
ideas” and SETI Revisited contains much new material.

The Four Solar Power Revolutions:

2005–         Crystalline silicon
2015–         Thin-film, heat-resistant, building-integrated
2030– (?)    Concentrating photovoltaics
2100– (?)    Space mirror-assisted

ISbn 978-952-264-845-7, kl 52.2, nidottu, 100 sivua, 
suositushinta 18 euroa

tieto
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ISbn 978-952-264-814-3, kl 68.2, nidottu, 208 sivua, 
suositushinta 29 euroa

HAUSKA oPAS vEgAAnIIn 
LAPSEnKASvATUKSEEn

Anniina Ljokkoi

Vegaanimuksut
Vegaanimuksut on ensimmäinen kotimainen tietokirja, joka 
opastaa lapsiperheiden vegaaniseen arkeen. Kirja kertoo, mitkä 
ovat muksujen lempiruoat, mistä sitä proteiinia saa ja miten 
pistetään pystyyn vegaaniset lastenjuhlat. Teos ei hehkuta eikä 
saarnaa.
 Kirja tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot ravitsemuksesta. Luki-
jalle esitellään ravitsemussuositukset ja kerrotaan, miten niitä 
toteutetaan sormiruokailevan vauvan tai nirsoilevan taaperon 
kanssa. Teoksesta löytyvät vitamiinien saantisuositukset eri elä-
mänvaiheisiin. 
 Anniina Ljokkoin kirjoittama monipuolinen käsikirja pal-
velee niin vegeilyä harkitsevia perheitä kuin pitkäaikaisia 
vegaaneja.
 Kirjan kuvituksesta vastaa sarjakuvataiteilija Aiju Salminen.

Anniina Ljokkoi on Tallinnassa asuva suomalainen kirjailija ja 
kirjallisuuden kääntäjä, joka kasvattaa omaa lastaan vegaanina.

tieto

mikÄ vegaanina olossa on tyhmÄÄ?
”vitamiini.” selja 2 v.

miksi kannattaa olla vegaani? 
”siksi, ettÄ ei tapa muita 
elÄimiÄ. ei vaRsinkaan saa 

tuhota saDemetsÄÄ. jos tuhoaisi 
saDemetsÄÄ, niin sitten olisi tosi 

paha tilanne.” Ruska 5 v.
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LäHDE värITySMATKALLE HELSInKIIn! 
bEgIn yoUr CoLoUrIng ToUr In HELSInKI!

ISbn 978-952-264-653-8, kl 79.8 & 92.833, sidottu, 72 sivua, 
suositushinta 19 euroa

Riitta Pesonen on valmistunut Taideteollisesta korkeakou-
lusta sisustusarkkitehdiksi. Ammattinsa vaatimien suorien vii-
vojen ja kulmien vastapainoksi hän on harrastanut käsivara-
piirustusta, 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 -värityskirja 2015.

tieto

Riitta Pesonen & Martti Lintunen

Helsinki
Värityskirja • Colouring book

Tervetuloa Helsinkiin!
Värityskirjan pääosassa ovat Helsingin historialliset kerrokset. 
Rakennuksissa näkyvät kaupungin menneisyys, tämä hetki ja 
vähän kuviteltua tulevaisuutta. Kirjan mukana voit lähteä ret-
kelle Helsinkiin ja tehdä siitä samalla oman näköisesi. Kuvat 
ja lyhyet kertomukset rakennusten historiasta avaavat kiehtovia 
näkökulmia niin vanhalle helsinkiläiselle kuin kaupunkia vielä 
tuntemattomallekin.

Welcome to Helsinki!
The star attraction of this colouring book is Helsinki in all 
its varied historical layers and aspects. The pictures take 
you into the city’s past, present and imagined future. With 
the colouring book as your guide, you can discover Helsinki 
and explore it in your own special way. The pictures and the 
accompanying descriptions open up enchanting perspectives 
for both seasoned Helsinkians and those who are less familiar 
with the city. 
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ISbn 978-952-264-740-5, kl 92.71, sidottu, 260 sivua, kuvaliite, 

suositushinta 29 euroa
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HISTorIAKIrJA KErToo 
PUnAISTEn PAnSSArIJUnAn 
JA SEn MIEHISTön TArInAn

Tuija Wetterstrand

Punaisten panssarijuna 
1918
Suomen sisällissodassa punakaarti käytti asetta, jollaista ei ennen ollut 
näillä main nähty: panssarijunaa. Punakaartin eliittitaistelijoiden miehit-
tämä panssarijuna n:o 1 osallistui sodan tärkeimpiin taisteluihin ympäri 
Etelä-Suomea. Se nähtiin niin Helsingissä, Tampereella, Lylyssä, Vilppu-
lassa, Orivedellä, Karjaalla, Inkoossa, Riihimäellä, Lahdessa kuin Kouvo-
lassa. Valkoiset pelkäsivät sitä ja punaiset hurrasivat sen puuskuttaessa ohi.
 Punaisten panssarijuna 1918 seuraa sisällissodan tapahtumia panssari-
junan miesten silmin. He kokevat sodan toiveikkaan alun, verisen kään-
nekohdan ja paniikinomaisen paon vihollisen tieltä. Punaisten huolimat-
tomuus, epäonnistuneet ajoitukset ja silkka huono onni seuraavat toistaan. 
Silti periksi ei anneta ja puolustaudutaan, vaikka saartorengas kiristyy kai-
killa rintamanosilla.
 Tietokirjailja Tuija Wetterstrand on tehnyt vuosien arkistotyön kirjaa 
varten. Tuloksena on vetävä teos, joka koukuttaa lukijansa alusta loppuun. 
Vaikka sodan lopputulos tiedetään, kirjan loppuratkaisu on yllättävä.

Tuija Wetterstrand on filosofian maisteri, ar-
keologi, historioitsija ja tietokirjailija. Hän on 
kirjoittanut useita tietokirjoja eri aihepiireistä, 
harrastaa kalliomaalauksia ja nauttii arkistojen 
penkomisesta. 

yhteiskunta
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Kalle Kniivilä

Tanjan katu
Elämää Pietarissa 1917–2017

Vuosi 1917 on alullaan Petrogradissa, sotaa käyvän Venäjän 
pääkaupungissa. Savitševin perhe asuu kauniissa, kolmiker-
roksisessa kivitalossa Vasilinsaarella, jossa he pitivät leipomoa 
ennen vallankumousta. Perheen nuorin tytär Tanja Savitševa 
syntyy vuonna 1930. Kun sota alkaa, Tanjan perhe jää kau-
punkiin, kun Leningradin piiritys alkaa saksalaisten saartaessa 
kaupungin. Yksi toisensa jälkeen perheenjäsenet kuolevat näl-
kään. Tanja kirjoittaa kuolinpäivät muistikirjaansa. Viimeiseksi 
merkinnäksi jää tämä: ”Äiti 13. toukokuuta kello 7.30 aamulla 
1942. Savitševit ovat kaikki kuolleet. Vain Tanja on jäljellä.”
 Tanjan ja muiden samalla pienellä kadulla asuneiden ker-
tomukset elämästä Pietarin kaupungissa vallankumouksesta 
kuluneiden sadan vuoden aikana ovat nyt ilmestyvän Kalle 
Kniivilän teoksen Tanjan katu kulmakivi. Kirja ei kerro eliitin 
valtataisteluista, vaan siitä, miten vuosisadan 1917–2017 mul-
listukset Venäjällä ovat vaikuttaneet arkielämään. Elämää käy-
dään läpi vuosikymmenittäin ja tärkeimpänä aineistona toisen 
maailmansodan jälkeiseltä ajalta toimivat Tanjan kadun asuk-
kaiden haastattelut.
 Kirja päättyy kommunistien vapunviettoon Pietarissa vallan-
kumouksen juhlavuonna 2017. Talous on kriisissä ja Venäjä käy 
sotaa. Mitä vallankumous merkitsee tämän päivän pietarilaisille 
ja minne Venäjä on matkalla?

