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ElämällE mAiStuvA RunotEoS äitiyDEStä – 
tymäkkää tätä päivää, hAuSkASti!

Puolen mantereen kerhossa -kirjasta sanottua:

”Mitä pitempään kirjaa lukee,  
sitä monipuolisemmalta se tuntuu.” 

– Kiiltomato

”Runot viekoittelevat määrätietoisuudellaan, 
kauneudellaan ja hiljaisella voimallaan.” 

– Kaltio

Kuva: Pietari Hatanpää

iSBn 978-952-264-543-2, kl 82.2, sidottu, noin 100 sivua,  

suositushinta 23 e, ilmestyy 4/16

kauno

ERInoMaInEn  

ja hauska 

LahjakIRja!

Anna Elina Isoaro: 

Rakkautta ja vasta-aineita
Viiden vuorokauden kokemuksella olen äiti, täysi  
kourallinen karheaa maata.

Anna Elina Isoaro päivittää suuren aiheen, äitiyden, nettipalstoilla 
kuohuvien ”mommy warsien” aikakauteen. Runot tarkastelevat 
odotusta, synnytystä ja äitiyden ensiaskelia rehevällä elämänilolla ja 
huumorilla. 

Äitiyden hulluimpiakaan tuntoja ei piiloteta rivien väliin, vaan ne 
tuupataan lukijan pureksittavaksi suoraan ja estottomasti. Mukana 
on aina voiman ja toivon näkökulma: surun paikka on onnen 
kainalossa.

Tähän kirjaan uskaltaa tarttua, 
vaikka nykylyriikka muuten olisikin 
vieras kirjallisuudenlaji.

Anna Elina Isoaro (s. 1981) 
on tamperelainen runoilija, 
sanataideohjaaja ja 
kirjallisuusalan sekatyöläinen. 
Isoaro voitti Runo-Kaarina-
kilpailun vuonna 2011 ja 
Poetry Slamin Suomen 
mestaruuden vuonna 2005. 
Hänen esikoisteoksensa 
Puolen mantereen kerhossa 
(Kaarinan kaupunki 19/2011) 
sai positiivisia arvioita ja myi 
nopeasti loppuun.
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Alkuteos Två gånger är en vana, suomentanut Anu koivunen, 

iSBn 978-952-264-545-6, kl 84.2, sidottu, noin 380 sivua,  

suositushinta 29 e, ilmestyy 2/16

RikoS SijoituSyhtiöSSä 
pAljAStAA tukholmAn ylä luokAn 

tAAntumukSElliSEt voimAt
Denise Rudberg

Toinen toista pahempi
Tukholma on käpertynyt joulun välipäivien rauhaan, kun 
tunnettu sijoitusyhtiö The Chinese Wall joutuu oudon ja raa’an 
hyökkäyksen kohteeksi. Vakavasti loukkaantunut uhri löydetään 
päivää myöhemmin. Vaikuttaa siltä, että tekijän aikomuksena oli 
tappaa.

Rikos läpäisee uutiskynnyksen. Poliisi saa selville, että 
The Chinese Wallia suojaa vaikenemisen muuri, joka 
johtaa tutkimukset nopeasti umpikujaan. Tapaus määrätään 
keskusrikospoliisin uudelle tutkintayksikölle. 55-vuotias 
teräväpäinen syyttäjänsihteeri Marianne Jidhoff, parkkiintunut 
rikostutkija Torsten Ehn ja nuori konstaapeli Augustin Madrid 
saavat selville järkyttäviä tietoja yhtiöstä ja sen johdossa 
jylläävistä konservatiivisista voimista. Uudenvuoden rakettien 
jo räjähdellessä taivaalla paljettivaatteiden ja kristallilasien 
välkkeessä tapahtuu jälleen yksi synkkä teko.

Denise Rudbergin dekkareissa rikokset tapahtuvat komeissa 
puitteissa, samppanja virtaa ja jokaisella on jotain salattavaa. 
Rudberg (s. 1971) asuu Tukholmassa ja on yksi Ruotsin 
menestyneimmistä kirjailijoista. Hän on opiskellut elokuvaa 
ja dramaturgiaa New 
Yorkissa ja juontanut 
kirjallisuusaiheista 
tv-ohjelmaa. Marianne 
Jidhoff -kirjoja on myyty 
yli 280 000 kappaletta 
Ruotsissa, ja niiden 
elokuvaoikeudet on 
myyty ruotsalaiselle 
tuotantoyhtiölle.

kauno

Kuva: Thron Ullberg

”Todella tyylikäs.” – Bokhora

”Yksi parhaista ruotsalaisista dekkareista, joita olen 
tänä vuonna lukenut.” – Feministbiblioteket

Yksi tappava syrjähyppy -kirjasta sanottua:

”Elegantti, tyylikäs ja jännittävä.”
– Ullan Luetut kirjat

”Petollisen hyvä kirja.”
– Nenä kirjassa kIRjaILIja vIERaILEE 

hELsIngIssä 2016 kEvääLLä  
ja hELsIngIn kIRjaMEssuILLa.

Myös E-kIRjan
a!
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Pentti Haanpää

Hurja
Pentti Haanpään muistiinmerkinnät 1940–1954

Vuonna 1976 Hannu Taanila teki Pentti Haanpään päiväkirjoista 
teoksen Muistiinmerkinnät 1925–1939. Nyt miehen tarina 
kerrotaan vihdoin loppuun.

Pentti Haanpään muistiinmerkinnät 1940–1954 on paljastava 
ja raadollinen kuvaus kirjailijan elämästä kahden sodan ja 
jälleenrakennusvuosien ajalta. Tänä aikana Haanpää julkaisi lukuisia 
kirjoja ja nousi Suomen kirjallisuuden eliittiin. Lukija voi vain 
ihmetellä, miten se oli mahdollista, sillä teksteistä paljastuu, että 
Haanpään elämä Piippolassa oli rajua ja jopa itsetuhoisaa. Vaikuttaa 
siltä, että mies piti itsensä pinnalla halonhakkuulla, lukemalla 
maailmankirjallisuutta valtavat määrät ja tiukalla työtahdilla. Kirjan 
varsinaisena helmenä ovat Haanpään muistikirjat vuosilta 1945–48. 
Kaunistelemattomat päiväkohtaiset merkinnät Haanpään elämästä 
tulevat jäämään suomalaiseen kirjallisuushistoriaan esimerkkinä 
ainutlaatuisesta kirjallisesta ilmiöstä.

Kirja on koottu Haanpään tyttären jäämistöstä löytyneiden 
muistiinpanojen ja päiväkirjojen pohjalta. Teoksen on toimittanut 
Haanpään ylistetyn elämäkerran kirjoittaja, tietokirjailija Matti 
Salminen.

vihDoinkin julkiSuutEEn pEntti hAAnpään 
huRjAt päiväkiRjAt SoDAStA jA 

SoDAn jälkEiSEStä AjAStA
tIEto

iSBn 978-952-264-555-5, kl 86.2 & 99.1, sidottu,  

noin 140 sivua, suositushinta 29 e, ilmestyy 1/16

Pentti Haanpää: Hurja – Pentti Haanpään muistiinmerkinnät 1940–1954

"Vain kaksi kirjailijaa tässä maassa ansaitsee 
muistopatsaat: Aleksis Kivi ja Pentti Haanpää".

– Paavo Haavikko

"Haanpää on kuin Suomen Brecht. 
Molemmilla oli yksityiselämässään taipimusta 
samankaltaisiin teatraalisiin näytöksiin, mutta 
molempien tuotannossa on myös kaiken aikaa 

läsnä yhteiskunnan rakenne."
– Veijo Meri
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Pentti Sainio

Armeijan hukatut 
miljardit
Suomen sotajohdon salaisuudet

Suomen sotajohto on tehnyt miljardien eurojen hankintoja, jotka 
hyvin vähän tai eivät lainkaan palvele kotimaan puolustusta, vaan 
Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton tarpeita Suomen ulkopuolella.

Onko pieni sisäpiiri harhauttanut eduskuntaa? Miten 
kansainväliset aseyhtiöt, poliitikot, upseerit, salaiset palvelut, 
liikemiehet ja virkamiehet taistoavat suomalaisten verorahoista? 
Millaisia salaisia sopimuksia hankintoihin liittyy? Ovatko poliitikot 
siunanneet hankkeita, joista eivät tiedä juuri mitään?

Pentti Sainio valmistui Sanoma Oy:n toimittajakoulusta 1976. 
Hän on ollut toimittajana muun muassa Helsingin Sanomissa, 
Turun Sanomissa ja Apu-lehdessä. Sainio on sotilasasioiden 
pitkän linjan tuntija, ”kasarmien kasvatti”, joka harrastaa uintia. 
Hän on julkaissut lukuisia kirjoja, kuten Mitä tapahtui Urho 
Kekkoselle, Ministeri Mattila – Presidentin mies, Operaatio Ahtisaari, 
Harkimoiden hattutemppu, 
Maanpuolustusta vai 
suurvaltapolitiikkaa? 
Taisteluhelikoptereiden 
ja Hornet-hävittäjien 
kova hinta ja Kummolan 
kääntöpiiri.

tutkivA toimittAjA:  
mitEn Suomi oStAA vääRiä 

ASEitA miljARDEillA EuRoillA

iSBn 978-952-264-548-7, kl 39, sidottu, noin 300 sivua,  

suositushinta 29 e, ilmestyy 4/16

p e n t t i  s a i n i o

ARMEIJAN

HUKATUT

MILJARDIT

S U O M E N  S OTA J O H D O N  
S A L A I S U U D E T

”PERustEkIjät on RoMutEttu.”  
– kEnRaaLILuutnanttI 

MattI ahoLa

Kuva: Ville Sutinen

tIEto

”Pitkän uransa aikana Sainio on tutkinut tulenarkoja 
juttuja, kirjoittanut kirjat Kekkosesta ja Ahtisaaresta. 

[--] Sainiolla taitaa olla vielä paljon selvitettävää.”
– Mikael Vehkaoja, Seura

Myös E-kIRjan
a!
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upEASti kuvitEttu kiRjA  
SuomEnlinnAn hiStoRiAStA 

jA ihmiSkohtAloiStA

”haRtaIna vangIt nyLkEvät 
kIssan. MItään EI hEItEtä PoIs. 
kaRvat kaavItaan huoLELLIsEstI 

nahasta, joka säästEtään 
tuLEvIEn PäIvIEn atERIoIksI.” 

