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Into-reseptiInto-resepti
Monipuoluejärjestelmä 

pestään kuumaan 
puheenaiheeseen kas
tetulla pyyhkeellä ja 

leikataan viipaleiksi. Viipaleet peh
mitetään kokousnuijalla ja leikataan 
kuutioiksi, jotka kiehautetaan äkkiä 
tietokirjallisuudessa. Demokratiaa, 
ihmisoikeuksia, hienonnettua kään
nöskirjallisuutta ja talouspolitiikkaa 
sirotellaan päälle, ja kaiken anne
taan vielä hetken aikaa stimuloitua 
kaunokirjallisuudessa. Vähän 
intoa tahi tiedon 
janoa lisätään 
pannuun, kie
hautetaan ja seos 
kaadetaan sen 
jälkeen kasariin.  

Pannu on vie
lä huuhdottava 
tiedonjanolla ja 
liemi kaadettava 
monipuoluejär
jestelmän päälle 
kasariin. Kun 
kaikki kuutiot 
tällä tavoin on paistettu, saavat ne 
hiljalleen kiehua kasarissa, kunnes 
ovat mureita. Ennen kuin kirjalli
nen kattaus tarjotaan, maustetaan 

se vielä aktivismilla, kriittisyydellä 
ja ärhäkillä suorakaiteen muotoi
siksi leikatuilla pamfleteilla. Annos 
on vegaaninen.

Innon takuumurea kirjavuosi 
2014 tarjoaa tirisevää tietokirjal
lisuutta. Pentti Sainion Kummo-
lan kääntöpiiri - urheiluviihteen 
kulissien takaista peliä käristää 
jääkiekkoväen talouskiemuroita 
tulikuumassa grillissä. Kai Sadin
maan 10 käskyä kirkolle tarjoaa 

muutakin kuin 
ehtoollisviiniä ja 
öylättiä. Se pyr
kii uudistamaan 
koko kirkon. 
Makkaran
himon riivaa
mille lukijoille 
suosittelemme 
Eveliina Lund
qvistin Salaista 
päiväkirjaa 
eläintiloilta. 
Teos poistaa 

viimeisetkin lihansyöntihalut. Kalle 
Kniivilän Putinin väkeä – Venäjän 
hiljaisen enemmistö tarjoaa syvä
sukelluksen tavallisten venäläisten 

Into-monipuoluemureke
1 kokonainen moni-
 puoluejärjestelmä 
5 rkl  tietokirjallisuutta
demokratiaa ja ihmisoikeuksia
hienonnettua käännöskirjallisuutta
2 rkl  talouspolitiikkaa
intoa tahi tiedon janoa
2 dl  aktivismia
2 rkl  kriittisyyttä
3 rkl  kaunokirjallisuutta
1–3  pamflettia



elämään, joille maistuu Putinin 
hallinto.

Innon musiikkimenu tuuttaa to
tista tötteröä, soijanakit ja muusin. 
Petri Laukan Remu & Hurriganes 
Kekkoslovakiassa kertoo legen
daarisen yhtyeen uraauurtavan 
menestysreseptin 1970luvun 
YYASuomessa. Tämän lisäksi 
suklaan ja sacherkakun suurku
luttajille on tarjolla todellinen 
herkkupala: Antti Vihisen Minä ja 
Mozart.

Hernekeiton ystäville syöte
tään kokonainen tietoteos, Pasi 
Sahlbergin Suomalaisen koulun 
menestystarina. Maarit Korhosen 
Herää, koulu! on terveellisempää 
kuin kuituinen aamupuuro. Se 
tutkailee koululaitostamme kir
peän kriittisesti.

Janne Käpylehto ei jää lypsä
mään käpylehmiä vaan tarjoaa 
vaihtoehdon kirjassaan Mökille 
sähköt auringosta ja tuulesta. 
Kuten nimi kertoo, Käpylehto 
stikkaa mökkiin sähköt esimer
killisesti tuuli ja aurinkoener
gialla. Toinen Intokirja laittaa 
boheeminkin kodin kondikseen. 
Saara Henrikssonin ja AinoMai
ja Leinosen Leppoisa opas huus-
holliin on jokaisen hellapoliisin 
ja lattiamanun korkea veisu. Se 
suorastaan räjäyttää lian pois.

Käännöskirjallisuuden 
makupaloina nostamme esiin 
kaksi tulista kirjaa. David Leig
hin ja Luke Hardingin Assange 
on Ecuadorin suurlähetystössä 
pitkään marinoitu herkku. Wiki
leaksin perustaja Julian Assange 
on paitsi Ruotsin poliisin vanha 
tuttu myös sananvapauden suuri 
tiennäyttäjä.  Jesper Malmosen 
Vallan linnake on maukas poliit
tinen sekametelisoppa tanskalai
seen tapaan. Tämä tarina taas on 
tv:stä tuttu.

Kotimaisessa kaunokirjalli
suudessa annoskoko on kompak
ti mutta maku sitäkin väkevämpi. 
Maaria Päivisen On nälkä, on 
jano on romaani, jossa sivurai
teelle eksynyt nainen orjuuttaa 
miehiä mutta on silti pakahtua 
kaipuuseen. Hippo Taatilan 
Isipappablues on routaisen hiekka
laatikon reunalta messuttu saarna 
vanhemmuudesta, yhteiskunnasta 
ja ympäröivästä todellisuudesta 
mutta myös rakkaudentunnustus 
pienelle tyttärelle.

Maukasta kirja-
syksyä  ja herkullisia 
lukuhetkiä!
Billy-Boy Ehrnrooth jr.
kaupunki-cowboy ja 
kulttuurin moniottelija



Tilaa heti! intokustannus.fi

Kauno

7

Hippo Taatila
Isipappablues
Hippo Taatilan esikoisromaani Isipappablues on mustan 
huumorin sukupolvitarina 2010luvun alun Helsingistä. 
Kolmattakymmenettä ikävuottaan lähestyvän miehen 
maailma järkkyy, kun avovaimo ei suostu tinkimään 
lapsentekohaaveista ja kaksion kaapit alkavat täyttyä 
harsovaipoista, bodyista ja pehmoleluista. 

ISBN: 978-952-264-323-0
Ilm. 10/2014, nidottu, 285 sivua
Suositushinta: 25 €

Maaria Päivinen
On nälkä, on jano
On nälkä, on jano on romaani, jossa nainen orjuuttaa miehiä. Emilie 
Silvia Grass suistuu oman elämänsä raiteilta ja purkaa ahdistustaan 
miehiin. Hänen sisällään kytee kaipuu, jolle ei loppua näy. Vuoden 
2014 Runebergpalkintoehdokkaan karmaisevan upea kirja kujeilee 
todellisuudella ja osoittaa, kuinka kylmä ihminen ja yhteiskunta voi 
olla, ja samalla myös tunteita pullollaan.

ISBN: 978-952-264-315-5
Ilm. 10/2014, sidottu, 250 sivua
Suositushinta: 29 €

Pentti Haanpää
Eräs avioliitto – Ja muita kadonneita juttuja 
Tässä riemukkaassa novellikokoelmassa Pentti Haanpää käsittelee 
nykyaikaisia teemoja: ahneutta, petollisuutta ja sitä, miten liialli
sesta kauneudesta voi syntyä elämän rumuus. Mukana on myös 
Haanpään unohdettuja sotajuttuja ja otteita Pentti Haanpään vielä 
julkaisemattomasta romaanista Kauneuden kirous.

”Vain kaksi kirjailijaa tässä maassa ansaitsee muistopatsaat: 
Aleksis Kivi ja Pentti Haanpää.” - Paavo Haavikko

ISBN: 978-952-264-325-4
Ilm. 10/2014, sidottu, 230 sivua
Suositushinta: 29 €

Maaria 
Päivinen
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Milla Peltonen (toim.)
Päätön – Novelleja työstä ja työttömyydestä

Onko työ velvollisuus vai oikeus? Onko työttömyys kirous 
vai mahdollisuus? Yli 20 tekstin kokoelma sisältää vakavaa 
elämäkerrallista tarinointia, absurdisti hulluttelevaa proosaa, 
realistisia työttömyystilityksiä ja romantisoivia työläiskuvauk
sia. Kirja on kiehtova läpileikkaus aikamme työelämästä – ja 
sen leikkauksista.