TANJAN  
КATU

Elämää Pietarissa  
1917–2017

K A L L E  K N I I V I L Ä
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PALKITUn TIEToKIrJAILIJAn 
TEoS vEnäLäISESTä ELäMäSTä 

SADAn vUoDEn AJALTA

ISbn 978-952-264-824-2, kl 97.1, sidottu, 270 sivua, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 2.10.2017

Kalle Kniivilä on Malmössä ilmestyvän Sydsvenska Dagblade-
tin Venäjään erikoistunut toimittaja. Neuvostoliiton hajotessa 
hän oli Kansan Uutisten kirjeenvaihtaja Moskovassa. Hänen 
kirjansa Putinin väkeä – Venäjän hiljainen enemmistö (2014) 
voitti Kanava-tietokirjapalkinnon. Kirja Neuvostomaan lapset – 
Baltian venäläiset (2016) oli ehdolla Bonnierin Vuoden kirja 
-palkinnon saajaksi. 

palkittu tietokiRjailija  
ja toimittaja

MyöS E-KIrJAnA
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SIPERIA  
KUTSUU!

Kansainvälisen Kuzbas-siirtokunnan ja  

sen suomalaisten tarina 1921–1927

V ESA-M AT T I LA H T I

ISbn 978-952-264-801-3, kl 97.14, sidottu, 240 sivua, kuvaliite, 
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 29.8.2017
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Vesa-Matti Lahti

Siperia kutsuu!
Kansainvälisen Kuzbas-siirtokunnan ja sen 
suomalaisten tarina 1921–1927

1920-luvulla amerikkalaiset vasemmistoaktivistit perustivat 
Siperiaan kansainvälisen siirtokunnan, AIC Kuzbasin auttaak-
seen nuorta Neuvosto-Venäjää teollistumaan ja toteuttaakseen 
käytännössä ”työläisten valtaa”. Siirtokunnan keskiössä oli teol-
linen toiminta – koksia ja liuottimia tuottanut kemikaalitehdas 
js hiilikaivos – mikä tekee siirtokunnasta ainutlaatuisen. Sipe-
ria kutsuu! on sekä siirtolaiskuvaus että osa fossiilisiin poltto-
aineisiin perustunutta teollistumisen kertomusta, joka on koko 
kehittyneen maailman nykyisen elämänmuodon takana.
 Siirtokunnassa oli paljon suomalaisia. Yksi heistä oli aiem-
min Yhdysvaltoihin siirtolaiseksi muuttanut Richard Lahti 
– kirjan kirjoittajan isoisä. Richard Lahden lisäksi kirjan kes-
kushenkilönä on amerikkalainen Ruth Kennell, joka jätti yksi-
vuotiaan lapsensa Yhdysvaltoihin keskittyäkseen paremman 
maailman rakentamiseen. Kuzbasin tarinassa tiivistyy halu 
luoda parempaa elämää ja se, kuinka idealismi ja käytännön 
elämä törmäävät yhteen. Tämä aluksi hyvin toiminut utopia-
kokeilu kaatui lopulta Stalinin valtaantuloon.
 Kuzbas-siirtokunta sijaitsi Kemerovossa Etelä-Siperiassa, joka 
on nykyään Helsingin kokoinen kaupunki. Alueelta tuodaan yhä 
suuri osa Suomenkin käyttämästä kivihiilestä: satojentuhansien 
suomalaisten asuintalot ovat kaukolämpöverkoissa, joissa yhtenä 
pääpolttoaineena on Kemerovon alueelta tuotu hiili.

Vesa-Matti Lahti (VTT) on johtava asiantuntija strategia- ja 
ennakointiyksikössä Sitrassa. Hän on aiemmin työskennellyt 
Euroopan komission tutkimuspääosastossa, Suomen Akate-
miassa ja toimittajana esimerkiksi Helsingin Sanomissa sekä 
kirjoittanut ja toimittanut useita tietokirjoja. Hän oli mukana 
kirjoittamassa Maailman tila ja Suomi -kirjaa, joka voitti 
Tieto-Finlandia-palkinnon vuonna 2000. Vuonna 2013 jul-
kaistiin hänen ja Jenni Selosmaan yhdessä kirjoittama kirja 
Kaikki jakoon! Kohti uutta yhteisöllistä taloutta.

SIPErIAAn PArEMMAn 
MAAILMAn ToIvoSSA



intokustannus.fi40

ProfESSorI TEIvo TEIvAISEn ESSEITä 
HELSIngIn JA SUoMEn SyMboLEISTA,

HISTorIASTA JA nATIonALISMISTA

Teivo Teivainen

Maailmanpoliittinen 
kansalliskävely
Professori Teivo Teivainen on päättänyt ryhtyä esseitä kirjoitta-
vaksi turistiksi kotikaupungissaan Helsingissä. Kävely käynnis-
tyy Tähtitorninmäeltä. Entisellä vartiovuorella vastaan tulevat 
Haaksirikkoiset-patsas ja hakaristi, esiin nousevat kysymykset 
Lippulaulun väkivaltaisesta nationalismista ja historiallisten 
symbolien käytöstä. Sofiankadun katukylttien kyrilliset aakko-
set johdattavat Teivaisen pohtimaan eri kielten asemaa ja tule-
vaisuutta Suomessa. 
 Snellmanin patsaalla ajatuksia herättävät rahapoliittiset 
vapausihanteet ja rautatieasemalla etninen profilointi. Kävely 
johtaa käsittelemään myös saamelaiskysymystä ja suoma-
laista sellukolonialismia ja pohtimaan, mitä Suomi voisi oppia 
muusta maailmasta.
 Teivainen pohtii vapauden ulottuvuuksia ja nationalismin 
varjopuolia ja kohtaa kävelyllään kiinnostavia ja nimekkäitä 
keskustelukumppaneita. Maailmanpolitiikka ei asu vain dip-
lomaattien neuvottelupöydissä – sen voi löytää myös pienellä 
kävelyretkellä. Kirja on paitsi johdatus Suomen symboleihin ja 
itsenäisen kansakunnan merkityksiin myös matkaopas Helsin-
kiin.