Ida Lindström & Marjo Tiirikka

Kohtalona Suomenlinna  
Linnoitussaaren historian salatut elämät

Suomenlinna kätkee sisälleen vuosisatoja sotahistoriaa ja 
valtataistelua, mutta myös ihmiselämän koko kirjon hienostelusta 
hekumaan ja kurista kurjuuteen. Ääneen pääsevät niin 
Suomenlinnan rakennuttajan avioton tytär kuin Suomen pahin 
sarjamurhaaja, ja mukana on myös punavankien vartijana toiminut 
nuorukainen, sittemmin Suomen pitkäaikaisin presidentti Urho 
Kekkonen. Historian kulkua 1750-luvulta 1900-luvulle katsotaan 
arjen tasolta, esimerkiksi kauppiaan, kahlevangin ja imettäjän 
näkökulmasta. Kirjaan on koottu myös asukkaiden outoja 
kohtaamisia linnoitussaaren vanhojen haamujen kanssa – ehkä 
Krimin sodassa silpoutunut venäläinen sotilas ei vieläkään ymmärrä 
kuolleensa…

Kohtalona Suomenlinna on viihdyttävä ja valaiseva historiateos 
ja oikeastaan jokaisen saarella kävijän käyttöön soveltuva opaskirja, 
joka avaa uusia näkökulmia Susisaaren, Iso-Mustasaaren, Länsi-
Mustasaaren ja Pikku-Mustasaaren jännittävään menneisyyteen.

Marjo Tiirikka (VTM) on viestintäalan ammattilainen, joka pääsi 
kirjan myötä sukeltamaan historian syövereihin ja kiehtovien 
ihmiskohtaloiden maailmaan.

Ida Lindström on taidealan moniosaaja, joka on opiskellut 
Roomassa konservointia ja maalaustaidetta. Idean kirjasta hän sai 
muutettuaan saarelle 20 vuotta sitten.

iSBn 978-952-264-549-4, kl 92.833, nelivärinen, sidottu,  

noin 190 sivua, suositushinta 29 e, ilmestyy 3/16

Kuva: Jussi Anttonen

tIEto

kaRMIvat kuRj
a vIaPoRI 

-kIERRoksEt s
uoMEnLInnassa

: 

kuRjuutta, ta
utEja, vIInaa

, 

MuRhaMIEhIä, 
PEtosta ja 

LEvottoMIa sI
ELuja.
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Esko Seppänen

Mistä Suomi vaikenee?
Taloustuntija, poliitikko ja entinen Suomen Pankin 
pankkivaltuutettu avaa tietonsa ja kokemuksensa lukijalle 
virkistävän vauhdikkaasti. Hän arvostelee kirjassaan 
demokraattisen päätöksenteon ulottumattomiin jäävää 
Euroopan Keskuspankkia ja sen haarakonttorin asemaan 
joutunutta Suomen Pankkia. Niiden rahapolitiikka palvelee 
ennen kaikkea maailman merkittävintä rikollisjärjestöä: 
pankkimafiaa. Ihmisille puolestaan annetaan keppikuritusta 
sisäisen devalvaation politiikalla. Se tukahduttaa taloudellisen 
kasvun lähes kaikissa muissa Emu-maissa paitsi Saksassa.

Suomi on sadan vuoden ajan ollut tottelevainen Saksan 
seisoja ja sittemmin noussut Saksan merkittävimmäksi 
EU-liittolaiseksi. Kirjan aiheena onkin Suomen ja Saksan 
satavuotinen yhteistyö jääkäreistä EU-liittolaisiksi. 
Käsitellyiksi tulevat myös Naton isäntämaasopimus, EU:n 
jäsenmaksut ja ylisuuret maataloustuet, tietovuodot ja Supon 
ja Stasin salaisuudet.

Esko Seppänen päivittää myös Suomen rikkaiden listan 
ajantasalle. Ja antaa iloisesti palaa. Kyytiä saavat kaikki 
yksityiset ja julkiset instituutiot, joille on edullista että niiden 
asioista vaietaan julkisessa keskustelussa.

Esko Seppänen on tullut tunnetuksi vasemmiston 
ääniharavana ja humaanina toisinajattelijana. Tämä 
helsinkiläistynyt oululainen on kirjoittanut 27 tietokirjaa. 
Monet muistavat Seppäsen edelleen räväkkänä 
taloustoimittajana, joka sai työstään kaksi valtion 
tiedonjulkistamispalkintoa. Hän oli Euroopan parlamentin 
jäsen 1996–2009.

ESko SEppänEn kiRjoittAA julki niitä 
ASioitA, joiStA viRAllinEn Suomi 

miEluitEn vAikEnEE. tERävä AnAlyySi 
politiikAn jA tAlouDEn nykytilAStA

iSBn 978-952-264-529-6, kl 32, sidottu, noin 240 sivua,  

suositushinta 29 e, ilmestyy 3/16

tIEto

tiEtokiRjA köyhäStä  
SuomEn kAnSAStA

”Esko Seppänen osaa hypettää ja luoda rakenteita.  
Hän osaa Raamatun, historian ja kaunokirjallisuuden 

niin, että sävyissä piisaa.”  
– Kauppalehti

Myös E-kIRjan
a!
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Anna-Maria Isola & Esa Suominen

Suomalainen köyhyys
Toimeentulotuen asiakkaita on lähes 400 000 – heistä kokoaisi 
Suomen toiseksi suurimman kaupungin. Sata tuhatta lasta elää 
köyhissä perheissä. Köyhältä puuttuu materiaa, valinnanvapautta 
ja tasa-arvoa. Häneltä ei puutu eriarvoisuutta, näköalattomuutta ja 
kokemusta osattomuudesta.

Suomalainen köyhyys -kirjassa Anna-Maria Isola ja Esa Suominen 
esittävät, että suomalainen eriarvoisuus alkaa rakentua jo varhaisessa 
vaiheessa koulussa, palveluissa ja työelämässä, monissa sosiaalisissa 
suhteissa. Työelämän ulkopuolella ja hierarkian pohjilla sinnittevät 
ihmiset eivät voi hyödyntää omia taitojaan ja kykyjään.

Mitä suomalainen köyhyys on? Miten Suomi voisi nousta aidoksi 
hyvinvointivaltioksi? Entä millaista on päättäjien käytävillä, joilla 
rakenteita tehdään?

Kirja on tehty yhteistyössä Työväen Sivistysliitto TSL:n kanssa.

Anna-Maria Isola (VTT) on 
kehittänyt työelämän ulkopuolelle 
joutuneiden ihmisten kanssa 
yhteiskunnallisen osallistumisen 
tapoja, tutkinut suomalaisten 
kokemuksia köyhyydestä 
ja politiikka-asiakirjoja 
hyvinvoinnista ja väestöpolitiikasta. 
Isola on ollut perustamassa Kuka 
kuuntelee köyhää? -ryhmää.

Esa Suominen (YTM) 
on Rud Pedersen Public 
Affairs -konsulttitoimiston 
toimitusjohtaja, joka on 
aiemmin ollut muun muassa 
valtiovarainministerin valtiosihteeri 
sekä useissa tehtävissä SDP:ssä 
ja ay-liikkeessä. Häneltä ja Antti 
Alajalta ilmestyi vuonna 2013 
jälkikeynesiläistä talousajattelua 
avannut teos Taloutta työväelle, 
josta on ilmestynyt myös 
pokkariversio (2015).

tiEtokiRjA köyhäStä  
SuomEn kAnSAStA

“täLLä noIn 500 EuRoa kuukaudEssa 
toIMEEntuLotukEa saavaLLa naIsELLa EI 
oLE IkIPäIvänä MahdoLLIsuutta Maksaa 
PsykIatRIsEn ERIkoIsLääkäRIn käyntEjä 

ja LääkäRIntodIstuksIa, kaksI kERtaa 300 
EuRoa. tE sIIs käännytättE täMän naIsEn 
PoIs, koska hän on vaILLa kouLutusta ja 

työtä EIkä hän oLE uhka kEnELLEkään MuuLLE 
kuIn ItsELLEEn.”

iSBn 978-952-264-556-2, kl 37, nidottu, noin 250 sivua,  

suositushinta 27 e, ilmestyy 4/16

tIEto
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Jouko Jokisalo

Euroopan radikaali 
oikeisto 

Vuoden 2014 EU-vaalien jytky aiheutti poliittisen 
järjestelmän ”maanjäristyksen”. Miksi lähes 20 prosenttia 
eurooppalaisista äänestäjistä antoi tukensa radikaalin 
oikeiston puolueille?

Dosentti Jouko Jokisalon teos Euroopan radikaali oikeisto 
tarkastelee ryhmiä, puolueita ja liikkeitä uusfasistisista 
ryhmittymistä aina oikeistopopulistisiin puolueisiin. 
Hänen analyysinsä mukaan radikaalin oikeiston nousun 
ovat mahdollistaneet etenkin kapitalistinen globalisaatio, 
uusliberalistinen yhteiskunta- ja talouspolitiikka ja 
demokratian kriisi. Mikä on radikaalin oikeiston suhde 
ekologiseen kriisiin, ja mikä merkitys on Euroopan 
suhtautumisella islamiin? Entä mikä on radikaalin oikeiston 
rooli ”autoritaarisen vuosisadan kynnyksellä”?