ISBN: 978-952-264-338-4
Ilm. 8/2014, nidottu, 130 sivua
Suositushinta: 17 €

Jesper Malmose
Vallan linnake 

Maailmaa valloittanut Vallan linnake on vetävä kuvaus po
liitikkojen, toimittajien ja mediapelureiden juonista ja niiden 
vaikutuksista heidän elämäänsä. Se on todentuntuinen sukel
lus politiikan kulisseihin, jotka eivät todellakaan ole puhtaat. 
Birgitte Nyborgista tulee Tanskan ensimmäinen naispää
ministeri, ja samalla hän joutuu kovaan myllytykseen.

Alkuteos: Borgen. Suomentanut Päivi Kivelä
ISBN: 978-952-264-317-9 
Ilm. 10/2014, sidottu, 380 sivua. Suositushinta: 32 €

”Ups!” 
Hän oli leikannut pääni irti. 
Tyttö näytti kauhistuneelta, 
pyyteli sitten anteeksi ja 
yritti pidätellä nauruaan. 
Ikkunan takana koivun 
lehdet kiiltelivät kuin 
liimalla siveltyinä. 
Pannaanko pakettiin, 
huolehti tyttö.

Marja Uimosen voittajanovelli 

”Päätön” on absurdi kuvaus 

työelämästä: virkamies leikataan 

kahtia ja tekee kahden työntekijän 

työt.

Kokoelman 22 novellia valittiin 

Työ ja työttömyys -kirjoituskilpailun 

parhaimmistosta. Tuloksena on 

kiehtova läpileikkaus aikamme 

työelämästä.

Se oli rutiinityötä, jossa päätä ei 

tarvittu ja jonka lapsikin osasi tehdä 

silmät ummessa.

9 789522 643384

ISBN 978-952-264-338-4
Kl 84.2
www.intokustannus.fi

Polina Zerebtsova
Sodan sirpaleet – Tytön päiväkirja Tšetšeniasta

Polina Žerebtsova oli 14vuotias, kun toinen Tšetšenian sota 
alkoi vuonna 1999. Hän sai pommituksessa jalkaansa 16 sirpaletta 
ja joutui jäämään Groznyiin äitinsä kanssa. Hän janosi tietoa ja 
elämää, rakastui, opiskeli karatea ja kirjoitti runoja. Nuoren 
naisen tunteet vaihtuivat tarkkoihin kuvauksiin kaupungin 
piirityksestä, nälästä, pelosta ja surusta.

Alkuteos: Dnevnik Zerebtsovoi Poliny. Suomentanut Antti Rautiainen
ISBN: 978-952-264-312-4 
Ilm. 10/2014, nidottu, 300 sivua. Suositushinta: 25 €

ˇ
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Odeh Bisharat
Zatunian kadut

Khalid alMusili, vaatimaton opettaja, suostuu ehdokkaaksi 
arabiisraelilaisen pikkukaupungin vaaleissa. Paikallisen vaikut
tajan Ahmed alHidakin opastamana alMusilin kokoonkyhätty 
kampanjaväki keksii hänelle urotöiden tähdittämän menneisyy
den. Yksinkertaisesta perheenisästä leivotaan karismaattinen 
poliittinen johtaja.

Alkuteos: Sahat Zatonia. Suomentanut Aino Vesanen
ISBN: 978-952-264-313-1   
Ilm. 9/2014, nidottu, 250 sivua. Suositushinta: 15 €

Karl Kraus
Myrkyn käyttöohje 

Kirjailija ja lehtimies Karl Kraus (1874–1936) tarkkaili 
Wienin kahviloissa ItävaltaUnkarin kaksoismonarkian tuhoa 
ja pian sen jälkeen nousevan kansallissosialismin uhkaa. 
Esseistinä tunnetun Krausin kirkkaat aforismit valottavat 
teeskentelyn ja itsepetoksen.

Suomentanut Juhani Ihanus
ISBN: 978-952-264-324-7 
Ilm. 8/2014, nidottu, 130 sivua
Suositushinta: 25 €

Andrea Levy
Pitkä laulu

Pitkä laulu sijoittuu 1800luvun alku Jamaikaan, viimeisiin 
orjuuden vuosiin ja sen lakkauttamisen jälkeiseen aikaan. Kirja 
on kipeä teos rasismista ja väkevä todiste siirtolaisten tarpeesta 
löytää oma äänensä ja omat juurensa. Kertojana on valkoisen  
tilanhoitajan raiskaaman peltoorjan tytär July, joka löytää  
itsensä kertoessaan tarinaansa.

Alkuteos: The Long Song. Suomentanut Kirsi Kinnunen
ISBN: 978-952-264-148-9 
Ilm. 10/2014, sidottu, 340 sivua. Suositushinta: 33 €



Tilaa heti! intokustannus.fi

Kauno

10

Johannes Ojansuu
Katoavaisuuden aineisto

Me etsimme aitoa ja alkuperäistä. 
Tähän perustuu ihmisen kaikki teeskentely. 

Johannes Ojansuun aforismit tutkivat luonnon ja ihmismielen 
järjestystä katoavaisuuden peiliä vasten. Mustan huumorin ja kie
lellisen leikittelyn keinoin Ojansuu pohtii valheen ja itsepetoksen 
suhdetta ihmisen minäkäsitykseen ja läheisyyden etsintään.

ISBN: 978-952-264-285-1 
Ilm. 2/2014, nidottu, 90 sivua. Suositushinta: 25 €

Pavel Sanajev
Haudatkaa minut jalkalistan taakse

Saša Saveljev ei saa hikoilla eikä riisua villaisia sukkahousujaan. 
Mummo on ennustanut, että hänen kohtalonsa on mädäntyä hen
giltä kuusitoistavuotiaana ja joutua tuonpuoleiseen. Haudatkaa mi-
nut jalkalistan taakse on venäläisen elokuvaohjaajan Pavel Sanajevin 
kirjoittama, koulupojan sepityksiä nerokkaasti tavoittava lapsuuden 
tarina. Se on palkittu myyntimenestys Venäjällä (yli 500 000 kirjaa).

Alkuteos: Pohoronite menja za plintusom. Suomentanut Kirsti Era
ISBN: 978-952-264-289-9 
Ilm. 3/2014, nidottu, 208 sivua. Suositushinta: 26 €

Luiz Ruffato
Rutosti hevosia
Hypnotisoiva yhdenpäivänromaani São Paulon vimmaisesta 
metropolista on moneen kertaan palkittu ja yksi brasilialaisen 
kirjallisuuden käänteentekevistä teoksista.

”Ulkoisia mittojaan suurempi Rutosti hevosia etenee kuin tihei
den leikkausten ja liki kakofonisten äänten episodielokuva.”
– Helsingin Sanomat

Alkuteos: Eles eram muitos cavalos. Suom. Jyrki Lappi-Seppälä
ISBN: 978-952-264-311-7 
Ilm. 5/2014, nidottu, 160 sivua. Suositushinta: 25 €
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Sergei Lukjanenko
Hämärän Partio 

Sergei Lukjanenkon suositun Partiosarjan kolmas osa sukel
taa yhä syvemmälle Yöpartion ja Päiväpartion viitoittamaan 
maailmaan. Kirja yhdistää arkitodellisuuden ja fantasiamaa
ilman, Moskovan kadut ja yliluonnolliset olennot. Kulttiase
maan noussut kirjasarja on Venäjällä suositumpi kuin Taru 
Sormusten Herrasta ja Harry Potter.  

Alkuteos: Sumerechniy Dozor. Suomentanut Arto Konttinen
ISBN: 978-952-264-267-7 
Ilm. 3/2014, sidottu, 372 sivua. Suositushinta: 32 €

Taito

Janne Käpylehto Mökille sähköt auringosta 
ja tuulesta – Rakenna itse
Haluatko mökille halvat sähköt helpolla? Asenna aurinko
paneeli tai pikku tuulivoimala! Kirja sopii rakennusoppaaksi 
uuden sähköjärjestelmän rakentajalle, vanhan päivit
täjälle tai käsikirjaksi sellaiselle, joka on tilaamassa 
valmista aurinkosähköjärjestelmää avaimet 
käteen periaatteella.