ISbn 978-952-264-838-9, kl 32.5, sidottu, 230 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 6.10.2017

Teivo Teivainen on maailman-
politiikan professori Helsingin 
yliopistossa. Teivainen on toi-
minut vierailevana professo-
rina monissa Etelä- ja Pohjois-
Amerikan yliopistoissa. Hänen 
kirjojaan on ilmestynyt useilla 
kielillä, ja Yalen yliopisto ja 
American Sociological Associa-
tion ovat palkinneet hänen jul-
kaisujaan. 
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ToSIELäMän AgEnTTITArInA  
vAILLA vErTAA

Luke Harding 

Vaiennettu 
Agentti Litvinenkon murha ja Venäjän sota 
lännen kanssa

Venäjän entinen KGB:n agentti ja FSB:n eversti Alexander 
Litvinenko myrkytettiin kuoliaaksi Lontoossa 2006. Litvinen-
kon oli määrä kuolla heti, mutta kuoleman pitkittyessä hän 
onnistui jäljittämään murhaajansa. Murhan lopulliseen sel-
vittämiseen kului kymmenen vuotta ja lopputulema oli karu:  
Litvinenkon kuolema oli Venäjän valtionjohdon organisoima 
murha mutta tuomitut pakenivat Venäjälle ja ovat nykyään 
duuman jäseniä.
 Vaiennettu on tosielämän trilleri uskomattomine kääntei-
neen myrkytyksen valmisteluista, peittelystä ja juonista, joilla 
syylliset saatiin kiinni. Kirja tuo ilmi Venäjän ja lännen ongel-
mallisen suhteen sekä Venäjän salaisia toimenpiteitä toisinajat-
telijoitaan kohtaan. Kirjan merkittävyydestä ja ajankohtaisuu-
desta Suomelle kertoo Hardingin uusi esipuhe.

Kehotan lukemaan tämän kirjan oppiaksesi 
kuinka rehellinen mies murhattiin 

paljastettuaan korruption Putinin järjestelmän 
ytimestä ja kuinka varoa Kremliä. 

–The Observer

Asiansa tunteva kronikka sensaatiomaisesta 
ja peitellystä rikoksesta ja järkyttävistä 

laittomuuksista. Kiehtova. 
– kirjailija A. D. Miller

Alkuteos A Very Expensive Poison, suomentanut Ulla Lempinen 
ISbn 978-952-264-832-7, kl 47.1, nidottu, 350 sivua, 

suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2017

Luke Harding on arvostettu toi-
mittaja The Guardianissa. Hän 
on raportoinut Delhistä, Ber-
liinistä ja Moskovasta ja tehnyt 
juttuja Afganistanin, Irakin ja 
Libyan sodista. Hardingilta on 
julkaistu aiemmin suomeksi kirjat 
Snowden, Assange ja Mafiavaltio. 

MyöS E-KIrJAnA
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ISbn 978-952-264-846-4, kl 32.52, nidottu, 290 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 1.10.2017

VAKAUS
VAAKALAUDALLA

AjAtuksiA  
turvAl l isuusp ol it iikkAmme  

suunnAstA

ArjA AlHo • mAts BerGQuist • tYtti erÄstÖ   
mAArit FelDt-rAntA • GustAv HÄGGlunD   

lArserik HÄGGmAn • mArkku kivinen • mAtti klinGe   
keijo korHonen • seppo kÄÄriÄinen • jAAkko lAAkso  

mArkku nikkilÄ • pentti sAinio • esko seppÄnen   
Heikki tAlvitie • erkki tuomiojA  
jArmo virmAvirtA • pekkA visuri

toimittAnut  
timo HAkkArAinen

Eturivin

asian- 

tuntijoiden

analyysi

VAKAUS VAAKALAUDALLA

MyöS E-KIrJAnA

ETUrIvIn ASIAnTUnTIJoIDEn
AnALyySIT SUoMEn TUrvALLISUUS-

PoLITIIKAn vALInnoISTA
Timo Hakkarainen (toim.)

Vakaus 
vaakalaudalla
Ajatuksia turvallisuuspolitiikkamme 
suunnasta

Suomi on elänyt seitsemän vuosikymmentä 
rauhan ja vakauden aikaa. Sen on osaltaan tur-
vannut maamme harjoittama ulkopolitiikka, 
jolla on ollut kansan vahva tuki. Pitkään se 
perustui puolueettomuuteen suurvaltojen väli-
sissä eturistiriidoissa.
 Nyt puolueettomuudesta on jäljellä vain 
muisto. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, 
mutta tekee tiivistyvää yhteistyötä sotilasliitto 
Naton kanssa. Tässä kirjassa kysytään, mitä 
maamme sotilaallisesta liittoutumisesta seuraisi. 
Vaarantuisiko lähialueidemme turvallisuuspo-
liittinen tasapaino?
 Virallisen Nato-selvityksen mukaan ”Suo-
men ja Ruotsin Nato-jäsenyys muuttaisi oleel-
lisesti Itämeren strategista tilannetta ja lisäisi 
sotilaallista jännitystä alueella”. Miten lähei-
nen suhde Suomella voi olla Naton isäntämaa-
han Yhdysvaltoihin, ja miten pitkän etäisyyden 
voimme ottaa rajanaapuriimme Venäjään?
 Tämä kirja syntyi tarpeesta virittää moni-
puolisempaa keskustelua Suomen turvallisuus-
politiikasta. Kirjoittajat ovat taustaltaan dip-
lomaatteja, poliitikkoja, tutkijoita, sotilaita ja 
toimittajia, joiden yhteinen nimittäjä on vähin-
tään varauksellinen suhtautuminen Suomen 
Nato-jäsenyyteen.
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fILoSofIn KAnnAnoTTo 
vASEMMISTo LIbErAALIn  

AJATTELUn PUoLESTA
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Ruurik Holm

Yksilönvapaus
Tulevaisuuden hyvinvointivaltion peruskivi

Vapaudesta puhuu moni, mutta harva pohtii, mitä se oikeas-
taan tarkoittaa. Vielä vähemmän käydään keskustelua siitä, 
mitä yksilönvapauden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnalta 
ja politiikalta.
 Ruurik Holm kirjoittaa, miten yhteiskunta voi olla tasa-
arvoinen ja oikeudenmukainen olematta kollektivistinen. Tasa-
arvo ei edellytä sitä, että vahva valtio päättää asioista yksilöi-
den puolesta. Koska yksilönvapaus on keskeinen hyvä, valtion 
on rajoitettava puuttumistaan ihmisten elämään. Toisaalta val-
tion aktiivista läsnäoloa tarvitaan nimenomaan yksilönvapau-
den toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Valtion tehtäviin kuuluu 
vapauden jakaminen yksilöiden kesken tasa-arvoisella ja oikeu-
denmukaisella tavalla. 
 Angloamerikkalaiseen poliittiseen filosofiaan nojautuvaa 
keskustelua on Suomessa melko vähän. Kirja korjaa omalta 
osaltaan tätä puutetta ja samalla nostaa filosofiaa yhteiskunnal-
lisen ja poliittisen analyysin keskiöön. 
 Perinteinen vasemmisto saa Holmilta kritiikkiä, koska se 
on asettanut yksilöllisyyteen ja vapauteen liittyvät pyrkimyk-
set tasa-arvon retoriseksi vastakohdaksi. Vasemmisto ei ole 
pysynyt mukana individualismin nousussa eikä se ole kyen-
nyt uudistamaan ajatteluaan jälkiteollisen yhteiskunnan 
 mukaiseksi.