Jouko Jokisalo on Euroopan historian dosentti, joka 
väitteli kansallissosialistisen ideologian ja propagandan 
merkityksestä vuosina 1933–39. Hän on useissa 
tutkimuksissaan käsitellyt fasismin, antisemitismin ja 
rasismin historiaa. Jokisalo on julkaissut muun muassa 
Pekka Isakssonin kanssa teokset Kallonmittaajia ja skinejä – 
Rasismin aatehistoriaa ja Historian lisälehtiä. Jokisalolla on 
myös useita julkaisuja luonnonsuojeluliikkeen ja ihmisen 
luontosuhteen historiasta. 

kokEnEEn hiStoRioitSijAn tEoS  
EuRooppAA RiivAAvAStA 

RADikAAliStA oikEiStoStA

iSBn 978-952-264-558-6, kl 32.01, nidottu,  

noin 270 sivua, suositushinta 27 e, ilmestyy 4/16

jouRnAliSti tutki, mitEn 
loBBARit vAikuttAvAt 

Eu:n päätökSEntEkoon

tIEto

“Jouko Jokisalo on pätevöitynyt Suomessa oivallisena 
rasismin aatehistorian tuntijana.”
– Suomen historiaverkko Agricola

Myös E-kIRjan
a!
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tIEto

jouRnAliSti tutki, mitEn 
loBBARit vAikuttAvAt 

Eu:n päätökSEntEkoon

Kuva: Ville Sivonen

Jaana Kivi

Bryssel myyty  
Lobbausparatiisin kauppiaat

Brysselissä on arviolta 30 000 lobbaajaa. Jo pelkästään 
Euroopan parlamenttiin on jatkuvasti pääsy noin 4 500 
lobbarilla, mikä käytännössä tarkoittaa noin kuutta 
lobbaajaa jokaista eurokansanedustajaa kohden. Ajaako 
siis politiikka yritysten vai kansalaisten etua? Esimerkiksi 
TTIP-sopimuksen alkuvaiheessa komission tapaamisista 
yli 90 prosenttia käytiin suljettujen ovien takana 
bisneslobbareiden kesken.

Miten EU:ssa lobataan? Milloin lobbaus on 
hyvästä ja milloin pahasta? Onko Bryssel lobatumpi 
kuin Washington konsanaan? Bryssel myyty avaa 
lobbauksen vaikutuksia EU:n päätöksentekoon 
ja vapaakauppasopimuksiin kansanläheisellä ja 
journalistisella kosketuksella.

Jaana Kivi on arvostettu toimittaja, joka on työskennellyt 
muun muassa Ylellä. Kivi oli ensimmäisiä suomalaisia 
journalisteja, jotka kirjoittivat vapaakauppasopimus 
TTIP:stä kriittisesti valtamediaan. 

iSBn 978-952-264-550-0, kl 32.51, sidottu,  
noin 240 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 4/16

Myös E-kIRjana!
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Suomi on jällEEn 
kAhDEn tulEn väliSSä

Marko Juutinen & Jyrki Käkönen 

Blokkien paluu 
BRICS-maiden nousu, USA ja Suomi 

Kiinan bruttokansantuote ohittaa Yhdysvallat vuonna 2027. 
Voimantuntoinen Kiina ei kuitenkaan ole länsimaistunut, kuten 
eivät myöskään muut BRICS-maat eli Intia, Venäjä, Brasilia ja 
Etelä-Afrikka. Ne ovat kansainvälisen talouden menestyjiä, ja ne 
kyseenalaistavat lännen johtajuuden.

BRICS-maiden mukaan kansainvälinen taloushallinta 
täytyy uudistaa samoin YK, koska sielläkään ei kansainvälinen 
demokratia toteudu. Samaan aikaan länsi ajaa mega-alueellisia 
vapaakauppasopimuksia, joiden tavoite on pitää ylivalta lännessä. 
Mekanismina toimii suhteellisen kilpailukyvyn parantaminen 
transatlanttisella ja Aasia-Tyynenmeren alueella. Toisaalta tavoite 
on BRICS-maiden, Kiinan ja nousevien haastajien suhteellisen 
kilpailukyvyn heikentäminen.

Blokkien paluu kuvaa maailmanjärjestyksen muutosta, 
globalisaation pelikenttää. Kotijoukkueena ovat Yhdysvallat ja 
läntinen maailma. Vierasjoukkueena on BRICS ja nouseva Aasia. 
Onko Suomen viisasta luistella lännen joukkueessa? Onko Suomen 
etu, että Venäjää työnnetään erilleen Euroopasta ja Suomen 
itärajasta tulee jälleen kerran kahden blokin välinen raja?

Marko Juutinen on tohtoriopiskelija Tampereen yliopiston 
Johtamiskorkeakoulussa. Hänen väitöstutkimuksensa sijoittuu 
vapaakaupan, alueellisen integraation sekä globalisaation 
väliselle korkeajännittevyöhykkeelle. Hänen tähänastisessa 
työssään on painottunut erityisesti EU:n ja Yhdysvaltain välinen 
transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus.

Jyrki Käkönen on Tallinnan ja Tampereen yliopistojen 
emeritusprofessori. Hän on ollut Rauhan- ja konfliktin-
tutkimuslaitoksen johtaja, Tampereen yliopiston Jean Monnet 
-professori sekä Tallinnan yliopiston kansainvälisten suhteiden ja 
Eurooppa-opintojen professori.

iSBn 978-952-264-551-7, kl 32.5, nidottu, noin 280 sivua, 

suositushinta 25 e, ilmestyy 3/16

tIEto
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Emilia Kukkala & Pontus Purokuru

Luokkavallan vahtikoirat
Miten suomalaiset toimittajat auttavat  
eliittiä pysymään eliittinä

Media todella on ”vallan vahtikoira”. Se vahtii, ettei kukaan pääse 
horjuttamaan valtaa.

Kuten muutkin työntekijät, myös toimittajat pelkäävät 
työpaikkojensa ja asuntolainojensa puolesta. He päästävät mediassa 
ääneen poliitikot ja niin sanotut asiantuntijat, mutta esimerkiksi 
työttömät, siirtolaiset ja seksityöläiset esitetään huolestuneen 
keskustelun ja kurinpidon kohteina. Lähiöitä ja ”syrjäseutuja” 
kauhistellaan, mutta samalla keskiluokkaiset toimittajat hakevat 
näiltä pahamaineisiksi leimaamiltaan alueilta ”rosoisuutta” ja väriä. 

Miten media käyttää luokkavaltaa? Kenen näkemykset nostetaan 
mediassa esiin ja millä tavalla? Miten yhteiskunnan hierarkiat 
määrittävät julkista keskustelua? Mitkä ovat journalismin sokeat 
pisteet?

Emilia Kukkala (s. 1988) on toimittaja, kolumnisti ja 
yhteiskuntatieteiden maisteri, joka puhuu mieluummin vallasta kuin 
arvoista. Kukkala on myös suosittu radiotoimittaja ja bloggaaja. 
Hän etsii vastauksia kysymyksiin, joita ei yleensä kehdata esittää ja 
murskaa itsestäänselvyyksiä.

Pontus Purokuru 
(s. 1987) on 
filosofiasta 
valmistunut 
toimittaja ja 
freelance-tutkija, 
joka kirjoittaa 
muun muassa 
mediakritiikistä, 
pelaamisesta, 
taloudesta, 
tunteista, työstä ja 
nettipolitiikasta.

mitEn vAllASSA pySytään 
toimittAjiEn AvullA?

iSBn 978-952-264-557-9, kl 07, nidottu, noin 210 sivua,  suositushinta 23 e, ilmestyy 4/16

tIEto

Kuva: Nauska

Myös E-kIRjana!
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Kalle Kniivilä

Neuvostomaan lapset
Baltian venäläiset

Käytkö usein Tallinnassa? Tiesitkö että tallinnalaisista lähes 
puolet puhuu äidinkielenään venäjää? Latvian pääkaupungissa 
Riiassa venäjää puhuu kotonaan useampi kuin latviaa. Onko 
venäläisvähemmistö näissä maissa turvallisuusriski, Putinin ”viides 
kolonna”, kuten erityisasiantuntijat huolestuneena toistelevat?

Uudessa kirjassaan Kalle Kniivilä antaa Baltian venäjänkielisten 
puhua. Matkallaan maiden läpi hän tapaa 84-vuotiaan Marian, 
joka kertoo siitä ihanasta toukokuun illasta muutamia viikkoja 
Stalinin kuoleman jälkeen, kun hän Kohtla-Järven kaivoskaupungin 
tansseissa tapasi tulevan miehensä. 15-vuotias Kjara Riiassa 
valmistautuu latviankieliseen ylioppilastutkintoon, ja Tadžikistanissa 
syntynyt ohjelmoija Jevgeni kertoo elämästään Visaginasin 
venäjänkielisessä ydinvoimakaupugissa Liettuassa. Monet ovat 
muuttaneet paikkakunnalta sen jälkeen kun Tšernobyl-malliset 
reaktorit EU:n vaatimuksesta suljettiin.

Kymmenet haastattelut piirtävät monipuolisen kuvan Baltian 
venäjänkielisistä.

Kalle Kniivilältä on aikaisemmin ilmestynyt kaksi 
reportaasikirjaa: Putinin väkeä (2014, Kanava-palkinto) sekä Krim 
on meidän (2015).

Kalle Kniivilä on 
palkittu tietokirjailija ja 
Malmössä ilmestyvän 
Sydsvenska Dagbladetin 
Venäjään erikoistunut 
toimittaja. Neuvostoliiton 
hajotessa hän oli Kansan 
Uutisten kirjeen vaihtaja 
Moskovassa. Kniivilä 
on opiskellut venäjää 
Leningradin yliopistossa ja 
Itä-Euroopan tutkimusta 
Lundin yliopistossa.

tiEtokiRjA vAltAvAStA 
vEnäläiSvähEmmiStöStä 
viRoSSA, lAtviASSA jA liEttuASSA

iSBn 978-952-264-581-4, kl 47.1, nidottu, noin 200 sivua,  

suositushinta 26 e, ilmestyy 4/16

tIEto

PutInIn väkEä vaLIttIIn 
vuodEn PaRhaaksI 
tIEtokIRjaksI,  

kanava-PaLkInto 2014. Thomas Löfqvist



www.intokustannus.fi 15

Maritta Pohls

Viini, laulu ja taustajoukot
Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton historia

Me olemme kaikki olleet heidän työpaikoillaan. Olemme 
rentoutuneet kahvilassa, syöneet kiireisen lounaan tai nukkuneet 
hotellissa. Meillä on viini ja laulu, taustajoukoilla rankka työ.