ISBN: 978-952-264-308-7 
Ilm. 5/2014, nidottu, 150 sivua
Suositushinta: 27 €

Saara Henriksson & Aino-Maija Leinonen 
Leppoisa opas huusholliin
Ryhdy kapinaan! Unohda siivouspäivä ja solahda arjen virtaan, 
jossa paikat pysyvät kunnossa siinä sivussa. Pienin liikkein voit 
taltuttaa kaaoksen ja saada itsellesi enemmän vapaaaikaa.

Kirja omaan asuntoon muuttaville. Tupaantuliaislahjaksi.  
Lapsiperheille. Kerrostalon asukkaille. Siivouskammoisille.  
Hulvaton isänpäivälahja.

ISBN: 972-952-264-332-2 
Ilm. 10/2014, nidottu, 160 sivua
Suositushinta: 23 €

Saara Henriksson 
Aino-Maija Leinonen

Ryhdy siivous-
kapinaan! Unohda 
siivouspäivä ja 
solahda arjen 
virtaan, jossa paikat 
pysyvät kunnossa 
siinä sivussa. 

Mukana myös 
sähköverkkoon 

liitetyt järjestelmät, 
mm. lupaprosessi 

asunto-osake-
yhtiössä!
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Kalle Kniivilä
Putinin väkeä – Venäjän hiljainen enemmistö
Mikä on Putinin suosion salaisuus? Miksi Venäjällä ei kaivata 
demokratiaa? Mitä venäläiset ajattelevat lännestä?
Tämä ei ole kirja Vladimir Putinista – sellaisia on jo liikaakin. 
Vähemmän on kerrottu tavallisista venäläisistä, jotka Putinia 
kannattavat. Heitä on paljon.

ISBN: 978-952-264-342-1
Ilm. 8/2014, nidottu, 190 sivua
Suositushinta: 26 €

K a l l e  K n i i v i l ä

venäjän hiljainen enemmistö

”Putinin väkeä on Paras ruotsissa julkaistu kirja venäjästä vuosiin.”
– Helsingborgs Dagblad –

Putinin väkeä

Antti Vihinen
Minä ja Mozart
Miten pienestä salzburgilaisesta Wolfgangista kasvoi kaikkien 
tuntema Mozart, jumalainen Amadeus? Tätä nimeä hän ei 
milloinkaan käyttänyt itsestään – sen ovat hänelle antaneet 
jälkipolvet. Kirja on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu 
Mozartin elämänkerta, rockasenteella.

ISBN: 978-952-264-280-6 
Ilm. 10/2014, sidottu, 490 sivua
Suositushinta: 34 €

Bernd Brückler & Risto Pakarinen Elämää KHL:ssä 
– Lätkää, lääkäreitä ja rahasäkkejä
Muistelmakirja paljastaa kaiken KHLliigasta, jonne Jokerit siirtyy 
syyskaudella 2014. Avoimessa muistelmakirjassaan Bernd Brückler 
kertoo miljoonista lentokilometreistä ja 14 eri pilleristä, joita lääkäri 
suositteli hänen ottavan päivittäin. Kolmen KHLkautensa aikana 
Brückler matkusti Venäjää ristiin rastiin koneilla, joiden etuosaan 
tuotiin happipulloja, ja busseilla, joiden vessat eivät toimineen, mutta 
myös hienommilla lentokoneilla ja komeilla urheiluautoilla. 

ISBN: 978-952-264-343-8 
Ilm. 9/2014, nidottu, 200 sivua
Suositushinta: 25 €
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Mikko Majander Lukemisen hulluus 
– Esseitä aikamme kulttuurista
Mikko Majander on historioitsija, politiikantutkija ja suuren
luokan kulttuurinkuluttaja. Lukemisen hulluuden esseet 
käsittelevät kirjallisuuden ja musiikin ilmiöitä ja niiden 
suhdetta yhteiskuntaan intohimoisesti ja asiantuntevasti. 
Majander heittäytyy aiheisiinsa ja rikastaa kokemuksiaan 
perehtyneisyytensä ja kiinnostavien yksityiskohtien avulla.

ISBN: 978-952-264-331-5 
Ilm. 8/2014, nidottu, 200 sivua
Suositushinta: 25 €

Esko-Juhani Tennilä Jäämeri kutsuu – Koillisväylä, 
Murmansk ja Suomen mahdollisuudet 
Jää sulaa pohjoisnapaa ympäröivällä arktisella alueella, ja kaasu, 
öljy ja muiden luonnonvarojen hyödyntäminen on alkamassa. 
Mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa Suomelle? Samalla Koillis
väylä avautuu rahtilaivoille, joiden ei tarvitse enää seilata Kiinaan 
Suezin kanavan kautta. Merimatka Murmanskista ja Kirkko
niemestä Shanghaihin kestää Koillisväylää pitkin vain kaksi 
viikkoa, Suezin kanavan kautta samaan kuluu kuukausi. 

ISBN: 978-952-264-197-7 
Ilm. 8/2014, nidottu, 200 sivua. Suositushinta: 26 €

Petri Laukka
Remu ja Hurriganes Kekkoslovakiassa
Hurriganes erosi 1970luvun kulttuuriilmapiirin päälinjasta 
myös siinä, että yhtye halusi menestyä ja rikastua, tehdä 
rahaa. Ja kyllä se tekikin. Yhtye rikkoi yleisöennätyksiä 
Suomen ohella Ruotsissa. Osittain Hurriganesin ansiosta 
rockmusiikki alettiin ottaa muunakin kuin vain farkunsini
sen nuorisosukupolven omalaatuisena, suuriäänisenä tanssi
villityksenä, jollaisena se yleisjulkisuudessa aiemmin nähtiin. 

ISBN: 978-952-264-320-9 
Ilm. 10/2014, sidottu, 250 sivua. 
Suositushinta: 32 €



Tieto

14 Tilaa heti! intokustannus.fi

Pekka Peltola
Päätä seinään – Idealistin muistelmat 
Pekka Peltola on vallannut Vanhaa, vastustanut ydinase
varustelua, hukannut aikaa kommunistien puolueriidoissa, 
perustanut perheen, toiminut ayaktiivina ja työmarkkina
neuvoksena, väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi ja auttanut 
Namibiaa itsenäistymään. Monipuolinen elämä avautuu 
muistelmissa, joissa myös välillä lyödään päätä seinään.

ISBN: 978-952-264-321-6
Ilm. 9/2014, nidottu, 200 sivua
Suositushinta: 25 €

Mikael Brunila & Kimmo Kallio (toim.) 
Verkko suljettu – Internet ja avoimuuden rajat
Miten avoimuuteen tulisi suhtautua digitaalisissa tietoverkoissa? 
Kasvava osa verkon liikenteestä kulkee sosiaalisia verkkopalve
luita tarjoavien jättien Facebookin, Googlen ja Twitterin kautta. 
Tieto ja sen käytöstä päättäminen keskittyy yhä harvempiin 
käsiin. Verkko suljettu kertoo, mikä internet on ja millaiseksi 
se on muuttumassa.

ISBN: 978-952-264-248-6 
Ilm. 8/2014, nidottu, 200 sivua
Suositushinta: 24 €

Kimmo Jylhämö Me=media 
– Osallistuva, sitoutunut ja sosiaalinen kulttuuri
Tekeekö sosiaalinen media meistä kaikista toimittajia, 
info ammattilaisia ja tiedon sekakäyttäjiä? Me=media analysoi 
informaatioajan haasteita radikaalista kommunikaatio
teoriasta ja voimajournalismin arjesta nousevista ideoista 
ja sattumuksista. Avoin, käyttäjälähtöinen, kustomoitu ja 
solidaarinen media on totta jo tänään, mutta mitä sitten?

ISBN: 978-952-264-253-0 
Ilm. 10/2014, nidottu, 200 sivua
Suositushinta: 27 €
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Heini Saraste & Matti Laitinen 
Elämän kynnyksellä – Vammaisliikkeen synty
Elämän kynnyksellä kertoo yhdeksän vammaisen lapsen ja 
nuoren koskettavan tarinan. He joutuivat kohtaamaan varhain 
elämän kolkot realiteetit, mutta selvisivät hengissä ja päätyivät 
mukaan vammaisliikkeeseen. Heidän tarinansa paljastavat, 
kuinka vammaisuus miellettiin maassamme vielä puoli vuosi 
sataa sitten. 