Ruurik Holm (FT) on teoreetti-
nen filosofi, joka pyrkii käytännön 
tuloksiin. Holm on toiminut aja-
tuspajan johtajana sekä todennä-
köisyyden käsitteen tutkijana. Hän 
harrastaa liikuntaa, matkailua, 
perhe-elämää ja vaikeiden kysy-
mysten pohdintaa. Holm työsken-
telee omassa Deduktia-konsultti-
yrityksessään.

ISbn 978-952-264-829-7, kl 30.01, nidottu, 230 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.8.2017

yhtei
skunt

a



intokustannus.fi44

yhtei
skunt

a

Jenni Holma, Veera Järvenpää, 
Apila Pepita Miettinen & Kaisu Tervonen

Näkymätön sukupuoli
Ei-binäärisiä ihmisiä

Kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä vaikuttaa siihen, millaista 
politiikkaa Suomessa tehdään ja miltä tuntuu kasvaa transih-
misenä, muunsukupuolisena tai sukupuolettomana. Näkymä-
tön sukupuoli -kirja kertoo noista kasvukokemuksista, törmää-
misistä viranomaisten kanssa ja oman tilan löytämisestä. Se on 
ensimmäinen suomalainen tietokirja muunsukupuolisuudesta.
 Toimittajat Kaisu Tervonen ja Veera Järvenpää ovat haastatel-
leet 15 ihmistä. Kirjan tarinat ovat minä-muotoisia kertomuksia 
sukupuoli-identiteetin etsimisestä. Valokuvaaja Jenni Holman 
kuvissa ihmisiä ei typistetä sukupuoleksi eikä sukupuoliteta. 
 Kirjan kolmas osuus ovat Apila Pepita Miettisen sarja-
kuvat. Miettinen tuo sarjakuvillaan kirjaan helposti lähestyttä-
vää faktaa sukupuolenkorjausprosessista ja erilaisista sukupuoli- 
identiteeteistä. Miettisen sarjakuvilla on sama asema kuin 
tekstillä yleensä tietokirjoissa; ne eivät vain kuvita kirjan muuta 
sisältöä vaan välittävät yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa.

Näkymätön sukupuoli -hankkeen ovat aloittaneet valoku-
vaaja Jenni Holma ja sarjakuvataiteilija, graafinen suunnittelija 
Apila Pepita Miettinen, jonka feministisiä ja poliittisia sarja-
kuvia on ilmestynyt Suomessa ja ulkomailla. Veera Järvenpää 
on Voima-lehden päätoimittaja. Kaisu Tervonen on toimittaja.

EnSIMMäInEn 
SUoMALAInEn TIEToKIrJA 

MUUnSUKUPUoLISISTA

ISbn 978-952-264-833-4, kl 32.2, nidottu, nelivärinen, 250 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 14.10.2017

”koko kaupungista tiesin yhDen avoimesti homoseksuaalin ihmisen,  
ja se oli koko lgbt-yhteisön nÄkyvyys paikkakunnalla.” noki, 19

”entÄ jos meillÄ ei olisikaan eDuskunnassa poliitikkoja vaan 
asiantuntijoita? esimeRkiksi sukupuoleen liittyvissÄ asioissa 

eDustettuina olisivat ihmisoikeusaktivistit ja eRilaiset 
kansalaisjÄRjestöt, eivÄtkÄ niistÄ pÄÄttÄisi poliitikot.” viima, 33
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Eeva Luhtakallio & Maria Mustranta

Demokratia 
suomalaisessa lähiössä
Demokratia on kriisissä! Äänestysprosentit laskevat! Populistit 
tulevat! Miten saada suomalaiset osallistumaan? Mitä ihmettä 
on tapahtunut kuuliaiselle äänestäjäkansalle? Miten pitäisi 
ymmärtää eri suunnista tihkuvia viestejä siitä, että poliittinen 
osallistuminen Suomessa eriytyy kovaa vauhtia – yhdet tehtai-
levat kansalaisaloitteita, vaihtoehtobudjetteja tai mielenosoi-
tuksia, toiset meuhkaavat somessa, kolmannet jättävät tyystin 
osallistumatta? Miksei köyhän ääni kuulu? Missä kansalaiset 
oikein luuraavat?
 Tutkija Eeva Luhtakallio ja toimittaja Maria Mustranta jäl-
jittävät osallistuvaa kansalaista kaupunkilähiöön, jossa eriyty-
minen, luokkayhteiskunta ja köyhyyskin näkyvät ja kuuluvat: 
ihmiset sinnittelevät, selviytyvätkin, mutta mahdollisen rajat 
tuntuvat ahtailta ja ankarilta. Joillakin ongelmat kasautuvat, 
monilla poliittinen osallistuminen sakkaa pahasti. Kirja kertoo 
tarinan politiikkatyöpajasta, jossa osallistumattomuuden syyt 
nostettiin pöydälle ja etsittiin demokratian korjaussarjaa. Se, 
mitä löytyi ja mitä opittiin, antaa ajatuksen ja toiminnan eväitä 
kohti tasa-arvoisempaa kansalaisuutta ja luokkajakoihin pysäh-
tymätöntä demokratiaa.    

Eeva Luhtakallio, dosentti, VTT, on helsinkiläinen tutkija, 
joka työskentelee Tampereen ylipistossa.

Maria Mustranta, FM, VTK, on helsinkiläinen vapaa toimittaja.

rAPorTTI  
SUoMALAISESTA LäHIöSTä

ISbn 978-952-264-755-9, kl 32, nidottu, noin 220 sivua, 
suositushinta 28 euroa, ilmestyy 25.10.2017
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Ulla Pyyvaara & Arto Timonen

Naamat
Kodittomia on 10 000. Suurin osa heistä elää pääkaupunkiseu-
dulla.
 Naamat on pysäyttävä haastattelu- ja valokuvakirja asunnot-
tomuudesta. Ääneen pääsevät asiantuntijat sekä kadun varsi-
naiset ekspertit, asunnottomat. Monisäikeinen puheenvuorojen 
vyöry pureutuu suorasukaisesti asiaan ja repii auki palvelujär-
jestelmän mekaniikkaa ja viranomaisten taakkaa. Esiin piir-
tyy köyhyys, leipäjono, ruuan dyykkaus, verkkokellari, kaverin 
sohva, päihteet, prostituutio, väkivalta, vankila, asumisyksikkö 
– ihminen, joka on aina arvoitus, ellei tunne hänen tarinaansa.
 Kirjoittaja, Vailla vakinaista asuntoa ry:n asumisneuvoja 
Ulla Pyyvaara marssittaa eteemme alati liikkuvan aikalaisker-
tomuksen, joka on väkevä, ruma ja kaunis. Huumori kukkii 
odottamattomissa paikoissa, koska sen täytyy.
 Jokainen haastateltava on antanut kirjaan paitsi tarinansa 
myös kasvonsa. Valokuvaaja Arto Timosen pysäyttävät otok-
set tulevat iholle. Heidän edellinen kirjansa on vuonna 2012 
ilmestynyt Katu – Asunnottomat kertovat.