Viini, laulu ja taustajoukot kertoo ravintoloissa, kahviloissa, 
baareissa, työpaikkaruokaloissa ja majoitusliikkeissä työskentelevien 
ihmisten työstä 1930-luvulta 1990-luvulle. Pääosa taustajoukoista 
oli naisia, matalapalkkaisia, useimmiten vuorotyötä tekeviä, jotka 
kuljettivat lapsiaan sukulaiselta toiselle, jotta pääsisivät töihin. He 
kuorivat perunat, kynivät kanat, kantoivat kaljakorit kylmiöön, 
koristelivat annokset, kantoivat ruuan pöytään, rahastivat, siivosivat 
huoneet, kuuntelivat erilaiset ehdotukset ja vahtivat ettei asiakas 
juonut liikaa.

Kirja kertoo Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton työstä 
alan työvoiman aseman parantamiseksi, siitä miten omistajan 
taloudessa elävät palkolliset muuttuivat itsenäisiksi ammatti-
ihmisiksi ja miten turvattomuus taas palasi osa-aikaisuuden, 
ekstratyövoiman ja vuokratyön merkeissä.

Viini, laulu ja taustajoukot kuvaa yhden matalapalkka-alan 
palkkausjärjestelmän muodostumista: lähtökohtaa naispalvelijan 
palkkauksesta, palkkasäännöstelyn naispalkkaluokkia ja 
hidasta hivutusta kohti teollisuuden palkkoja. HRHL:n kautta 
seurataan myös, mikä on palvelualan liiton asema suomalaisessa 
ammattiyhdistysliikkeessä ja miksi naisia ei juuri näy liittojen ja 
keskusjärjestöjen johtotehtävissä.

Kirja on tehty yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAMin 
kanssa.

Maritta Pohls on pitkän linjan historiantutkija, jonka ensimmäinen 
teos oli Suomen Kulttuurirahaston historia (1988) ja viimeisin 
Korkeasti koulutetut naiset – Suomen Akateemisten naisten 
liiton historia (2013). Siihen väliin mahtuu muun muassa 
pellervolaisen osuustoiminnan, Suomen Akatemian, lottajärjestön 
ja SOS-lapsikylän historiaa. Nuoruudessaan Pohls on siivonnut 
Sheratonissa Tukholmassa, kuorinut perunoita lauttasaarelaisessa 
työmaaruokalassa sekä tarjoillut höyrylaivalla ja Havis Amandan 
grillissä.

RAvintoloiDEn jA hotElliEn työntEkijöiDEn 

nAiSvAltAinEn hiStoRiA

iSBn 978-952-264-553-1, kl 36.13 & 92.7, sidottu, noin 440 sivua,  

nelivärinen, suositushinta 37 e, ilmestyy 3/16

tIEto
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hiStoRiAn ylittämätön klASSikko 
hElSingin työväEStön oloiStA

iSBn 978-952-264-552-4, kl 92.833 & 37, nidottu,  

noin 620 sivua, suositushinta 29 e, ilmestyy 5/16, up

Heikki Waris: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkän-
sillan pohjoispuolelle TM

Heikki Waris

Työläisyhteiskunnan 
syntyminen Helsingin 
Pitkänsillan 
pohjoispuolelle 
Kirjan kannessa näkyy Pitkäsilta vuonna 1905. Silloin sillan 
pohjoispuolelle oli rakennettu köyhän väen asuinalue, ahtaita 
asuntoja ja terveydelle haitalliset olot, ja kaiken oli siunannut 
keisarillinen asetus vuonna 1856: ”pitää kaupungin ulkolinjain 
tykönä – – erillään muusta kaupungista hankittaman soveliaita 
tontteja, jotka – – ovat annettavat persoonille, jotka tahtovat 
pykätä huoneita pienemmästä avaruudesta, kun ne, mitkä 
muualla kaupungissa ovat luvalliset”. Ahtaimmin asuivat 
leipurikisällit,16 neliön pimeässä tilassa 12 ihmistä.

1930-luvun alussa julkaistu Heikki Wariksen merkittävä 
väitöskirja antaa kuvauksen Helsingin historian pimeästä 
puolesta. Se ei sisällä ”teoreettisia käsitteitä, diskurssia, 
paradigmaa tai kontekstia. Senkin vuoksi teos on 
sosiaalihistoriallinen ja 
-poliittinen klassikko”, kuten 
Ilkka Taipale on todennut. 
Uusintapainoksen esipuheen on 
kirjoittanut Kalliossa kasvanut 
presidentti Tarja Halonen.

Heikki Waris oli suomalaisen 
sosiaalipolitiikan grand old 
man, professori ja akateemikon 
arvonimen ansainnut 
tieteenharjoittaja. Hänen 
väitöskirjansa ilmestyi kahdessa 
osassa vuosina 1932 ja 1934.

tIEto

LIsätty hIEnot 
MustavaLkoIsEt vaLokuvat.
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Harri Nieminen, Antti Kivijärvi & Kristiina Toivikko: Kiertoteitä – Maahanmuut-
taneet nuoret yhteiskunnallisten esteiden edessä JA

Harri Nieminen, Antti Kivijärvi &  
Kristiina Toivikko

Kiertoteitä
Maahan muuttaneet nuoret 
yhteiskunnallisten esteiden edessä

Kiertoteitä kuvaa maahan muuttaneiden nuorten etenemistä 
kohti hyvää elämää suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti 
pääkaupunkiseudulla. Taustasta riippumatta hyvä elämä 
tarkoittaa useimmille työllistymistä, itsenäisyyttä ja 
yhteyttä toisiin ihmisiin. Nuorten kokemusten kautta 
käydään läpi konkreettisia esimerkkejä asunnottomuuden, 
opintopolkujen ja byrokratian aiheuttamista ongelmista 
ja niistä selviytymistä. Ääneen pääsevät myös 
sosiaalityöntekijät, joiden näkemyksiä kuullaan jostain 
syystä varsin harvoin.

Kiertoteille pakottamisen sijaan esteiden purkaminen 
hyödyttäisi koko suomalaista yhteiskuntaa. Globaalin 
eriarvoisuuden ylläpitämä muuttoliike köyhiltä alueilta 
kohti rikkaampia jatkuu. Viimeiset vuosikymmenet 
osoittavat karulla tavalla, että rajojen sulkeminen ei 
pysäytä liikettä. Ratkaisuja pitää siksi etsiä myös rajojen 
sisäpuolella.

Ajankohtaisen kirjan taustalla on Suomen Pakolaisavun 
Kurvi-hanke. Se tukee maahanmuuttajataustaisia nuoria 
aikuisia löytämään työ- ja opiskelumahdollisuuksia 
toimeentulotuella elämisen sijaan. Hanke on avannut 
kirjoittajille ikkunan nuorten kohtaamiin esteisiin ja 
kiertoteihin, joita he ovat joutuneet kulkemaan.

Kiertoteitä on hyödyllistä luettavaa kaikille, joita 
kiinnostaa millaiset ilmiöt ja taustatekijät vaikuttavat 
maahan muuttaneiden nuorten aikuisten elämäntilanteisiin.

vAikEintA on SAADA ASunto. SEuRAAvAkSi vAikEintA 
on pääStä opiSkElEmAAn. ByRokRAtiAkAAn 
Ei pääStä hElpollA. näin kERtovAt monEt 

SuomEEn muuttAnEEt nuoREt

iSBn 978-952-264-475-6, kl 32.21, nidottu, noin 180 sivua, suositus hinta 20 e, ilmestyy 11/15

tIEto

Myös E-kIRjana!

kIRja osuu ajankohtaIsuudELLaan kIIvaana 
vELLovan MaahanMuuttokEskustELun ytIMEEn 
kuvatEssaan, MILLaIsta todELLa on Maahan 

MuuttanEEn nuoREn aIkuIsEn ELäMä suoMEssa.
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hAluAtko AuRinkopAnEElit omAkotitAlooSi,  
tAloyhtiööSi tAi liikEyRitykSEESi jA kytkEä tuottAmASi 

EnERgiAn SähkövERkkoon? tämä kiRjA kERtoo mitEn

iSBn 978-952-264-528-9, kl 66.3 & 60.8, sidottu, nelivärinen,  

noin 180 sivua, suositushinta 29 e, ilmestyy 1/16.

Mökille sähköt auringosta & tuulesta  
-kirjasta sanottua:

”Oletettavasti Mökille sähköt auringosta & tuulesta 
tulee lähivuosina kulumaan tuhansissa käsissä 

ympäri maata”.  
– Jarmo Pasanen, Suomen Luonto 6/2014.

”Kirja on erinomainen, käytännönläheinen 
ja sopivan lyhyt opas kenelle hyvänsä 

pientuotannosta kiinnostuneelle.” 
– Janne Korhonen, Vihreä tuuma 19.6.2014.

tIEto Janne Käpylehto

Auringosta sähköt  
kotiin, kerrostaloon  
ja yritykseen
Energiajärjestelmämme muuttuu. Aurinkosähkön pientuotanto 
lisääntyy vauhdilla. Nyt sähkönkäyttäjät voivat tuottaa itse sähkönsä, 
aurinkosähköstä on tullut nopeasti kannattavaa. Mitä useampi siirtyy 
aurinkopaneeleihin, sitä edullisemmaksi aurinkosähkön tuotanto 
tulee. Paneelien asentaminen on varsin helppoa ja joskus jopa 
hauskaa. 

Auringosta sähköt kotiin, kerrostaloon ja yritykseen on kattava 
käsikirja aurinkosähköön, pieneen ja suureen. Kirjassa käydään läpi 
asennuksia, kytkentöjä, jo toteutettuja järjestelmiä ja tarvittavat 
luvat. Opas esittää myös uuden – ja kokeillun – kustannustehokkaan 
ratkaisumallin taloyhtiöiden aurinkosähköksi.

Kirja sopii sekä järjestelmän valmiina tilaavalle että itse aurinko-
sähkönsä rakentavalle.

Janne Käpylehto on palkittu tietokirjailija, energia-asiantuntija 
ja yrittäjä. Hän on suosittu luennoija ja energia-työpajojen 
pitäjä. Käpylehto on ollut energialobbari, tuotantopäällikkö 
elektroniikkateollisuudessa ja kehitys-
johtaja ohjelmistoyrityksessä, 
jossa NASA oli hänen 
asiakkaansa. Käpylehto tunnetaan 
julkisuudessa energiahankkeista, 
jotka havainnollistavat hauskalla 
ja käytännöllisellä tavalla 
aurinkoenergiaa, esimerkiksi 
polkemalla tuotettu energia.

Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä HSY 
myönsi Käpylehdolle Helsingin 
seudun ilmastopalkinnon 2015.

Janne Käpylehdon Pienenergia-
blogi osoitteessa: www.pienenergia.
com/
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SuoSitun ASiAntuntijAn opAS 
SähköAuton oStAmiSEEn

Vesa Linja-aho

Ostaisinko sähköauton?
Uusi Tesla on toki kallis, mutta tiesitkö että sähköauto maksaa 
itsensä takaisin 5–10 vuodessa? Sadan kilometrin polttoainekulut 
ovat noin 2 euroa. Sähkömoottori on käytännössä ”ikuinen” 
kapistus, ja huolto ja katsastus on halpaa: käytännössä vain 
kurkataan alustan kunto ja katsotaan vikamuisti läpi. Ei 
jakoremmin vaihtoa, ei öljynvaihtoa, ei jarrupalojen nopeaa 
kulumista. Pikalatausasemien ansiosta sähköauto soveltuu myös 
pidemmille matkoille, mutta miten latausverkkoa pitää vielä 
kehittää? Vauhdinnälkäisiä miellyttää se, että edullisimmatkin 
sähköautot kiihtyvät liikennevaloista kuin raketti…

Sähköautot yleistyvät kiihtyvällä tahdilla. Kesällä 2015 
täyssähköisiä autoja oli rekisterissä jo lähes 700 – määrä on peräti 
kaksinkertaistunut sitten edelliskesän. Sähköautot ovat tulossa 
jäädäkseen.

Ostaisinko sähköauton? vastaa sähköauton hankintaa harkitsevan 
ihmisen kysymyksiin. Mitä sähköautoilu maksaa? Millä 

tavalla sähköauto 
on parempi kuin 
polttomoottoriauto? 
Miten ja missä 
sähköautoa voi ladata? 
Kenelle sähköauto ei 
sovi?

Vesa Linja-aho 
on Metropolia-
ammattikorkea koulun 
auto elektroniikan 
lehtori ja kirjoittaa 
suosittuja blogeja 
Tuulilasi-lehteen ja 
Imageen. 

iSBn 978-952-264-546-3, kl 62.511, sidottu, noin 180 sivua,  suositushinta 25 e, ilmestyy 4/16

tIEto

Myös E-kIRjana!
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Sirpa Ylönen: Opas hevosharrastukseen JA

Sirpa Ylönen

Opas 
hevosharrastukseen 
Hevosharrastajia tulee koko ajan lisää, mutta hevosmiestaidot 
ovat katoava luonnonvara. Hevosten kanssa pitää toimia 
määrätietoisesti ja ymmärtää niiden käyttäytymisen syitä. 
Tallissa kannattaa noudattaa turvallisia tallitapoja, jotta 
vahinkoja ei satu.

Opas hevosharrastukseen on tarkoitettu sekä ratsastus-
harrastuksesta haaveileville tai sen juuri aloittaneille nuorille 
ja aikuisille ja nuorten ratsastajien vanhemmille. Kirja antaa 
ohjeet hevosten hyvään kohteluun. Ote hevosteluun on rento 
ja hauska.

Sirpa Ylönen aloitti hevostelun kymmenvuotiaana. Tuolloin 
hän tippui naapurin ponin kyydistä kukkapenkkiin. Sittemmin 
hänestä tuli hevosenomistaja ja intohimoinen puutarhuri. 
Hän on kirjoittanut yhdessä Merja Turusen kanssa kirjan 
Puutarhanhoitoa poropeukalolle.

Ylösen hevostelufilosofiassa käytetään maalaisjärkeä, 
mutta hän ei tunnustaudu minkään tietyn koulukunnan 
kannattajaksi. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri ja 
ammatiltaan uutistoimittaja. Lisäksi Ylönen on kasvihuone- ja 
scifiekspertti.

hEvoSkuumE iSki! intoA piiSAA, muttA iSoiStA 
EläimiStä Ei mEinAA SAADA tolkkuA. 

mikSEi RAtSu tottElE? mitEn päin Riimu lAitEtAAn päähän? mikä 
on Riimu? mitEn kohtElEn hEvoStA mAhDolliSimmAn hyvin?

iSBn 978-952-264-531-9, kl 67.41, sidottu, noin 190 sivua, 

nelivärinen, suositushinta 24 e, ilmestyy 1/16

hauskat Eväät 
RatsastushaRRastuksEn 

aLoIttaMIsEEn − EI kun taLLILLE 
tEstaaMaan! kIRja kERtoo Myös sEn, 

MIkä stREssaa hEvosta ja MItEn 
hEvonEn REagoI IhMIsEn antaMIIn 

MERkkEIhIn. 
RohkEa kannan

otto asIasta,
  

joka kIInnost
aa jokaIsta.

tIEto

MItä hEvonEn haLuaa?MItEn Ratsastat 
tuRvaLLIsEstI?

MILLaInEn taLLI on vääRänLaInEn?
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Salla Nazarenko: Ihana kiihko – miksi seksi on niin tärkeää  JA

Salla Nazarenko

Ihana kiihko 
Miksi seksi on niin tärkeää

Kirjassa puhutaan seksistä sen oikealla nimellä. Siitä, miksi 
seksuaalisuuttaan ei pidä haudata. Siitä, miksi seksi kaataa valtakuntia 
ja hajottaa perheitä. Kirjassa käyttäydytään ihanan sopimattomasti ja 
puhutaan siitä, mitä seksi ihmiselle antaa. Kirja on ylistyslaulu seksille 
ja muistutus, että tutkimusten mukaan suomalaiset harrastavat vuosi 
vuodelta vähemmän seksiä. Se on väärin, väittää Ihana kiihko, ja kutsuu 
kansaa rakastelemaan enemmän.

Kirjoittajat avaavat seksuaalisuuden ja seksin merkitystä. Kirjan 
toimittaja Salla Nazarenko kertoo seksin taikavoimasta omassa 
elämässään. Muut kirjoittajat kertovat, miten nainen tulee seksissä 
näkyväksi, miten aviorikokseksi kutsuttu tapahtuma mullistaa 
perheenäidin maailman, miten lutkakin voisi olla eettinen.

Jörn Donner puhuu haastattelussa seksin merkityksestä omassa 
elämässään. Lisäksi joukkoistetaan suomalainen kiima ja kerrotaan, 
miten ja miksi Rosa Meriläinen masturboi. Psykiatri ja biologisen 
psykiatrian asiantuntija Matti Huttunen kirjoittaa kirjasta Ethical slut – 
voiko elämä monen rakastajan kanssa aidosti toimia?

Ihana kiihko on ymmärtävä, suvaitsevainen ja intohimoinen katsaus 
seksiin ja seksuaalisuuteen eri näkökulmista. Onko avioero ainoa 
vaihtoehto silloin, kun seksi hiipuu? Kuuluuko nauru seksiin? Kuinka 
monta kumppania ihmisellä saa olla? Onko seksi oikeasti antoisaa vain 
osana rakkaussuhdetta? Mitä tapahtuu, kun viisikymppinen ”Doris” 
avaa patoluukut?

YTM Salla Nazarenko on journalisti ja järjestöaktivisti, joka on 
asunut vuosia eri puolilla maailmaa, tutustunut niin tukahdutettuun 
kuin vapaaseen seksuaalisuuteen, ja liputtaa jälkimmäisen puolesta. 
Parhaillaan Nazarenko työstää työn ohessa kirjaa tyttöjen ympäri-
leikkauksesta yhdessä valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa ja tutkii 
isänmaallisuutta Venäjän TV-uutisissa.

kiRjASSA käyttäyDytään ihAnAn SopimAttomASti 

jA hAlutAAn RAkAStEllA EnEmmän

iSBn 978-952-264-532-6, kl 59.35, nidottu,  

noin 210 sivua, suositushinta 25 e, ilmestyy 4/16

RohkEa kannan
otto asIasta,

  

joka kIInnost
aa jokaIsta.

tIEto

Myös E-kIRjan
a!
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hERkulliSiA jA pARAntAviA RuokiA 
kotimAiSiStA vihAnnEkSiStA,  

juuREkSiStA jA mARjoiStA 

iSBn 978-952-264-536-4, kl 59.34, sidottu, noin 345 sivua,  

suositushinta 26 e, ilmestyy 2/16 up

Ulla Lehtonen: Syö itsesi terveeksi – 100 puutarhakasvia rohtona ja 
ruokana JA

Ulla Lehtonen

Syö itsesi terveeksi 
100 kotimaista puutarhakasvia ruokana 
ja rohtona

Kasvistietouden ja puutarhanhoidon konkari Ulla 
Lehtonen on koonnut vuosikymmenien varrelta 
kertyneen tietämyksensä yksiin kansiin. Selkeä, 
monipuolinen ja hyväntuulinen opas johdattaa 
lukijansa tuttujen ja tuntemattomampien kasvien 
ravintotietouteen ja kotikäyttöön.

Teos sisältää toinen toistaan herkullisempia 
reseptejä, käytännöllisiä viljelyvinkkejä, jotka on koottu 
kirjoittajan omien, 40 viljelyvuoden aikana kertyneiden 
kokemuksien perusteella. Mukana on runsaasti 
kulttuurihistoriallisia anekdootteja, ja tietoa kasvien 
käytöstä ravintona ja rohtona.