ISBN: 978-952-264-314-8 
Ilm. 8/2014, nidottu, 240 sivua
Suositushinta: 25 €

Ville Yliaska Tehokkuuden toiveuni – Uuden 
julkisjohtamisen historia Suomessa
Väitöskirja kertoo, miten hyvinvointivaltiota ajettiin alas.
Miten markkinaistamisen muoti tuli Suomeen ja kuinka se 
perusteltiin? Millainen oli se uusi valtio, jonka piti korjata 
hyvinvointivaltion ongelmat? Toteutuivatko markkinamiesten 
lupaukset vai jäikö käteen musta pekka ja entistä tunkkaisempi 
byrokratia? 

ISBN: 978-952-264-318-6 
Ilm. 10/2014, nidottu, 400 sivua
Suositushinta: 32 €

Hanna Moilanen, Jukka Peltokoski, Jaana Pirkkalainen 
& Tero Toivanen Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike
2000luvun ihmiskunta kamppailee ekologisten, sosiaalisten ja 
taloudellisten kriisien keskellä. Osuuskunnassa kasvaa uudelleen 
lupaus vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta, jossa työtä tehdään 
ihmisten tarpeita eikä sijoittajien voittoja varten. Uusi osuus-
kunta on kirjoitettu opiskelijoille, opettajille, tutkijoille, 
kehittäjille, osuuskuntatoimijoille ja kaikille yhteistoiminnasta 
kiinnostuneille.

ISBN: 978-952-264-294-3 
Ilm. 8/2014, nidottu, 250 sivua. Suositushinta: 26 €
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Tino Aalto & Mikko Majander 
Vasemmiston tila Euroopassa
Vasemmiston tila Euroopassa on tietopaketti, joka tarjoaa 
tiiviit tilastot ja analyysit eri maiden asetelmista. Yhdessä ne 
tarjoavat kokonaiskuvan. Teos on samanaikaisesti käsikirja 
ja tulkinta. Se antaa ajankohtaisia eväitä eurooppalaisen 
politiikan pitkien trendien ymmärtämiselle.

ISBN: 978-952-264-301-8 
Ilm. 8/2014, nidottu, 150 sivua
Suositushinta: 23 €
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Peter Lodenius
Turkki pintaa syvemmältä
Suositut matkaopaskirjat eivät tyydytä kaikkien Turkista 
kiinnostuneiden tiedonjanoa, varsinkin kun media näyttää 
kuvia valtavista mielenosoituksista, syyrialaisista pakolaisista ja 
kurdikysymyksestä. Tässä kirjassa vastataan kysymyksiin siitä,  
millainen Turkin yhteiskunta todella on. Mistä mielenosoitukset 
johtuvat? 

ISBN: 978-952-264-282-0 
Ilm. 10/2014, nidottu, 170 sivua
Suositushinta: 26 €

Pasi Sahlberg Suomalaisen koulun menestys-
tarina – Ja mitä muut voivat siitä oppia
Suomalaisen koulun menestystarina kertoo, miten Suomi 
pärjää luokkahuoneissa ilman kilpailua, koulun valintaa ja 
testejä. Kirjan luettuaan vanhemmat, kasvattajat ja päättäjät 
saavat uusia näkemyksiä, miten järkevästi parantaa kouluja 
ja oppimista tiukkenevassa taloudessa ja monimuotoisessa 
Suomessa.

Alkuteos: Finnish Lessons. Suomentanut Salla Korpela 
ISBN: 978-952-264-330-8 
Ilm. 10/2014, sidottu, 200 sivua
Suositushinta: 32 €
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Declan Hill Maksetut maalit 
– Jalkapallo ja järjestäytynyt rikollisuus
Minun käsitykseni jalkapallosta on muuttunut. Rakastan edelleen 
amatöörien lauantainpelejä, toveruutta ja tuoreen leikatun ruoho
kentän tuoksua. Mutta ammattipelit eivät enää kiinnosta. Toivon, että 
luettuasi kirjan ymmärrät miksi, etkä enää koskaan ajattele urheilusta 
kuten ennen. Maksetut maalit on järisyttävän avaava teos aikamme 
urheilun korruptoituneisuuteen. Käsittelyssä myös Suomi.

Alkuteos: The Fix: Soccer and Organized Crime. Suom. Arto Konttinen
ISBN: 978-952-264-344-5
Ilm. 9/2014, nidottu, 400 sivua. Suositushinta: 29 €

David Leigh & Luke Harding 
Assange 
Se oli historian suurin vuoto. Wikileaks raivostutti maailman 
suurimman supervallan, nolostutti Britannian kuningasperheen 
ja edesauttoi PohjoisAfrikan vallankumousta. Kaiken takana oli 
Julian Assange, yksi erikoisimmista maailmanlaajuiseen julki
suuteen nousseista henkilöistä, jonka elämä on kuin elokuva. 

Alkuteos: Wikileaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy
Suomentanut Arto Konttinen
ISBN: 978-952-264-333-9 
Ilm. 10/2014, sidottu, 320 sivua
Suositushinta: 32 €

Syed Saleem Shahzad Kuoleman sisäpiiri 
– Terroristijohtajat bin Ladenin jälkeen
Kuoleman sisäpiiri esittelee uudet islamistijohtajat, jotka ovat 
olleet viimeisten iskujen takana. Kirja hälventää ääriliikkeiden 
ympärillä leijuvaa mysteeriä ja paljastaa terrorismin kasvot. 
Murhatulla kansainvälisiin lehtiin kirjoittaneella toimittajalla 
Syed Saleem Shahzadilla (1970–2011) oli alQaidan ja Talebanin 
johtajiin ainutlaatuinen yhteys. Terroristit ovat pitäneet häntä 
sekä panttivankina että vieraana.

Alkuteos: Inside Al-Qaeda and the Taliban: Beyond Bin Laden and 
9/11. Suomentanut Tero Virtanen. ISBN: 978-952-264-290-5 
Ilm. 7/2014, nidottu, 300 sivua. Suositushinta: 26 €
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Kai Sadinmaa
10 käskyä kirkolle
Pappi Kai Sadinmaan 10 käskyä kirkolle iskee suoraan kirkon 
ytimeen. Se on vastustamaton kirja oikeudenmukaisemman 
ja rehellisemmän kirkon puolesta. Sadinmaan sanan äärelle 
pysähtyvät niin uskovat kuin uskomattomatkin.

”...rohkeutta ja näkemyksellisyyttä...” 
Helsingin Sanomat 18.4.2012

ISBN: 978-952-264-281-3 
Ilm. 4/2014, sidottu, 248 sivua
Suositushinta: 29 €

Pentti Sainio
Kummolan kääntöpiiri – urheiluviihteen 
kulissien takaista peliä
Jääkiekko on raju peli, mutta vielä hurjempaa on kulisseissa, 
talouden ja politiikan otteluissa. Mitä salaisuuksia 
kätkeytyy kaukaloihin, Hartwall Areenalle ja 
Jokereihin? Kuka käärii miljoonat, ja onko 
mukana julkista rahaa? Kirja on moni
vuotisen selvitystyön tulos.

ISBN: 978-952-264-279-0 
Ilm. 5/2014, sidottu, 320 sivua
Suositushinta: 32 €

Kirja, 
joka yritettiin
sensuroida
jo ennen 

julkaisemista!

Jonathan Lyons Viisauden talo 
– Länsimaiden arabialainen perintö
Vuosisatoja Rooman valtakunnan hajoamisen jälkeen keskiajan 
Eurooppa oli takapajuinen paikka. Samaan aikaan islamilainen 
kulttuuri kukoisti Persiasta Espanjaan. Kourallinen kristittyjä 
tutkijoita matkusti itään ja toi mukanaan mittaamattoman arvokasta 
tietoa, joka mullisti eurooppalaisen tieteen. Kirja palauttaa kunnian 
menneisyyden arabialaisille oppineille.

Alkuteos: The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western 
Civilization. Suom. Niina Saikkonen. ISBN: 978-952-264-237-0 
Ilm. 8/2014, nidottu, 250 sivua. Suositushinta: 29 €



Tieto

19Tilaa heti! intokustannus.fi

Anna Kontula
Kirjeitä oikealle
Kuvitteellinen romanttinen kirjeenvaihto vasemmistopoliiti
kon ja oikeistovaikuttajan välillä. Se pureutuu vasemmiston 
ja oikeiston eroihin – ja vähän yhtäläisyyksiinkin. Kirjeiden 
kirjoittaja pyrkii ymmärtämään oikeistoa ja selittämään, 
miksi vasemmisto näkee kaiken niin toisin. 