ISbn 978-952-264-830-3, Kl 37.5 & 75.7, sidottu, nelivärinen, 220 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.10.2017

PySäyTTävä TEoS 
ASUnnoTToMUUDESTA

”Ei se kaverin kämpässä asuminen ilmaista ole, majoitus maksaa vähintään juomat ja röökit. Safkat 
haalitaan leipäjonoista ja matalan kynnyksen paikoista. Jonoissa seisominen vaatii asennetta ja 

fiilistä – notkua säässä kuin säässä. Väsyneenä ja kylmissään ei jaksa muuta kuin pysyä hengissä: 
etsiä sopiva mesta ja evästä. Ulkona ei ole jääkaappeja eikä ruokaa voi hamstrata. Muutamiin asun-

nottomille suunnattuihin yömajoituksiin voi joutua jonottamaan tunteja.” 
Ari, 22 v.
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HäIrIKöT-PääMAJA ESITTää:
SUUrI SUoMI-KIrJA

Häiriköt

Suuri Suomi-kirja
Suuri Suomi-kirja luo katsauksen Suomeen ja suomalaisuuteen. 
Me tutkimme tarinoita, jotka jäävät usein virallisen liturgian ulko-
puolelle. Tieteen ja kulttuurihäirinnän yhdistävä Häiriköt-päämaja 
uskoo tutkimukseen ja spektaakkeliin. Etsimme parhaat tutkijat kir-
joittamaan valituista aiheista ja yhdistämme tieteilijöiden tekstit tai-
teeseen ja aktivismiin.
 Suuri Suomi-kirja pohtii kansallisen tarinan rakentamista vali-
koitujen sotatarinoiden varassa. Osansa huomiosta saa suomalaisten 
vaikea suhde saamelaisiin, joiden asuinalueilla Suomi toimii siirto-
maaisäntänä. Eläinoikeudet ja elintarviketeollisuus, poliittinen vies-
tintä post-jytky-Suomessa sekä suomalaisten asema maailman kau-
pan moraaliltaan arveluttavissa afääreissä pääsevät parrasvaloihin. 
 Samalla kun Häiriköiden vastamainostyöryhmä keulii koko mat-
kan metsään, tutkijat ankkuroivat teemat tiukasti tutkittuihin faktoi-
hin. Tuskin kukaan kehtaa tämän jälkeen väittää, että tietokirjat oli-
sivat tylsiä.

Kulttuurihäirintä on taiteen ja aktivismin rajapinnassa tapahtuvaa 
yhteiskunnallista kommentaaria. Häiriköt-päämaja tietää aiheesta 
kaiken. Häiriköt yhdistävät taiteen, tieteen ja aktivismin ennakko-
luulottomasti ja auttavat yleisöään hahmottamaan maailman uusilla 
– ja odottamattomilla – tavoilla.

Lisää aiheesta: Jari Tamminen: Häiriköt – Kulttuurihäirinnän aakko-
set (Into 2013), häiriköt.fi, facebook.com/hairikot

ISbn 978-952-264-839-6, kl 92.7, nidottu, nelivärinen, 180 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 26.10.2017
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ISbn 978-952-264-827-3, kl 92, nidottu, 365 sivua, 
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 14.7.2017

Pekka Haatanen

Suomen 
maalaisköyhälistö
Tutkimusten ja kaunokirjallisuuden valossa

Pekka Haatasen kirjoittama klassinen tutkimus ilmestyi alun 
perin vuonna 1968 (WSOY). Suomen maalaisköyhälistö käsit-
telee maalaisväestön alimpien kerrostumien – loisten, mäkitu-
palaisten, muonamiesten, palkollisten ja teoksen loppuosassa 
myös heidän historiallisten seuraajiensa, syrjäseutujen köyhän 
pienviljelijäväestön – vaiheita ja elämänolosuhteita.
 Mihinkään tiettyyn ajanjaksoon rajoittumatta tekijä 
luo kokonaiskuvan maalaisköyhyyden ilmiöstä koko sen 
ulottuvuudessa 1690-luvun suurista kuolonvuosista aina 
1960-luvulle saakka. Ajallinen painopiste on kuitenkin ”köy-
häläisyyden vuosikymmenissä” 1800-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla sekä viivästyneiden syrjäseutujen osalta myös 
1900-luvun puolella.
 Köyhäläisyyden laajuutta ja alueellista esiintymistä eri ajan-
kohtina on kuvattu lähinnä tilastollisen aineiston nojalla. 
Köyhäläisyyden syvyyteen on päästy porautumaan erilaatuis-
ten ja -asteisten kertomusten ja kuvausten avulla. Historian-
tutkimuksen tavanomaisen lähdeaineiston ohella tekijä on 
käyttänyt runsaasti apuna myös suomalaista maalaisköyhä-
listön oloja kuvaavaa kaunokirjallisuutta. Kansankirjailijoi-
demme – Päivärinnan, Kiannon, Sillanpään, Haanpään, Lin-
nan ym. – vankka asiantuntemus ja rikas kielenkäyttö ovatkin 
tarjonneet hedelmällisen näkökulman myös tieteelliseltä kan-
nalta katsottuna. Pekka Haatanen jäi täysinpalvelleena eläk-
keelle vuonna 2003 oltuaan Teknillisen korkeakoulun apulais-
professori ja Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan dosentti 
vuodesta 1973.
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Eero Yrjö-Koskinen (toim.)

Arktinen murros
Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö  
pohjoisilla napa-alueilla

Ilmastonmuutos ja siitä johtuva meriveden lämpeneminen vaikuttavat 
arktiksen ja sen lähialueiden elinolosuhteisiin merkittävästi. Tästä seuraa 
muutoksia myös alueelliseen toimeentuloon ja kansainvälisiin suhteisiin. 
Miten arktisen alueen murroksesta aiheutuviin haasteisiin voidaan vastata?
 Arktinen murros - Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen käyttö pohjoisilla 
napa-alueilla käsittelee ilmaston ja meriveden lämpenemisen syitä ja seu-
rauksia. Kirjassa esitetään näkökulmia siihen, miten muutokset arktisella 
alueella vaikuttavat talouteen ja miten ne pitäisi ottaa huomioon esimer-
kiksi energiapolitiikassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Artikkeleissa ana-
lysoidaan muun muassa arktisen alueen infrahankkeiden tulevaisuutta, 
biomassan energiakäyttöä ja energiapolitiikan tulevaisuudennäkymiä sekä 
EU:n roolia arktisen alueen kehityksessä.

Kirjan on toimittanut VTM Eero Yrjö-Koskinen. Artikkelien kirjoitta-
jat ovat Lapin yliopiston professori Timo Koivurova, MEP Liisa Jaakon-
saari, MEP Sirpa Pietikäinen ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistut-
kija Sampo Soimakallio.

ISbn 978-952-264-825-9, kl 50.12 & 48.61,  
nidottu, 260 sivua, 

suositushinta 27 euroa, ilmestyy 15.9.2017

Veera Nuutinen (toim.)