Tietokirjailija-toimittaja Ulla Lehtonen on kirjoittanut 
13 kirjaa. Idean Syö itsesi terveeksi – 100 kotimaista 
puutarhakasvia ruokana ja rohtona hän oli saanut 
ihmiseltä, jolle oli annettu elinaikaa kaksi kuukautta. 
Ulla Lehtonen nimittäin tietää, että ravinnolla 
vaikutamme paljon terveyteemme. Ison osan elämäänsä 
hän on viljellyt lähes kaiken ravintonsa.

toInEn toIstaan hERkuLLIsEMPIa 
REsEPtEjä kotIMaIsIsta 

vIhannEksIsta ja MaRjoIsta. 
käytännöLLIsIä vILjELyvInkkEjä.

tIEto
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tIEto

unohDEtut SotilAAlliSEt RotAnkolot, SuljEttu 
SoRtuvA vyöhykE, myyttinEn viEmäRijoki, 

huumEluolA kiRkon AllA. pAlkitun kuvAAjAn 
hEnkEäSAlpAAvA tEoS mAAnAlAiSiStA mAiSEmiStA.

iSBn 978-952-264-533-3, kl 75.7, sidottu, noin 200 sivua,  

nelivärinen, suositushinta 32 e, ilmestyy 12/15 

Jussi Kivi

Hämäräperäisiä 
tutkimusmatkoja 
Hämäräperäisiä tutkimusmatkoja on kuvateos ja kaunokirjallinen 
kokoelma  joutomaantieteellisiä matkaraportteja urbaanista 
maisemasta, maanalaisista tunneleista ja raunioituneilta jättömailta.

Kuvauksia yhdistää tutkimuskohteiden historian ja nykyhetken 
satiirinen havainnointi, maisemasta haltioituneen romantikon 
runollinen kieli ja mieleenpiirtyvä kuva-aineisto. Ympärillä 
vaikuttavat maisemataide, sivilisaation rappio ja mehevän 
tummasävyinen, lähes metafyysinen romantiikka. Maiseman 
poliittinen historia näyttäytyy surrealistisena tulevaisuutena.

Jussi Kivi johdattaa lukijan unohdettuihin sotilaallisiin 
rotankoloihin, suljetulle sortuvalle vyöhykkeelle, henkeäsalpaaviin 
maanalaisiin maisemiin, myyttiselle viemärijoelle, huumeluolaan 
kirkon alle. Kirjan takia on hiivitty pensastoissa, kiipeilty aitojen 
ylitse, koluttu arkistoja, ahtauduttu ahtaista luukuista, matkattu 
kilometrikaupalla maan alla ja toisinaan myös juostu karkuun…

Näitä urbaaneja ulkoilualueita ei merkitä karttaan vihreällä. 
Niiden merkittävimmiksi nähtävyyksiksi muodostuvat fossiilisen 
edistyksen romanttiset halkeamat, paikat joissa tosi ei ole tarua 
ihmeellisempää, ainoastaan sen veroista.

Jussi Kivi on helsinkiläinen kuvataiteilija, valokuvaaja ja kirjoittaja, 
joka on osallistunut vuodesta 1981 lähtien lukuisiin kotimaisiin ja 
kansainvälisiin näyttelyihin. Kivi palkittiin vuonna 2010 Ars Fennica 
-palkinnolla. Hän on edustanut Suomea São Paulon biennaalissa 
vuonna 1987 ja Venetsian biennaalissa 2009.

Hän on aiemmin julkaissut maiseman ja luonnonkuvaamisen 
kulttuurihistoriaa käsittelevän teoksen Kaunotaiteellinen 
eräretkeilyopas (2004), jolle Hämäräperäisiä tutkimusmatkoja on 
johdonmukaista jatkoa. 
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ConChitA WuRStin 
pySäyttämätön omAElämäkERtA

Alkuteos Ich, Conchita: Meine Geschichte – We are unstoppable, 

suomentanut mari janatuinen,iSBn 978-952-264-540-1, kl 78.99, 

sidottu, noin 210 sivua, värikuvaliite, suositushinta 24 e, ilmestyy 

4/16

”Conchita, unohda parta ja drag! Sinulla on hel**tin 
hieno ääni, ja siksi sinä voitit Euroviisut.”

– Boy George

”Vaikuttaa siltä, että Euroviisut on saanut aikaan 
jotain tärkeää.”

– Graham Norton

Conchita Wurst

Minä, Conchita
We are Unstoppable

Thomas Neuwirth, joka tunnetaan paremmin nimellä Conchita 
Wurst, säväytti vuonna 2014 miljoonia Euroviisu-faneja ympäri 
Euroopan. Upeaksi naiseksi pukeutunut parrakas laulaja voitti 
viisut kappaleella ”Rise Like a Phoenix”. Menestys herätti paitsi 
haltioitunutta innostusta myös vastalauseita ja tappouhkauksia. 

Parrakkaan drag queenin sanat voiton hetkellä, ”Meitä ei voi 
pysäyttää”, oli piikki homofobiselle Venäjälle ja Itä-Euroopalle. 
Conchita Wurstin suosio ei kuitenkaan rajoitu sukupuoli- 
ja seksuaalivähemmistöihin. Hän on levyttävä ja maailmaa 
kiertävä artisti, malli ja kulttuuri-ikoni. Hänen lahjakkuuttaan ja 
rohkeuttaan ihailevat kuuluisuudet Elton Johnista Cheriin ja Karl 
Lagerfeldiin.

Kirjassaan Conchita Wurst kertoo ensi kertaa lapsuudestaan ja 
suhteestaan vanhempiinsa mutta myös kokemastaan voimakkaasta 
syrjinnästä. Miten Tom Neuwirthista tuli Conchita Wurst? Minä, 
Conchita on tarina itävaltalaisesta maalaispojasta, joka vaikeuksista 
huolimatta tiesi tulevansa tähdeksi.

Saksassa yli 35 000 nidettä myynyt kirja sisältää ennen 
julkaisemattomia valokuvia ja Jean Paul Gaultierin esipuheen. Kirja 
on käännetty englanniksi, ranskaksi ja italiaksi, ja se ilmestyy myös 
portugaliksi ja ruotsiksi.

Kuva: Thomas Ramstorfer

tIEto
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Silmät AvAAvA tiEtokiRjA 
yhtEiSkuntAmmE tulEvAiSuuDEStA

David Jonstadt: Sivilisaation loppu MK

Alkuteos Kollaps – Livet vid civilisationens slut, suomentaneet 

Salon tasauskohtuuspajan jäsenet ystävineen, iSBn  

978-952-264-544-9, kl 30, nid., 250 sivua, suositushinta 25 e,  

ilmestyy 3/15

”Pakollista luettavaa.” – Cornucopia

”Inspiroiva kirja siitä, mitä tehdä kun maailmasta tulee 
taas meitä suurempi.” – Dagens Nyheter

”Yhtä lailla silmät avaava kuin järkevä, hyödyllinen ja 
tärkeä kirja.” – Sundsvalls Tidning

”Kasvatamme pikku puutarhassamme lähinnä kukkia. 
Mutta luettuani Sivilisaation lopun harkitsen oikeaa 

kasvimaata.” – Borås Tidning

David Jonstad

Sivilisaation loppu 

Sivilisaatiot tulevat ja menevät. Rooman imperiumi ja mayojen 
valtakunta lienevät tunnetuimpia esimerkkejä. Mutta onko 
nykyisellä teollisuusyhteiskunnallammekin parasta ennen 
-päivämäärä?

David Jonstad kertoo, mikä johtaa sivilisaation tuhoon. 
Monimutkaisuus on yksi syistä. Mitä monimutkaisempi 
yhteiskunta, sitä suurempi riski sillä on kaatua.

Teollisuusyhteiskuntaa kannattelevat kolme peruspilaria: 
energia, ekologia ja talous. Kun huokeat fossiiliset polttoaineet 
uhkaavat ehtyä, talouskasvu ei enää jatka täyttä höyryä eteenpäin 
ja ilmasto kuumenee, seurauksena on räjähtämäisillään oleva 
ruutitynnyri.

Se on pelottavaa: meidän on sopeuduttava maailmaan, 
jossa ei ole ylimääräistä halpaa energiaa, 

elintasomme on alhaisempi ja 
kilpailu resursseista kovenee. 

Mutta myös toiveikasta:  ihmiset 
ovat sopeutuvaisia ja historia 
on osoittanut uskomattoman 
kykymme rakentaa hyvää elämää 

jopa vaikeina aikoina yhteistyön, 
luovuuden ja solidaarisuuden 

kautta.

David Jonstad 
(s. 1977) on 
Klimatmagasinet 
Effektin 
päätoimittaja, 
kirjailija ja freelance-
toimittaja Ruotsissa.

tIEto

RuotsIssa suuREn suosIon 
saanut kIRja!

kIRjaILIja vIERaILEE 
suoMEssa kEvääLLä 2016.
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SAkSAn vihREiDEn pAhA poikA 
EtSii vAStAukSiA EuRoopAn 

kohtAlonkySymykSiin. hElppoA SE Ei olE

Alkuteos: Scheitert Europa, suomentanut mari janatuinen, 
iSBn 978-952-264-534-0, kl 32.51, nidottu, noin 200 sivua,  
suositushinta 25 e, ilmestyy 2/16.

Myös E-kIRjana!

Joschka Fischer

Epäonnistunut 
Eurooppa?
Saksan entinen ulkoministeri ja tunnettu vihreä poliitikko 
Joschka Fischer etsii esseemuotoisessa kirjassaan vastauksia 
Euroopan kohtalonkysymyksiin.

Eurooppalainen projekti on ollut menestystarina, mutta 
nyt se uhkaa epäonnistua. Kirja avaa Euroopan huolestuttavan 
nykytilan. Euron kriisi, kansallismielisten populistipuolueiden 
nousu, Syyrian ja Irakin sekasorto ja sen aiheuttama pakolaisuus 
ja Venäjän uusimperialismi Ukrainassa riippuvat synkkinä pilvinä 
Euroopan taivaalla.

Vaarat eivät tule vain ulkopuolelta. Euroopan unioni on itse 
talouspolitiikallaan ja toimimattomilla rakenteillaan ajanut 
tilannetta umpikujaan. EU ei ole uskaltanut etsiä yhteisiä 
ratkaisuja, päinvastoin, Saksan johdolla on liu’uttu takaisin 
kansallisen politiikan aikaan.

Fischer esittää kirjassaan joukon käytännöllisiä uudistuksia, 
joilla EU nostetaan jälleen jaloilleen ja estetään sen hajoaminen.