ISBN: 978-952-264-271-4 
Ilm. 3/2014, nidottu, 136 sivua
Suositushinta: 25 €

Eveliina Lundqvist
Salainen päiväkirja eläintiloilta 

Paljastava ja koukuttava päiväkirja eläintuotannosta. Mitä 
tiloilla todella tapahtuu, kun toimittajat ja aktivistit eivät ole 
näkemässä? Kun tarkkailijana on eläinhoitajaopiskelija, joka 
kaiken lisäksi on vegaani, avautuu tuotantotilojen arki eri
laisena kuin mitä on totuttu näkemään. Kirja näyttää tilojen 
todellisuuden pitkällä aikavälillä.

ISBN: 978-952-264-284-4 
Ilm. 2/2014, nidottu, 180 sivua
Suositushinta: 26 €

Marjut Hjelt
Lapsuuden sadut ja seikkailut
Kaunis ja runsaasti kuvitettu tietokirja kertoo elävästi klassi
sista satuteoksista ja hahmoista, satujen keräilijöistä ja 
niiden rakastetuista kirjoittajista ja kuvittajista. Kirjan sivuilla 
seikkailevat tunnetut hahmot aina Punahilkasta Muumeihin 
ja JöröJukasta Tarzaniin. Upean kuvituksen myötä lapsuuden 
aarteet palautuvat takaisin yöpöydällemme. 

ISBN: 978-952-264-252-3
Ilm. 4/2014, sidottu, 234 sivua
Suositushinta: 29 €
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Juha Suoranta & Sanna Ryynänen
Taisteleva tutkimus 
Taisteleva tutkimus on perusteos, joka esittelee ”taistelevat” 
tutkimusmenetelmät. Mitä ovat esimerkiksi feministinen 
tutkimus, kriittinen etnografia, vapautuksen teologia, 
sosiologinen aikalaisanalyysi ja yhdessä kulkemisen 
menetelmä? 

ISBN: 978-952-264-297-4 
Ilm. 4/2014, nidottu, 320 sivua
Suositushinta: 27 €

Teppo Eskelinen & Inari Juntumaa (toim.) 
Kapitalismin sanakirja
Tiedätkö, mistä sana ”boikotti” on peräisin? Entä oletko kuullut 
puhuttavan ”bruttokansanonnellisuudesta”? Kapitalismin 
sanakirjassa eri alojen tutkijat ja kansalaisaktivistit selittävät 
kapitalismin keskeiset käsitteet. Mistä ne ovat peräisin, mitä ne 
merkitsevät, miten niitä voisi ajatella toisin?

ISBN: 978-952-264-283-7 
Ilm. 4/2014, sidottu, 200 sivua
Suositushinta: 29 €

Salla Korpela Yhteinen talo – Ryhmärakennuttami-
nen ja yhteisöasumisen pohjoismainen malli
Salla Korpela kuvaa kirjassaan ryhmärakennuttamishankkei
ta ja niiden myötä usein syntyviä yhteisöllisiä tapoja, kuten 
asukkaiden arkista yhdessäoloa, yhteisruokailuja, saunomista ja 
harrastuksia. Yhteinen talo esittelee yhteisöasumisen pohjois
maisen mallin, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden 
yksityisyyden kunnioittamiseen.

ISBN: 978-952-264-277-6 
Ilm. 6/2014, nidottu, 180 sivua
Suositushinta: 26 €

Asumisen muovaaminen 
yhteisölliseen suuntaan

on ratkaisu hämmästyttävän 
moneen sekä yksilötason että 

yhteiskunnalliseen 
ongelmaan. Kylä voidaan 

keksiä uudelleen.

MITÄ RYHMÄRAKENNUTTAMINEN 
ON? MITEN SE EROAA MUISTA 
RAKENNUTTAMISHANKKEISTA JA 
MITÄ ETUJA SE TUO MUKANAAN?

Salla Korpela kuvaa kirjassaan ryhmärakennutta-
mishankkeita ja yhteisöasumisen pohjoismaista 
mallia. Ryhmärakennuttamisella on mahdollista 
säästää rakennus- ja asumiskuluissa ja suunnitella 
asunto mieleisekseen. Siksi se haastaa perinteisen 
asuntotuotantomallin. 

Kirjan tarkoituksena on pohtia, kuinka yhteisölli-
sillä asumistavoilla voisi kustannustehokkuuden 
ohella parantaa elämänlaatua ja luoda edellytyksiä 
arjen pienten ja suurempienkin ongelmien ratkai-
semiselle.

Salla Korpela on helsinkiläinen 

toimittaja, kääntäjä ja tietokirjailija. 

Ennen kirjoitusalan sekatyöläiseksi 

ryhtymistä hän oli diplomaattiuralla, 

muun muassa Suomen YK-edustus-

tossa New Yorkissa. Korpela on 

kolmen lapsen äiti ja kansalais-

aktivisti paremman kaupunki-

asumisen puolesta.

ISBN 978-952-264-277-6 
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Sosiaalisen hyvinvoinnin 

lisäksi keskeinen tavoite 

hankkeessamme oli tarjota 

asukkaille mahdollisuus 

yksilöllisten tarpeidensa ja 

tavoitteidensa toteuttamiseen 

ja suoranaiseen luovaan 

itseilmaisuun kerrostalo-

rakentamisen puitteissa.

Kirjan kirjoittamisen 

sytykkeenä on ollut Malta-

talohanke Helsingissä. 

Malta on marraskuussa 

2013 valmistunut yhtei-

söllinen kerrostalo 

Helsingin Jätkäsaaressa.
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Johanna Korhonen & Jeanette Östman (toim.)  Kaikella 
rakkaudella – Sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta
Muistaako homo olevansa homo, ellei häntä muistuteta siitä joka päivä? 
Mitä mieskirjailijat halusivat kuulustellessaan lesboksi epäiltyä naista? 
Kaikella rakkaudella on neljäntoista kirjoittajan ja kertojan raikas ja 
välttämätön puheenvuoro. Mukana muun muassa MarjaSisko Aalto, 
Susanna Airola, EvaStina Byggmästar, Mirkka Rekola ja Jani Toivola.

”Kirjan tarinat ovat parhaimmillaan silloin, kun niissä nousee esiin 
jotain inhimillistä ja erityistä.” Helsingin Sanomat 

Ruotsinkieliset tekstit suomentanut Riikka Toivanen 
ISBN: 978-952-264-293-6 
Ilm. 2/2014, nidottu, 168 sivua. Suositushinta: 26 €

Pirjo Alijärvi, Hildur Boldt, Ismo Kainulainen & 
Katri Söder (toim.) Vasemmiston tulevaisuus
Vasemmiston tulevaisuus kertoo suomalaisen sosiaalidemo
kratian tarinan ja analysoi nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Missä 
on suomalaisen työn tulevaisuus? Miten suomalaisten sivis
tystä ja koulutusta parannetaan jatkossa? Voiko perheajattelu 
auttaa hoitamaan lapset ja vanhukset? Miten oikeudenmukai
suutta voidaan lisätä sosiaalipolitiikalla?

ISBN: 978-952-264-305-6 
Ilm. 4/2014, nidottu, 200 sivua
Suositushinta: 23 €

Ari Turunen & Petja Partanen Raakaa voimaa – 
Suomalaisen jäänmurtamisen tarina
60. leveyspiirin pohjoispuolella asuu vain kymmenen miljoo
naa ihmistä. Heistä yli puolet on suomalaisia. Kovina talvina 
koko Pohjanlahti ja iso osa Itämerestä jäätyvät, joten suoma
laisten ainoa keino selviytyä on jään murtaminen. Raakaa 
voimaa kertoo suomalaisten jäänmurtajien tarinan ja niihin 
liittyvien keksintöjen historian.

ISBN: 978-952-67889-1-3 
Ilm. 12/2013, sidottu, 200 sivua
Suositushinta: 37 €
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Eija Niskanen (toim.) 
Ihmisoikeudet Aasiassa
Ovatko filippiiniläiset hoitajat vain kausityövoimaa 
Suomelle? Miten Arevan ydinvoimalahanke vaikuttaa 
intialaisiin? 