Uusi työväki
Työ ja yrittäjyys prekarisoituvan palkkatyön 
yhteiskunnassa

Uusi työelämä ei sovi perinteisiin palkkatyön normeihin. Tänä päivänä 
työ ei enää välttämättä tarkoita työsuhdetta, kokopäiväistä työtä tai edes 
konkreettista työpaikkaa. Kaikilla ei ole työelämässä samoja oikeuksia, eikä 
työstä saatu palkka aina riitä turvaamaan toimeentuloa. Yksi uuden työn 
keskeinen piirre on työn tuoman turvan mureneminen. Laki ja työehto-
sopimukset eivät suojele työntekijöitä yhtä kattavasti kuin aiemmin. Toi-
saalta monen työ on yhä itsenäisempää, ajallisesti joustavaa ja vapaata 
kontrollista.
 Uusi työväki on ajankohtainen kokoelma artikkeleita, joissa tarkastellaan 
ihmisten tapoja selvitä epävarmassa työelämässä ja pohditaan nykyisen ja 
tulevan työelämän monimuotoisuutta ilmiölähtöisesti. Kirjan keskeisimpiä 
lähtökohtia on työelämässä tapahtunut muutos, jota kutsutaan prekarisaa-
tioksi. Se kuvaa työn, toimeentulon ja muun elämän epävarmuutta.

Kirjan artikkeleista vastaavat Ville-Veikko Pulkka, Veera Nuutinen, 
Niina Vuolajärvi, Esko Harni ja Miikka Pyykkönen, Antti Hyrkäs, 
Jukka Peltokoski ja Jaana Pirkkalainen, Mikko Jakonen ja Martta Tuo-
maala. ISbn 978-952-264-819-8, kl 36.13, nidottu, 240 sivua, 

suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.5.2017
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yhtei
skunt

a

Aiju Salminen & työryhmä

Luottamusmies ja 
paikallinen sopiminen
Paikallisen sopimisen tausta on 1900-luvun alkupuolella. Silloin työnteki-
jät olivat vihdoin järjestäytyneet monilla työpaikoilla riittävästi, jotta työ-
ehdoista päästiin neuvottelemaan suunnitelmallisesti.
 Näyttää siltä, että alakohtaisista työehtosopimuksista ollaan siirtymässä 
takaisin työpaikkatason sopimiseen. Tällöin paikallinen sopiminen ei enää 
tarkoita pieniä tarkennuksia alakohtaisiin työehtosopimuksiin, vaan sitä, 
että kaikesta sovitaan työpaikalla. Työntekijän tukena on enää työlainsää-
däntö. Onneksi on supersankari Luottamusmies!
 Supersankarisarjakuvaestetiikkaa hyödyntävä sarjakuva avaa syitä, seu-
rauksia ja merkityksiä. Teos soveltuu luettavaksi neuvotteluun valmistau-
tuessa, sopimusten tekemisen tueksi sekä kursseille oppimateriaaliksi.
 
Toteutuksesta vastaa sarjakuvapiirtäjä Aiju Salminen. Sisällön tuottaa 
Työväen Sivistysliitto ja usean ammattiliiton paikallisen sopimuksen asian-
tuntijoista koostuva työryhmä.

ISbn 978-952-264-828-0, kl 36.132 & 85.3, nidottu,
12 sivua, suositushinta 17 euroa, ilmestyy 15.10.2017

Pokkarit 2017
Anneli Auer: Murhalesken 
muistelmat
Suositushinta 12 €.

Laura Gustafsson: Korpisoturi
Suositushinta 12 €.

Naomi Klein: Tämä muuttaa kaiken
Suositushinta 14 euroa

Salla Nazarenko: Ihana kiihko
Suositushinta 11 €.

Ha-Joon Chang: Taloustiede – 
Käyttäjän opas
Suositushinta 14 €.

Ville Iivarinen: Raha
Suositushinta 12 €.

Jevgeni Vodolazkin:  
Arsenin neljä elämää
Suositushinta 12 €.

Kari Ojala: Talo ilman hometta
Suositushinta 14 €.

Erasmus Rotterdamilainen:  
Rauhan valitus
Suositushinta 12 €.

Erkki Aurejärvi: Kun kukaan ei näe
Suositushinta 11 €.

Suvi Hurmelinna & Stan Ström: 
Kipukynnys
Suositushinta 11 €.

Denise Rudberg: Toinen toista 
pahempi
Suositushinta 11 €. 

Boris Akunin: Erikoistehtäviä
Suositushinta 12 €.

Andy Weir: Yksin Marsissa
Suositushinta 12 €.

Michael Axworthy: Iranin historia
Suositushinta 12 €. 

Esko Seppänen: Mistä Suomi 
vaikenee?
Suositushinta 12 €.

Ari Turunen: Maailmanhistorian  
kukoistavimmat kaupungit
Suositushinta 12 €.

Karl Liebknecht: Militarismi ja 
antimilitarismi
Suositushinta 10 €.

Saara Henriksson & Aino-Maija 
Leinonen: 
Leppoisa opas huusholliin
Suositushinta 11 €.

Merja Turunen & Sirpa Ylönen:  
Puutarhanhoito poropeukaloille
Suositushinta 11 €.
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Kauno
Sinimaaria Kangas: Sielunhevonen
Suositushinta 27 €.
Nuori nainen etsii sielunhevostaan Yhdysval-
loista. Koskettava nuorten romaani ystävyy-
destä, perheestä ja hevosista.

Denise Rudberg: Kolmen 
kohtalokas leikki
Suositushinta 29 €.
Ruotsalaisen Denise Rudbergin Marianne 
 Jidhoff -sarjan kolmannessa osassa selvitetään 
arvostetun poliitikon mystistä murhaa. Elegant 
crime -genren kehittänyt Rudberg sijoittaa kir-
jojensa tapahtumat Tukholman seurapiirien 
komeisiin puitteisiin.

Elämäkerrat
Mirja Metsola & Jukka Relas 
(toim.): Sakari Pälsi – Elämä ja työt
Suositushinta 32 €.
Tutkimusmatkailija ja arkeologi Sakari Pälsi 
saa vihdoin 2000-luvulle päivitetyn elämäker-
ran. Teoksessa kerrotaan laajasti kulttuurimme 
monipuolisen tekijän elämäntyöstä.

Tieto 
Timo Salo (toim.): 
Tiedeaforismikirja
Suositushinta 25 €.
Valtakunnallisen aforismikilpailun sato on 
koottu kansien väliin aforistikko Timo Salon 

toimittamassa teoksessa. Kirjassa on mukana 
myös suomalaisia klassikkositaatteja.

Petri Laukka: Pieni kansa pyristeli
Suositushinta 29 €.
Petri Laukka kertoo 100-vuotiaan Suomen vai-
heista. Pieni kansa pyristeli – sata tarinaa itse-
näisestä Suomesta esittelee lukijalle merkittäviä 
tapahtumia, ilmiöitä ja vaikuttajia kulttuurin, 
politiikan, sodankäynnin ja arjen kentiltä aina 
itsenäistymisestä nykyhetkeen.