Joschka Fischer on vihreän puolueen piirissä legendan 
maineessa ja syystä. Konkaripoliitikko tunnetaan räväkkänä 
hahmona ja terävänä keskustelijana, joka ei epäröi kertoa, 
mitä ajattelee. Vuonna 2003 hän tokaisi Yhdysvaltain 
puolustusministeri Donald Rumsfieldille legendaarisen lauseensa 
”En ole vakuuttunut”, kun tämä yritti perustella Irakin sodan 
syitä. Sittemmin Fischer on jakanut mielipiteitä muun muassa 
esiintymällä BMW:n sähköauton mainoskasvona.

Kirjan julkaisua tukee Vihreä Sivistysliitto.

tIEto

joschka FIschER vIERaILEE suoMEssa 
hELMIkuussa 2016!

EuRooPPaLaInE
n PRojEktI  

on oLLut MEnE
stystaRIna,  

Mutta nyt sE 
uhkaa EPäonnI

stua.
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Rebwar Karimi

Rozanan vanhemmille
Kunniallinen ratkaisu perheiden ristiriitoihin

Kunniaan ja häpeään liittyvät ongelmat ovat vaikeita koko 
perheelle. Mitä tehdä, ettei tarvitsisi luopua omista kulttuurisista 
arvoistaan mutta kuitenkin onnistuisi ennalta estämään ongelmien 
syntymisen? Mikä sitten aiheuttaa näitä ongelmia – onko kyseessä 
lasten ”omavaltaisuus” vai vanhempien liiallinen kontrolli? Miksi 
viranomaisten käyttäytyminen ei aina vastaa vanhempien odotuksia? 
Mitä ratkaisumahdollisuuksia yhteiskunta tarjoaa?

Kirja on kirjoitettu suomeksi ja kurdin kielellä, soranin murteella.

Rebwar Karimi (s. 1976) on sosiologian maisteri. Hän on 
ollut kouluttaja useissa eri järjestöissä. Työssään hän kannattaa 
kokonaisvaltaista ja asennemuutokseen tähtäävää lähestymistapaa.

opAS  pERhEillE kunniAAn liittyviEn 
RiStiRiitojEn EnnAltAEhkäiSEmiSEEn

iSBn 978-952-264-474-9, kl 17.3, nidottu, noin 200 sivua,  
suositushinta 18 e, ilmestyy 10/15.

tIEto
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mAgnituDE oF gREEnhouSE gAS EmiSSionS pRoDuCED 
By AnimAl huSBAnDRy iS FAR moRE thAn REAlizED 

BEFoRE. FiRSt thoRough AnAlySiS hoW thiS hAppEnS.

iSBn 978-952-264-535-7, kl 50.1 & 50.19, paperback, about 140 pages,  

recommended price 19 e, coming out 3/16

Risto Isomäki

Meat, Milk & Climate 
According to FAO livestock and other farm animals produce 
18 per cent of anthropogenic greenhouse gas emissions. Other 
organizations have said that the figure might be considerably 
higher. A report by the world-famous Worldwatch institute 
concluded that animal husbandry might actually produce 
more than 50 per cent of the greenhouse gas emissions that 
can be attributed to human activities. What is the truth 
between these conflicting views?

Meat, Milk & Climate explains why some of the claims of 
the Worldwatch Institute are genuinely controversial, and will 
remain so, even though many of its points are valid and cannot 
really be denied.  

More importantly, the book argues that even the 
Worldwatch Institute has not taken into account all the 
important sources of greenhouse gas emissions that should 
be attributed, at least partly, on meat production. The book 
summarizes the results of new studies that have already been 
made on these emissions and points out key areas which have 
scarcely been touched by scientific research attention.

Meat, Milk & Climate might well be the most 
comprehensive analysis this far about an important subject 
that connects climate change with water and animal welfare 
politics, public health and the efforts to limit the pollution of 
lakes, rivers and shallow seas.

Risto Isomäki is a rewarded 
and acclaimed science and 
science fiction writer and 
an environmental activist. 
Isomäki has written nine 
novels and approximately 
twenty non-fiction books. 
His works have focused 
on world hunger, food-
producing trees, global 
warming, nuclear power 
and renewable energy. His 
books have been published 
in fourteen South Asian and 
European languages. Kuva: Nauska

tIEto



www.intokustannus.fi 29

PokkaRI

Kyung-sook Shin

Pidä huolta äidistä
Park So-nyo, 69-vuotias neljän lapsen äiti, katoaa Soulin metroasemalla. Perheenjäsenet 
ryhtyvät etsimään häntä. Samalla he joutuvat kysymään itseltään, kuinka hyvin he 
oikeastaan tunsivat äidin. Kätketyt salaisuudet paljastuvat yksi kerrallaan.

Pidä huolta äidistä on riipaisevan kaunis teos rakkaudesta ja sukupolvien välisistä eroista. 
Lasten muutto maalta kaupunkiin on mullistanut perheen elämän. Kirja on kansainvälinen 
bestseller ja ensimmäinen suomennettu eteläkorealainen romaani. Se on myynyt Koreassa 
yli kaksi miljoona kirjaa, käännetty yli 20 kielelle ja julkaistu 36 maassa.

Useita romaaneja kirjoittanut Kyung-sook Shin (s. 1963) on yksi Etelä-Korean 
luetuimmista ja ylistetyimmistä kirjailijoista. Hän on neljäs perheen kuudesta lapsesta. 
Hänen vanhemmillaan ei ollut varaa lähettää häntä lukioon, joten hän muutti veljensä 
asuntoon Souliin, kävi töissä elektroniikkatehtaalla ja opiskeli iltakoulussa. Kyung-sook 
Shin on voittanut useita kirjallisuuspalkintoja ja asuu Soulissa.

luEttuASi tämän kiRjAn Et Enää 
AjAttElE äiDiStäSi niin kuin EnnEn

”Kyung-sook Shin kirjoitti bestsellerin aikuisten 
lasten suhteista vanhempiinsa.” – Helsingin Sanomat

”Pidä huolta äidistä on merkkiteos.” – Etelä-Saimaa

Alkuteos Ommarul putakhae, suomentanut 
taru Salminen, iSBn 978-952-264-542-5,  
kl t84.2, nidottu, 214 sivua, suositushinta  
12 e, ilmestyy 3/16

kansaInväLInE
n 

bEstsELLER!

Lidia Ginzburg

Leningradin piirityksen päiväkirja 
Leningradin piiritys alkoi 8.9.1941 ja kesti 872 päivää. Tilannetta kaunistelevan 
propagandan takia leningradilaiset eivät osanneet varautua elintarvikepulaan. Myös 
evakuointi oli heikosti organisoitu. Seurauksena oli ankara nälänhätä ja polttoainepula. 
Piirityksen aikana kuoli varovaisenkin arvion mukaan ainakin 641 000 kaupunkilaista, 
valtaosa heistä nälkään. 

Venäjänjuutalaisen esseistin Lidia Ginzburgin (1902-1990) muistiinpanot piirityksen 
päiviltä kuvaavat piinallisen yksityiskohtaisesti kaupunkilaisten kokemuksia nälänhädästä 
ja sen vaikutuksia ihmisten elämään, ajatteluun ja kieleen.

Riipaisevista olosuhteista huolimatta lukijan päällimmäiseksi vaikutelmaksi jää 
ajattelevan mielen arvokkuus, eloisuus ja älyllinen sinnikkyys, kun se tallentaa äärimmäisiä 
kokemuksia ja antaa niille merkityksen.

RiipAiSEvA kERtomuS lEningRADin 
piiRitykSEn kESkEltä

Alkuteos Zapiski blokadnogo čeloveka & 
Vokrug ”Zapisok blokadnogo čeloveka”, 

suomentanut kirsti Era, iSBn 978-952-264-
541-8, kl t84.2, nidottu, 226 sivua, suositus-

hinta 10 e, ilmestyy 2/16

”Välttämätön muistutus toisen maailmansodan aiheuttaman äärimmäisen 

epävapauden vaikutuksista ihmisyksilöön.” – Helsingin Sanomat

”Poikkeuksellisen koskettava.”  – Keskisuomalainen
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PokkaRI

kanava-tIEtokIRja
PaLkInto: 

vuodEn PaRas tIEt
okIRja!

aRvostELuMEnEstys
!

Tomi Astikainen

Miten elää ilman rahaa
Haluatko säästää tai elää kokonaan ilman rahaa? Miten voi täyttää vatsansa tai vaatettaa 
itsensä ilman rahaa? Missä yöpyä ilmaiseksi? Minne pyörähtää, jos loikkaa pois 
oravanpyörästä? Entä kannattaako se?

Miten elää ilman rahaa antaa sekä arjen säästövinkkejä että ohjeita niille, jotka haaveilevat 
hyppäävänsä pois rahatalouden rattaista.

Tomi Astikainen eli 2010–2014 ilman rahaa ja liftasi 42 maassa – lorvaillen, oppien, 
rakastaen, pettyen, onnistuen, kirjoitellen ja tehden vapaaehtoistöitä. Hänellä on melko 
turha kauppatieteiden maisterin tutkinto vuodelta 2006 ja huimasti kokemusta hyvin 
erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta sekä palkkaa vastaan että ilman sitä.

tomi AStikAinEn Eli nEljä vuottA ilmAn RAhAA jA 
mAtkuSti ympäRi mAAilmAA. kiRjASSAAn hän jAkAA 

tiEtonSA jA tARinAnSA näiltä vuoSiltA

iSBn 978-952-264-562-3, kl t17.3, 
nidottu, noin 230 sivua, suositushinta  
10 e, ilmestyy 2/16

Kalle Kniivilä

Putinin väkeä
Venäjän hiljainen enemmistö

Mikä on Putinin suosion salaisuus?
Toimittaja Kalle Kniivilä haastatteli Venäjän hiljaista enemmistöä, jota miellyttää 

vakaus, talouskasvu ja Venäjän suurvalta-aseman palauttaminen. Monen mielestä 90-luku 
oli kaamea vuosikymmen ja Putin on palauttanut maahan järjestyksen. Samalla hän on 
murskannut riippumattomat tiedotusvälineet ja hyökännyt naapurimaihin. Mikä on 
venäläinen ajatusmaailma 2010-luvulla?