Ihmisoikeuden Aasiassa kertoo, miten eurooppalaisten 
teot vaikuttavat aasialaisten ihmisoikeuksiin.

ISBN: 978-952-264-270-7 
Ilm. 5/2014, nidottu, 148 sivua
Suositushinta: 25 €

Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale (toim.) 
Lempeä kuolema 
Suomalainen keskustelu eutanasiasta alkoi, kun ruotsalaisen 
Clarence Blomquistin klassinen teos ilmestyi 1960luvun 
puolivälissä. Nyt tuo kirja julkaistaan kokonaisuudessaan 
tässä uusintapainoksessa, johon on koottu tärkeimpiä 
puheenvuoroja eutanasiasta.

ISBN: 978-952-264-287-5 
Ilm. 1/2014, nidottu, 186 sivua
Suositushinta: 23 €

Jussi Förbom Väki, valta ja virasto – Maahanmuutto-
virasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka
Ulkomaalaishallinnon suuri missio niin Suomessa kuin EU:ssakin 
on ollut oman yhteiskunnan turvallisuuden takaaminen, ei muual
ta saapuvien ihmisten oikeuksien varjeleminen. Suomessa vuonna 
2008 perustettu Maahanmuuttovirasto on ollut aktiivinen toimija 
tiukan turvapaikkapolitiikan muotoilussa. Se on ottanut politiikan 
toteuttajana roolin myös politiikan ohjaamisessa. Väki, valta ja 
virasto ruotii suomalaista turvapaikkapolitiikkaa ja perkaa sitä 
ohjaavien linjausten taustat.

ISBN: 978-952-264-153-3 
Ilm. 5/2014, nidottu, 304 sivua
Suositushinta: 25 €
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Attila Csernok
Katkennut silta – Unkarin unohdettu historia
Kansallisten myyttien vaalinta ja viholliskuvien laadinta ovat 
nykyUnkarin politiikan arkipäivää. Myös äärioikeistolaiset 
mielipiteet ovat kasvattaneet suosiotaan maassa. Erityisesti 
suomalaiselle lukijalle muokattu Katkennut silta on mukaansa
tempaava johdatus Unkarin lähihistoriaan ja kysymyksiin, joista 
Unkarissa taitetaan peistä juuri tällä hetkellä.

ISBN: 978-952-264-296-7 
Ilm. 5/2014, sidottu, 430 sivua
Suositushinta: 33 €

Mr. Fish 
Pilakuvia perseestä osa 2
Pilakuvia perseestä jatkaa ykkösosan viitoittamalla tiellä. 
Mr. Fishin pureva, älykäs ja hauska poliittinen satiiri ei jätä 
ketään kylmäksi. Pilakuviin on puristettu tuimia timantteja ja 
sivaltavia sloganeita maailmaamme vavisuttavista poliittisista, 
taloudellisista ja sosiaalisista ilmiöistä. Mr. Fishin piirtämät 
kuvat kertovat sen mitä ei voi sanoa. Ne on pakko nähdä.

Alkuteos: Go Fish: How to Win Contempt and Influence People. 
Suomentanut Jenni Hurme 
ISBN: 978- 952-264-251-6 
Ilm. 4/2014, nidottu, 140 sivua. Suositushinta: 15 €

Sarjis  

Jonathan Balcombe
Eläimellinen nautinto 
Kaikki tietävät, että koirat ja kissat voivat nauttia elämästään, mutta 
entä siat, mursut, kottaraiset, varpuset, iguanat, sammakot, anke
riaat ja pallokalat? Vielä jokin aika sitten tiede kielsi, että eläimillä 
olisi tunteita tai ajatuksia. Eläinten nautinnosta ei edes puhuttu. 
Jonathan Balcomben kirja Eläimellinen nautinto on historian en
simmäinen kirja, jonka aiheena on eläinten kyky tuntea nautintoa.

Alkuteos: Pleasurable Kingdom. Suomentanut Eila Salomaa
ISBN: 978-952-264-288-2 
Ilm. 3/2014, nidottu, 280 sivua. Suositushinta: 28 €
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Pamfletti

Jouko Kajanoja & Kaarin Taipale (toim.) 
Euroopan mahdollisuus
EU herättää vahvoja tunteita puolesta ja vastaan. 
Varsinkin talouskriisit ja vapaa liikkuvuus ovat lisänneet 
kielteisiä asenteita ja kärjistäneet EUkeskustelua. Euroopan 
mahdollisuus pamfletti ei valita, mitä pahaa EU on tehnyt 
Suomelle, vaan pohtii, mitä hyvää EU voi tehdä Euroopassa 
ja maailmassa.

ISBN: 978-952-264-295-0 
Ilm. 2/2014, nidottu, 190 sivua
Suositushinta: 17 €

Maarit Korhonen
Herää, koulu!
Maailma on muuttunut, koulu ei. Uusista koulurakennuksista 
tehdään moderneja, mutta oppisisällöt ja opetusmetodit ovat 
tulleet tiensä päähän. Opettajat tekevät töitä homekouluissa ja 
uhraavat terveytensä. Lapset eivät innostu enää samoista asioista 
kuin 100 vuotta sitten. Maarit Korhonen kertoo, miten palauttaa 
koulu ajan tasalle.

ISBN: 978-952-264-316-2
Ilm. 8/2014, nidottu, 100 sivua
Suositushinta: 17 €

Sini Mononen (toim.) Alaston totuus taiteesta – Kirjoi-
tuksia taidemaailmasta uudella vuosituhannella
Taidemaailma on murroksessa. Rahaa saadakseen taide
julkaisujen, näyttelynjärjestäjien ja taidelaitosten pitää löytää 
uutta yleisöä, etsiä yhteistyökumppaneita perinteisten kanavien 
ulkopuolelta, näkyä julkisuudessa ja huolehtia korkeasta laadusta 
kutistuvilla resursseilla. Kaupallistetaanko taide myyntituotteek
si? Kuka päättää, mitä taidetta me haluamme?

ISBN: 978-952-264-268-4 
Ilm. 2/2014, nidottu, 164 sivua
Suositushinta: 17 €
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Ha-Joon Chang
23 tosiasiaa kapitalismista
Oletko ihmetellyt, miten voi olla mahdollista, ettei juuri 
kukaan koko maailmassa osannut varautua vuoden 2008 
talousromahdukseen? HaJoon Chang tarjoaa kysymykseen 
23 vastausta: hän kertoo sen, mistä vapaan markkina
talouden ilosanoman levittäjät vaikenevat. 

Alkuteos: 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism
Suomentanut Marja Ollila 
ISBN: 978-952-264-322-3 
Ilm. 9/2014, nidottu, 300 sivua. Suositushinta: 11 €

Matti Salminen
Yrjö Kallisen elämä ja totuus
Opetusneuvos Yrjö Kallisen elämä on Suomen historian merkil
lisimpiä. Hän oli myös poikkeuksellinen filosofi, jonka ajatukset 
ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Hän sai sisällissodassa 
neljä kuolemantuomiota, vaikka yritti toimia rauhanvälittäjänä 
valkoisten ja punaisten välillä. Toisen maailmansodan jälkeen 
vankkumattomasta pasifistista tuli Suomen puolustusministeri. 
”Henkilökuva keskittyy olennaiseen Yrjö Kallisen elämässä ja 
katsomuksissa.” Helsingin Sanomat

ISBN: 978-952-264-217-2 
Ilm. 10/2014, nidottu, 280 sivua
Suositushinta: 11 €

Merryl Wyn Davies & Ziauddin Sardar
Islam 
Miten islam sopeutuu nykyaikaan? Merryl Wyn Daviesin ja 
Ziauddin Sardarin Islamkirja tarjoaa hyvät perustiedot 
islaminuskosta, avaa islamin maailmankatsomusta, Koraania 
ja sharialakia, islamin historiaa ja islamin suhdetta länsimaihin. 
Kirja tutkii uskonnon sisäistä kamppailua eri tulkintojen 
välillä ja naisten oikeuksiin, taloudelliseen kehitykseen ja 
demokratiaan liittyviä kysymyksiä. Se on tiivis, mutta kattava 
opas islamiin. 