Jarmo Nieminen: Viaporin kapina
Suositushinta 32 €.
Sotahistorioitsija Jarmo Niemisen teos kapi-
nasta, jonka oli määrä aloittaa Venäjän vallan-
kumous. Yksityiskohtainen tietokirja Suomen-
linnan synkästä historiasta.

Maia Raitanen: Happamia, sanoi 
kettu
Suositushinta: 24 €.
Kuvittaja Maia Raitasen lastenkirjassa esitellään 
Suomen 62 nisäkästä tunnistekuvina. Suomen 
viehättävin nisäkäskirja ilahduttaa lukijoita vau-
vasta vaariin.

Sanna Raita-aho & Tuija Sorjanen:  
Toisen kanssa
Suositushinta 28 €.
Toisen kanssa – Tarinoita kolmiodraamoista on 
ensimmäinen suomalainen tietokirja, joka käsit-
telee suomalaisten pettämistä kaikkien osapuol-
ten näkökulmasta. Toimittajat Sanna Raita-aho 
ja Tuija Sorjanen ovat keränneet kymmenien 
suomalaisten kokemuksia pettämisestä. 

Ervo Vesterinen: Naisen ruumiin 
historia
Suositushinta 29 €.
Miten käsitykset naiseudesta ovat muuttu-
neet historian saatossa? Kirja kertoo, millaisia 
käsityksiä naiseudesta on ollut vallalla antiikin 
ajoista nykypäivään.

Mia Takula: Elämäni vegaanina
Suositushinta 27 €.
Elämäni vegaanina on ensimmäinen kotimai-
nen tietokirja vegaaneista. Kirjassa Mia Takula 
kertoo 14 suomalaisen vegaanin tarinan.

Hanna Apajalahti: 
Kulttuurimatkailijan Lappi
Suositushinta 29 €.
Kulttuurimatkailijan Lappi on paitsi matkaopas, 
myös ensimmäistä kertaa yksiin kansiin koottu 
tietopaketti Lapin kulttuureista. Mitä lukea, 
kuunnella ja nähdä?

KEvään 2017 KIrJAT
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Vappu Taipale: Isoäitikirja
Suositushinta 29 €.
Arvostettu lääkäri ja entinen ministeri Vappu 
Taipale kertoo hyvän vanhuuden mahdollisuu-
desta ja ihanasta isovanhemmuudesta täydelli-
sesti uudistetussa laitoksessa.

Vappu Taipale: Vanha ja vireä
Suositushinta 29 €.
Virkistyskirja tarkastelee vanhenemista tieteen 
ja tutkimusten näkökulmasta. Se antaa eväitä, 
miten jokainen voi vaikuttaa omaan hyvään 
vanhenemiseensa.

Miia Jauni & Markus Seppälä: 
Kotipihan valtaajat
Suositushinta 29 €.
Kotipihan valtaajat on ensimmäinen kattava 
kotimainen tietokirja kotipihojen ja puutar-

hojen haitallisista vieraslajeista. Kirjan kuvien 
avulla tunnistat luonnolle, kukkarolle ja tervey-
delle haitalliset lajit.

Salla Korpela: K niin kuin kaali
Suositushinta 25 €.
K niin kuin kaali -kirjaan on koottu kaalivil-
lityksen myötä syntyneiden innovaatoiden 
ohjeita eri puolilta maailmaa. Miltä kuulostaisi 
esimerkiksi kaali-nyhtökauralaatikko, kaalifaji-
tas tai kaalitsatsiki?

Sami Tallberg: Villi cityvegaani
Suositushinta 29 €.
Villi cityvegaani on jatkoa myyntimenestys Villi 
jouluvegaani -teokselle. Huippukokki Sami 
Tallberg jatkaa vegaanisten herkkujen voitto-
kulkua tarjoamalla innoitusta ja reseptejä yhä 
useamman suomalaisen arkeen ja juhlaan.

Yhteiskunta

Bastian Obermayer & Frederik 
Obermaier: Panaman paperit 
Suositushinta 32 €.
Kaikkien aikojen suurin tietovuoto paljasti 
maailman mahtavien omistukset veroparatii-
seissa. Tosielämän trilleri kertoo kuinka kaikki 
sai alkunsa.

Seppo Konttinen: Kallis ruokakassi
Suositushinta 28 €.
Kallis ruokakassi perkaa suomalaisen ruoan tuki-
politiikkaa ja sitä, kenelle maksetaan ja mitä. 
Entinen taloustoimittaja Seppo Konttinen sel-
vittää, miksi Suomi kuuluu Euroopan kalleim-
piin ruokamaihin.

Heikki Hiilamo: Maailma 
tupakkayhtiöiiden vallassa
Suositushinta 26 €.
Professori ja tutkiva toimittaja Heikki Hiilamo 
tarkastelee tupakkayhtiöiden toimintaa Suo-
messa ja Pohjoismaissa. Perkaamalla Yhdysval-
tojen tupakkaoikeudenkäyntien asiakirjoja Hii-
lamo kuvaa tupakkayhtiöiden häikäilemätöntä 
toimintaa.

Kati Berninger, Raimo Lovio, 
Armi Temmes, Mikko Jalas, Paula 
Kivimaa & Eva Heiskanen: Suomi 
seuraaville sukupolville
Suositushinta 29 €.
Miten aurinkoenergiasta synnytettiin uusi teol-
lisuusala ja miten liikenne palveluna haastaa 
koko liikennejärjestelmän? Suomi seuraaville 
sukupolville kertoo, miten sinä voit vauhdittaa 
murrosta kohti kestävää taloutta.

Kai Ekholm, Päivikki Karhula 
& Tuomo Olkkonen: Tiellä 
sananvapauteen
Suositushinta 29 €.
Tiellä sananvapauteen käy läpi suomalaisia 
tabuja ja ihannekansan kasvatusta itsenäisyyden 
ajan Suomessa. Kirja nostaa esiin suomalaisen 
sensuurin pääteemat: Jumala, Kekkonen, itse-
sensuuri, Neuvostoliitto ja tietenkin seksi.

Mai Kivelä, Veikka Lahtinen & 
Laura Uotila (toim.): Uusi eläinlaki
Suositushinta 23 €.
Uusi eläinlaki kokoaa yhteen tietoa eläintuotan-
non nykytilanteesta Suomessa. Se esittelee tär-
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keimmät eläinlakiin liittyvät kysymykset ja käy 
läpi uusimpia eläinten hyvinvointiin liittyviä 
tutkimustuloksia.

Jouko Kajanoja & Eero Yrjö-
Koskinen (toim.): Hajoaako unioni?
Suositushinta 27 €.
Miksi Euroopan unioni natisee liitoksissaan? 
Britannia on jättämässä unionin ja yhä useampi 
esittää eurosta luopumista. Hajoaako unioni? 
Tarkastelee tilannetta talouden, historian, tasa-
arvon ja demokratian kannalta

Pekka Korpinen: Suomi kääntyy 
länteen
Suositushinta 29 €.
Olisiko Suomen viisainta erota tulonsiirto-
unioksi muuttuneesta rahaliitosta ja hakeutua 
lähemmäksi muita Pohjoismaita? Pekka Korpi-
nen kertoo mitä kulissien takana tapahtui, kun 
Suomi liittyi Euroopan unioniin.