Alkuteos: The No-Nonsense Guide to Islam. Suom. Mari Janatuinen
ISBN: 978-952-264-319-3 
Ilm. 8/2014, nidottu, 150 sivua. Suositushinta: 7 €

Pokkari
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Pokkari

Gene Sharp
Väkivallattomuus
Suuret yhteiskunnalliset liikkeet ovat alkaneet väkivallattomina 
tajunnan liikkeinä, ne ovat halunneet valloittaa ihmisten mielet. 
Suomen passiivinen vastarinta, Intian itsenäisyystaistelu, mustien 
kansalaisoikeusliike Yhdysvalloissa ja Baltian maiden uudelleen 
itsenäistyminen ovat historian esimerkkejä väkivallattomuuden 
voimasta suurempia mahteja vastaan.

Alkuteos: There Are Realistic Alternatives. Suom. Antti Kaski
ISBN: 978-952-264-326-1 
Ilm. 8/2014, nidottu, 100 sivua. Suositushinta: 7 €

Bertha von Suttner
Aseet pois!
Vuonna 1889 ilmestynyt Aseet pois! teos on eräs 
kaikkien aikojen sodanvastaisimmista kirjoista. 
Ensimmäinen käännös ilmestyi suomeksi jo vuonna 
1895, ja tämä kirja sisältää vuonna 1912 ilmestyneen 
suomennosversion. Bertha von Suttner (1843–1914) syntyi 
Prahassa korkeaarvoisen upseerin tyttärenä, ja päälle kolmikym
menvuotiaana hänestä tuli Pariisissa Alfred Nobelin sihteeri. 

Alkuteos: Die Waffen nieder! Suom. Alli Nissinen
ISBN: 978-952-264-327-8 
Ilm. 8/2014, nidottu, 260 sivua. Suositushinta: 9 €

Elli Kytömäki (toim.) 
Ei ydinaseille! – Suomalaisen aktivismin historia
Ei ydinaseille! on kunnianosoitus kotimaiselle rauhantoimin
nalle. Ydinaseriisunnan asiantuntija Elli Kytömäki kertoo 
suomalaisen ydinaseriisunnan ja  kansalaisaktivismin 
historiasta 60luvulta nykypäivään. Samalla teoksessa 
uudelleenjulkaistaan ydinaseiden vastainen ruotsinkielinen 
pamfletti Front mot kärnvapen vuodelta 1963. 

ISBN: 978-952-264-328-5  
Ilm. 8/2014, nidottu, 140 sivua
Suositushinta: 7 €

. 

            

www.intokustannus.fi
ISBN: 978-952-264-328-5 

KL T32.7
Hintaluokka B

Front mot kärnvapen utkom första gången år 1963. 
Årtiondena har medfört nya synvinklar i pamflettens 

artiklar, men har tyvärr inte utraderat innehållets 
aktualitet. Författare till artikelsamlingen är Henrik 

Tikkanen, Rafael Paro, Lars D. Eriksson, Per Stenbäck, 
Clas Feiring, Tom Reuter och Erik Pakarinen.

Miten suomalaiset ovat vastustaneet ydinaseita 60-luvulta 
nykypäivään? Millainen on ollut Suomen rooli kansainväli-
sessä ydinasepolitiikassa? Ei ydinaseille! kertoo Suomen 

ydinasepolitiikasta kansalaisaktivismin tarinana. Kirja 
sisältää myös uusintapainoksen ruotsinkielisestä klassikko-

pamfletista Front mot kärnvapen, joka avasi keskustelun 
ydinaseiden vaaroista.

Elli Kytömäki on aseidenriisunnan asian-

tuntija, joka on erikoistunut kansainvälisen 

asekaupan tutkimukseen. Viimeisten kymmenen 

vuoden aikana hän on työskennellyt muun 

muassa YK:n tutkimuskeskus UNIDIRissa ja 

Etyjissä. Tällä hetkellä Kytömäki on vierailevana 

tutkijana Chatham House -instituutissa ja 

tekee riippumatonta selvitystyötä Yhdysvalloille 

Euroopan ydinasepolitiikan kehityksestä.

9 789522 643285
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Pokkari

Tuomo Pietiläinen & Tutkiva työryhmä 
Wahlroos – Epävirallinen elämäkerta 
Wahlroos – Epävirallinen elämäkerta pureutuu rahavallan 
aristokraatin elämään ja hyvä veli verkostoon. Kirja perustuu 
yli kahteensataan haastatteluun ja kymmeniin 
arkistolähteisiin. Harvinaislaatuinen tutkivan 
journalismin hanke valottaa Wahlroosin 
lapsuuden, nuoruuden, rikastumisen ja 
Pohjoismaiden valloituksen. 

ISBN: 978-952-264-300-1 
Ilm. 6/2014, nidottu, 430 sivua
Suositushinta: 12 €

Nobel-
palkittu
 kirja.

Kotimainen
bestseller 
nyt myös 

pokkarina!

KAIKKI INTO-KIRJAT JA PALJON MUUTA:

KURVIN KIRJA
Hämeentie 48, Sörnäinen, Helsinki

aukioloajat ark. 11–18, la 11–15

Edgar Rice Burroughs
John Carter 6 – Marsin nero
Uusintapainos kaikkien aikojen huikeimman seikkailufantasian 
harvinaisesta kuudennesta osasta. Ras Thavas nimittää Paxtonin 
henkivartijakseen ja avustajakseen karmiviin leikkauksiin. Paxton 
rakastuu kauniiseen Valla Diaan, jonka ruumiin Ras Thavas on 
vaihtanut Xaxan, Phundhalin jeddaran, kanssa. Rakkaansa ruumiin 
pelastaakseen Paxton hyökkää pahaa jeddaraa vastaan.

Alkuteos: The Master Mind of Mars. Suom. Seppo Ilmari
ISBN: 978-952-264-292-9 
Ilm. 3/2014, sidottu, 170 sivua. Suositushinta: 24 €

Nuoret
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2013
INTO-KAUNO
Laura Gustafsson Anomalia

Jarmo Stoor Sieluhäkki

Juhana Pettersson Sokerisamurai

Pentti Haanpää Ilmeitä isänmaan 
kasvoilla

Edith Södergran Kaikkiin neljään 
tuuleen

Yassin Musharbash Radikaali

Aminatta Forna Muisto rakkaudesta

Susan Sellers Vanessa ja Virginia

Sergei Lukjanenko & Vladimir 
Vasiljev Päiväpartio

Jeremei Aipin Siperian veriset lumet

Juri Ševtšuk Joka kevät minä kuolen

INTO-TIETO
Matti Salminen Pentti Haanpään 

tarina

Tuomo Pietiläinen & Tutkiva 
työryhmä Wahlroos – Epävirallinen 
elämäkerta

Erkki Aurejärvi Kovaa peliä – 
muistelmat

Hilkka Pietilä Yli rajojen

Ari Turunen Maailman kuvat – Mitä 
kartat kertovat meistä  ja muista?

Kimmo Kiljunen Maailman maat  
– Liput ja historia

Teivo Teivainen Yritysvastuun 
umpikuja

Kai Ekholm & Jussi T. Koski Hajalla 
– Ajatuksia ihmisestä, työstä ja 
tietoyhteiskunnasta

Pertti Simula Käsikirja ihmiselle

Oras Tynkkynen Pieni maailman-
pelastusopas

Outi Moilala Tappajafarkut  
– Ja muita vastuuttomia vaatteita

Reima Launonen Kuningasjako  
– Miksi verotus on oikein

Johanna Sumuvuori (toim.) Rauhan 
ytimessä – Sadankomitea 50 vuotta

Sakari Kiuru Mielikuvademokratia

Kari Loimu Yhdistyksen ABC

Maia Raitanen Valas, valas!  
– Maailman viehättävin valaskirja

Oksana Tšelyševa He seurasivat minua 
kadulla

Rauli Partanen, Harri Paloheimo & 
Heikki Waris Suomi öljyn jälkeen

Antti Alaja & Esa Suominen Taloutta 
työväelle  – Markkinaliberalismin 
myyttejä murtamassa