Syksy Räsänen: Israelin apartheid
Suositushinta 26 €.
Suomen johtava Palestiina-aktivisti rinnas-
taa Israelin rotusortoon. Israelin apartheid on 
ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys 
sortojärjestelmän historiasta, nykytilanteesta ja 
häämöttävästä lopusta.

Slavoj Žižek: Uusi luokkataistelu
Suositushinta 24 €.
Filosofi Slavoj Žižek pureutuu terrorismin ja 
pakolaisuuden todellisiin syihin uusimmassa 
teoksessaan. 13 maahan myydyn kirjan oikeu-
det on herättänyt voimakasta keskustelua 
ympäri maailmaa ilmestymisensä jälkeen.

Lester R. Brown:  
Suuri energiamurros
Suositushinta 25 €.
Huolet saastemäärien kasvusta ja fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä saattavat olla pian his-
toriaa. Worldwatch- ja Earth Policy -instituut-

tien perustaja Lester R. Bron kuvaa kirjassaan 
yksityiskohtaisesti kiihtyvää, maailmanlaajuista 
energiavallankumousta.

Amartya Sen & Jean Drèze: 
Vastakohtien Intia
Suositushinta 29 €.
Kestävä kasvu ja demokratia ovat tärkeitä Inti-
alle, mutta ihmisten epätasa-arvoinen kohtelu 
uhkaa heikentää maan menestymismahdolli-
suuksia. Nobel-palkittu Amartya Sen & Jean 
Drèze, maan johtavata taloustieteilijät, osoitta-
vat, kuinka Intian suurimmat ongelmat liittyvät 
köyhien ja naisten ongelmien sivuuttamiseen.

Pekka Kauppi: Kahlittu 
yliopistomme
Suositushinta 25 €.
Kirjassa professori Pekka Kauppi kehottaa 
lopettamaan byrokraattisen holhoamisen ja tar-
joaa keinot, joilla turhien töiden tekeminen yli-
opistoissa saadaan loppumaan ja akateeminen 
vapaus kukoistamaan. Kauppi ehdottaa toimin-
taohjelmaa, jolla korjataan yliopistojen ja tiede-
politiikan epäkohtia.

Eero Byckling: Talous nousuun
Suositushinta 32 €.
Talous nousuun -kirjaan on koottu tiiviiseen 
muotoon yhdeksän vuoden aikana kerätty tieto 
maailman arvostetuimmilta tutkijoilta, sijoitta-

jilta ja päättäjiltä siitä, miten luodaan menes-
tystä. Professori Eero Byckling avaa myös itse 
kokemiaan esimerkkejä, miten Suomessa ja 
ulkomailla on luotu menestyksellisiä tuotteita.

Esa Suominen: Suo, kuokka  
ja sosialidemokratia
Suositushinta 27 €.
Esa Suominen hahmottaa kirjassaan syitä 
sosiaalidemokratian aatteelliselle pysähtynei-
syydelle ja ehdottaa konkreettisia ratkaisuja 
teknologisoituvaan, yksilöllistyvää ja monimuo-
toistuvaan Suomeen ja maailmaan.

Pentti Arajärvi & Kaarin Taipale: 
Kriittinen kaupunkiaapinen
Suositushinta 24 €.
Juristi Pentti Arajärvi ja kaupunkitutkija Kaarin 
Taipale tuliktsevat sanakirjassaan sekä kuivak-
kaita termejä että lipeviä peiteilmaisuja. Kirjaa 
voi lukea kriittisenä johdatuksena paikallispoli-
tiikan ytimeen.

Pekka Peltola: Botswana
Suositushinta 29 €.
Pekka Peltola kertoo kirjassaan yhdestä Afrikan 
menestyjistä, Botswanasta. Eteläisestä Afrikasta 
jo vuosikymmeniä kirjoittanut Peltola on tehnyt 
viime vuosina kolme matkaa Botswanaan sel-
vittääkseen menestyksen syyt.

Olli Tammilehto:  
Tuhokehitys poikki
Suositushinta 25 €.
Vallitseva kehitys vie kohti ilmastokatastrofia 
tai ydinsotaa. Olli Tammilehto tuo kirjassaan 
esille yhteiskuntiemme piirteitä, jotka tekevät 
muutoksen mahdolliseksi.

Mika Helanger, Ilkka Levä ja 
Sanna Saksela-Bergholm (toim.): 
Työaikakirja
Suositushinta 32 €.
Työaikakirja tarkastelee opettajien uber-kuljet-
tajien, poliisien, korkeasti koulutettujen, toimi-
henkilöiden, bussinkuljettajien ja marjanpoimi-
joiden kokemusta työelämästä. Jotta joillakin 
voisi olla hidasta aikaa, täytyy toisten ammatti-
ryhmien kiirehtiä.
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TIMO KALEVI FORSS PUHUU SUHTEESTAAN GöSTA SUNDqVISTIIN  
KIRJANSA POHJALTA VIELä AINAKIN NäISSä TILAISUUKSISSA:

Itkisitkö onnesta
jos lukisit kirjan

Gösta Sundqvist – Leevi and the Leavingsin dynamo? 

”Tämä kirja on paras mahdollinen suoritus ilman päähenkilön omaa osallistumista.” 
– Länsi-Savo 

2.9. klo 12.00 Kirjailijahaastattelu, Työväenkirjallisuuden päivä, Työväenmuseo Werstas, Tampere 

29.9. klo 19.00 Tutkijoiden yön Tiede-disko, Dubrovnik, Helsinki.  
Timo Kalevi Forss analysoi Leevi and  the Leavingsin tuotantoa.

7.10. klo 16.20 Kirjailijahaastattelu, Turun kirjamessut, auditorio

28.10. klo 18.00 Kirjailijahaastattelu, Helsingin kirjamessut, Kirjakahvila
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Herkkua pitkäjänteisille lukijoille!

Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta on 48-sivuinen, nelivärinen maailmanpoliittinen 
lehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Sen selkäranka on Le Monde diplomatique -laatulehti, 
maailman kuulu riippumattoman journalismin pesäke. Suomenkielinen Diplo on osa kosmopoliit-
tista lehtiperhettä: Diploja ilmestyy jo 30 eri kielellä yhteensä 47 eri painoksena. Lukijoita on yli 
kaksi miljoonaa.

Diplo tunnetaan kovatasoisista kansainvälisistä kirjoittajista ja kriittisestä tutkivasta journalis-
mistaan. Suomenkieliseen Diploon valikoidaan juttuja ja muuta aineistoa ranskankielisen kuu-
kausilehden lisäksi muun muassa englannin-, saksan- ja arabiankielisistä itsenäisistä painoksista ja 
Latinalaisen Amerikan espanjan- ja portugalinkielisistä Diploista.

Le Monde diplomatiquen & Novaja Gazetan lisäksi suomenkieliseen lehteen poimitaan ajan-
kohtaisia artikkeleita ja kolumneja muista laatumedioista ja käytetään runsaasti Diplon havainnol-
lisia karttoja ja kuvareportaaseja.

www.mondediplo.fi
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