Esko Seppänen & Ilkka Taipale 
(toim.) Eutanasia – Puolesta ja 
vastaan

Suvi Sajaniemi (toim.) Mitä 
yhteiskuntavastuu on?  
– Opas ay-aktiiveille

Kalevi Hölttä Kansalaistoiminta  
– Lailliset oikeudet

Bjarne Nitovuori Barrikadimaisteri  
– Pentti Järvinen ja 1960-luvun 
marssijat

Merja Turunen & Sirpa Ylönen 
Puutarhanhoito poropeukaloille

Hernán Cortés Kirjeitä kuninkaalle

Jesús Manuel Martínez Salvador 
Allende ja Chilen kohtalonvuodet

Tom Standage Ihmiskunnan syötävä 
historia

Michael Axworthy Iranin historia  
– Mielen valtakunta

Brooke Allen Satumainen Syyria

Kevin Bales Nykyajan orjat  
– Ja miten heidät vapautetaan

Domenico Losurdo Liberalismin 
musta kirja

Paul Stenning Rage Against The 
Machine – Taistelu lavalla

Risto Isomäki CETI Revisited

INTO-ATLAS
Le Monde diplomatique 

Maailmanpolitiikan Atlas  
– uusi maailmanjärjestys

INTO-TAITO
Kari Ojala Talo ilman hometta

Johanna Pohjola Mate  
– Etelä-Amerikan voimajuoma 

INTO-OPAS
Catharine Grant Eläinten oikeudet

Peter Singer Marx

Malise Ruthven Fundamentalismi

INTO-VOIMA
Jari Tamminen Häiriköt  

– Kulttuurihäirinnän aakkoset

INTO-PAMFLETTI
Juha Drufva Köyhät ansassa 
Johanna Korhonen Kymmenen  

polkua populismiin

INTO-PORNO
Phil Andros Kädet ylös, housut alas!

Phil Andros Kreikkalainen naimajuttu

INTO-NUORET
Edgar Rice Burroughs John Carter 5  

– Marsin ritarit

Edgar Rice Burroughs John Carter 4  
– Marsin neito

INTO-POKKARI
Sergei Lukjanenko Yöpartio

Eva Isaksson (toim.) Maailma Albert 
Einsteinin silmin – Kirjoituksia 
rauhasta, tieteestä ja yhteiskunnasta

Unto Tähtinen Gandhi

Leo Tolstoi Omatuntoja  
– Kirjoituksia rauhasta ja 
kansalaistottelemattomuudesta

Into-kirjat
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Tilaan Diplon 30 €/vuosi ja saan tilaajalahjaksi Maailman kuvat (ovh. 34 €)

Nimi: 

Katuosoite:    Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelinnumero:    Sähköposti: 

Allekirjoitus: 

Tilaa Into-kirjat tällä lomakkeella tai 
nettikaupasta www.intokustannus.fi.

Kataloogissa on mainittu kirjojen suositushinnat. Tilatessasi saat Into-kirjat 

kulloinkin voimassaolevilla kustantajan tarjoushinnoilla, jotka ovat aina 

vähintään euron suositushintoja edullisemmat. Voit tarkistaa hinnat nettikaupasta 

www.intokustannus.fi. Hintoihin lisätään postikulut, max 5 €/tilaus.
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lomake kirjekuoressa. Into maksaa postimaksun. Merkitse kuoreen osoitteeksi:
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Tunnus 5020570
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Herkkua pitkäjänteisille lukijoille!

Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta on 48-sivuinen, nelivärinen maailman-
poliittinen lehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Sen selkäranka on Le Monde diplomatique -laatulehti, maailmankuulu riippumat-
toman journalismin pesäke. Suomenkielinen Diplo on osa kosmopoliittista lehti- 
perhettä: Diploja ilmestyy jo 30 eri kielellä yhteensä 47 eri painoksena. Lukijoita   
on yli kaksi miljoonaa.

Diplo tunnetaan kovatasoisista kansainvälisistä kirjoittajista ja kriittisestä tutki-
vasta journalismistaan. Suomenkieliseen Diploon valikoidaan juttuja ja muuta aineistoa 
ranskankielisen kuukausilehden lisäksi ainakin englannin-, saksan- ja arabiankielisistä 
itsenäisistä painoksista ja Latinalaisen Amerikan espanjan- ja portugalinkielisistä  
Diploista.

Diplon rinnalla suomenkieliseen lehteen käännetään myös tuore valikoima  
artikkeleita Novaja Gazetasta, joka on tunnetuin Venäjän harvoista riippumattomista 
sanomalehdistä ja maan tutkivan journalismin viimeinen linnake. Ainakin viisi Novaja 
Gazetan maankuulua toimittajaa on murhattu työnsä vuoksi. Novaja Gazetalle on 
myönnetty lukuisia tunnustuspalkintoja, muun muassa Helsingissä kesäkuussa 2009 
kokoontuneen Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n sananvapauspalkinto.

Le Monde diplomatiquen & Novaja Gazetan lisäksi suomenkieliseen lehteen  
poimitaan ajankohtaisia artikkeleita ja kolumneja muista laatumedioista ja käytetään 
runsaasti Diplon havainnollisia karttoja ja kuvareportaaseja. w
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Kestotilaus 30 €, 
vuositilaus 6 numeroa 34 €, 
digilehti 25 €/6 
numeroa vuodessa, 
irtonumeron hinta 6,50 €

”Ainutlaatuinen, korvaamaton, luotettava…”
       – Noam Chomsky



Tilaa Diplo itsellesi 

tai kaverille. 
Tilaaja lahjaksi 
Maailman 
kuvat, 
ovh 34 €

Kun tilaat Diplon, saat digilehden kaupan päälle! 
mondediplo.fi/digi

TILAA myynti@mondediplo.fi tai puhelimitse 040 179 5297.
        www.mondediplo.fi

Tilaa nyt!

30 €/VUOSI
(Määräaik. 34 €/vuosi)

www.mondediplo.fi
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Kestotilaus 30 €, 
vuositilaus 6 numeroa 34 €, 
digilehti 25 €/6 
numeroa vuodessa, 
irtonumeron hinta 6,50 €

MAHTAVA TILAUSTARJOUS! 



Into on mukana kaikissa Tiedon jano tapahtumissa 
ympäri maan. Tsekkaa keikkakalenteri:  www.tiedonjano.fi

Tiedon jano on ohjelmallinen tietokirjakiertue, joka popularisoi tietoa, nostaa esiin ajankohtaisia 
yhteiskunnallisia aiheita ja innostaa tuottamaan tietoa. Laajassa yhteistyöhankkeessa on mukana useita 
suomalaisia tieto ja tiedekirjakustantajia, järjestöjä ja sivistysliittoja. Koneen Säätiö tukee Tiedon janoa.

Tapaa Into!
Into on liikkuvaista sorttia. Olemme myymässä kirjoja ja järjestämässä 

kirjallista ohjelmaa kymmenissä tapahtumissa eri puolella Suomea, joko 

yksin tai hyvässä seurassa Rosebud-kirjakaupan kanssa.

27.–28.6.2014  Vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala
28.–29.6.2014  Pride-kulkue, Helsinki
29.6.2014  Pax-festivaali, Alppipuisto, Helsinki
11.–12.7.2014  Booktori, Turku
21.8.2014  Taiteiden yö, Helsinki. Politiikkaa ja polemiikkia -keskusteluja 

  Kiasmassa, kirjateltta Tiedekulmassa.

30.8.2014  Työväenkirjallisuuden päivä, Tampere
3.–5.10.2014  Turun kansainväliset kirjamessut
  Into-kirjailijoita, mielenkiintoisia paneeli- keskusteluja ja laaja 

  valikoima Into-kirjoja.

24.–27.7.2014  Työväen Musiikkitapahtuma, Valkeakoski
23.–26.10.2014  Helsingin Kirjamessut
  Tähtivieraana mm. Vallan linnake -kirjailija Jesper Malmose (Tanska). 

  Into-kirjoja tarjolla Rosebudin isolla osastolla ja 

  Le Monde diplomatique & Novaja Gazetan osastolla.

Into on mukana myös joulumyyjäisissä:
Joulujarmarka, venäläiset joulumarkkinat, Helsinki
Perinteiset kunnon kirjallisuuden joulumyyjäiset, Helsinki

Tykkää meistä Facebookissa tai seuraa meitä 

Twitterissä niin saat tuoreinta tietoa tapahtumista, 

tarjouksista ja uusimmista kirjoista!

facebook.com/intokustannus ja twitter.com/Into_Publishing

Into Kustannus, Meritullinkatu 21, 00170 Helsinki 
www.intokustannus.fi