Kalle Kniivilä on palkittu kirjailija ja Malmössä ilmestyvän Sydsvenska Dagbladetin 
Venäjään erikoistunut toimittaja. Neuvostoliiton hajotessa hän oli Kansan Uutisten 
kirjeenvaihtaja Moskovassa. Kniivilän viimeisin teos on Krim on meidän – Imperiumin paluu.

vuoDEn 2014 pARAS tiEtokiRjA 
pokkARinA jA uuDEllA ESipuhEEllA

iSBn 978-952-264-560-9, kl t47.1, nidottu, 
noin 250 sivua, suositushinta 10 e,  

ilmestyy 3/16

”Kirja kuuluu lajinsa ehdottomiin valioihin.” – Timo Vihavainen, Kanava

”Palkittu kirja luotaa Venäjän tottelevaisen enemmistön tuntoja uskottavasti.  
– Jussi Konttinen, Helsingin Sanomat

”Suurenmoinen journalistinen saavutus.” – Dagens Nyheter

”Kirjan tarkoitus ei ole auttaa ihmisiä säästämään rahaa, vaan haastaa heitä 
ajattelemaan toisin ja kuuntelemaan oman sydämensä ääntä.”

– Milja Haaksluoto, MTV

uusI EsIPuhE!
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PokkaRI

Rauli Partanen, Harri Paloheimo & Heikki Waris

Suomi öljyn jälkeen
Suomi öljyn jälkeen latoo pöytään kovat faktat herkullisessa paketissa: Suomi nielee öljyä 
200 000 tynnyriä päivässä, lähes 400 litraa joka ikinen sekunti. Elintasomme on rakennettu 
suomalaisen sisun lisäksi halvalla öljyllä, ja öljyn mukana elintasomme myös seisoo tai 
romahtaa. Nyt maailman öljy hupenee: halpa ja helppo öljy on pumpattu lähes viimeiseen 
pisaraan. Miten käy Suomelle – tuolle pienelle pohjoiselle maalle, jolla ei ole omaa 
öljyntuotantoa? Onko Suomen valtio varautunut historialliseen haasteeseen?

Rauli Partanen on energiaa, öljyä, resurssiniukkuutta ja näiden kytköksiä yhteiskunnassa 
tutkivan ASPO Finland ry:n perustajajäsen. Heikki Waris on perustajaosakas Coreorient 
Oy:ssä, joka neuvoo yrityksiä öljyhuippuun valmistautumisessa. Harri Paloheimo on 
Coreorient Oy:n toimitusjohtaja ja ASPO Finland ry:n perustajajäsen hänkin.

tiEto-FinlAnDiA EhDokAS pokkARinA

iSBn 978-952-264-561-6, kl t60.8, nidottu, 
noin 350 sivua, suositushinta 11 e, ilmes-
tyy 2/16

”Tämä kirja saa lukijan haukkomaan henkeään, väittämään vastaan –  
ja aloittamaan tulevaisuuden suunnittelemisen alusta.”

– Filosofi Maija-Riitta Ollila

Nicholas Shaxson

Aarresaaret
Miehet jotka ryöstivät maailman

Aarresaaret on jännittävä tietokirja veroparatiisien luoman varjotalouden valtavasta kasvusta. 
Jo yli puolet maailmankaupasta kulkee veroparatiisien kautta. Karibian palmusaarten 
sijasta maailman keskeisimpiä veroparatiiseja ovat Yhdysvallat ja Britannia. Veroparatiisien 
tärkeimpiä asiakkaita ovat järjestäytyneen rikollisuuden sijaan suuret pankit.

Veroparatiiseissa on piilossa yksistään henkilökohtaista omaisuutta noin 10 
biljoonaa eli 10 000 miljardia dollaria. Ongelma ei kuitenkaan rajoitu saamatta jääviin 
verotuloihin: veroparatiisit myös luovat olemattomalla säätelyllään talouskriisille otollisen 
kasvuympäristön.

Aarresaaret on myynyt 85 000 kirjaa maailmalla ja sen käännösoikeudet on myyty 14 
maahan.

vERopARAtiiSit jA likAinEn RAhA – Rumin jA 
SAlAtuin luku mAAilmAntAlouDEn hiStoRiASSA

Alkuteos Treasure Islands: Tax Havens and the 
Men Who Stole the World, suomentanut henri 

purje, iSBn 978-952-264-539-5, kl t36, nidottu, 
316 sivua, suositushinta 11 e, ilmestyy 2/16

”Teosta voi nimittää myös tositapahtumiin perustuvaksi trilleriksi, niin hiuksia 
nostattavia osa kuvatuista tapahtumista on.”

– Ulkopolitiikka

kansaInväLInEn 
vERoPaRatIIsI-
bEstsELLER!

PäIvItEtty LaItos!
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PokkaRI

Charles C. Mann

1491 
Amerikka ennen Kolumbusta

Kun Kristoffer Kolumbus nousi maihin Amerikassa vuonna 1492, siellä asui 
todennäköisesti enemmän ihmisiä kuin Euroopassa. Mexicoiden pääkaupungissa 
Tenochtitlánissa oli juokseva vesi ja uskomattoman puhtaat kadut – toisin kuin 
eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Amazonin alueen intiaanit viljelivät sademetsää 
tuhoamatta sitä, mutta eivät suinkaan koskematta ympäristöönsä. Andien uskomaton 
tiejärjestelmä ulotti inkojen vaihtoverkoston rannikolta vuoriston huipulle. 
Eurooppalaiset saapuivatkin ihmisten läpeensä muovaamalle mantereelle.

1491 paljastaa inkojen, mexicoiden, mayojen ja monien muiden intiaanikansojen 
loisteliaan historian. Kirja on jännittävä ja perinpohjainen tutkimus tieteen uusista 
paljastuksista ja kokoaa koko mantereen historian yksiin kansiin.

Charles C. Mann on The Atlantic, Science ja Wired -lehtien toimittaja ja palkittu 
tietokirjailija. Mann asuu Amherstissa, Massachusettsissa.

huikEA mAtkA AmERikAn AlkupERäiSkAnSojEn 
loiStEliAASEEn hiStoRiAAn

Alkuteos 1491: New Revelations of the Ame-
ricas Before Columbus, suomentaneet milla 
karppinen ja leena teirioja, iSBn 978-952-264-
538-8, kl t98.3, nidottu, 558 sivua, suositus-
hinta 12 e, ilmestyy 2/16 

Martin Luther King

Ei väkivaltaa
Martin Luther King astui papin virkaan Alabamassa vuonna 1954, ja loppu on historiaa. 
Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1964, ja vuonna 1968 hänet murhattiin 
vain 39-vuotiaana. Tekijöitä ei koskaan saatu kiinni, mutta taustalla oli laaja salaliitto. 
Kuolemaansa asti King johti väkivallatonta taistelua rotusortoa ja sodan lietsomista 
vastaan.

Ei väkivaltaa sisältää Martin Luther Kingin 17 puhetta, joissa hän muun muassa 
pohtii kristityn velvoituksia meidän maailmassamme. Edellinen neljäs painos ilmestyi 
Suomessa vuonna 1980.

RAuhAnnoBEliStin klASSikko vihDoin pokkARinA

iSBn 978-952-264-564-7, kl 32.7 & t23.8, 
nidottu, noin 230 sivua, suositushinta 10 e, 

ilmestyy 2/16

nobELIn RauhanPaLkInto 1964

“synkässä ja sEkasoRtoIsEssa MaaILMassa 
juMaLan vaLtakunta voI kuItEnkIn vaLLIta 

IhMIstEn sydäMIssä.” 
– MaRtIn LuthER kIng

Aina joskus osuu käsiin kirja, joka todella muuttaa käsitystä siitä, millainen 
maailma on. Charles C. Mannin kirja 1491 – Amerikka ennen Kolumbusta 

muutti ainakin minun mielikuvani alkuperäiskansojen Amerikasta.
– Sammeli Heikkinen, Vihreä Lanka
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PokkaRI

Johan Galtung

Rauhanomaisen puolustuksen 
strategia
Norjalainen Johan Galtung kuuluu rauhan raskaaseen sarjaan yhdessä
Gandhin, Tolstoin ja Thoreaun kanssa. Hän on vastuussa
rauhantutkimuksen perustamisesta, ja hänen ansiostaan nykyään
ymmärretään, että konfliktissa ei ole kysymys vain sotilaallisesta
voimasta: konflikteja voidaan ymmärtää sosiologisesti, ja niitä
voidaan ratkaista jo ennen kuin ne äityvät sodiksi. Kansat ja
kulttuurit, vähemmistötkin, voivat puolustaa asemaansa ja oikeuksiaan
menestyksellisesti myös rauhanomaisin keinoin.

Johan Galtungin Rauhanomaisen puolustuksen strategia on klassikko, joka ilmestyi 
ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1970.

RAuhAntutkimukSEn pERuStAjAn 
klASSikko pokkARinA

iSBn 978-952-264-563-0, kl 32.7, nidottu, 
noin 140 sivua, suositushinta 8 e,  
ilmestyy 2/16

“gaLtung on RauhantutkIMuksEn gRand oLd Man.  
konFLIktIEn EI taRvItsE

aIna saada väkIvaLtaIsta Muotoa.”  
– kaLEvI suoMELa

Elli Kytömäki

Haagin rauhanjulistus 
1900-luvun alussa Haagissa pidettiin merkittäviä rauhankokouksia, joiden kunniaksi 
järjestettiin vuonna 1998 Haagin rauhankonferenssi. Se oli historian suurin 
kansainvälinen kansalaisjärjestökokous, jossa laadittiin 50-kohtainen ohjelma 
2000-luvulle rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Miten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty? Voisiko 2000-luku monista 
kriiseistään ja ongelmistaan huolimatta jäädä historiaan rauhan ja edistyksen aikana? 
Ovatko käsityksemme rauhasta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta muuttuneet, 
vai pyrimmekö edelleen samaan kuin sata vuotta sitten?

Elli Kytömäki on aseidenriisunnan asiantuntija, joka on työskennellyt muun muassa 
YK:n tutkimuskeskus UNIDIRissa, Geneven yliopiston alaisessa Small Arms Surveyssä 
sekä Etyjissä.

mitä kuuluu RAuhAnliikkEEllE 
2000-luvullA?

iSBn 978-952-264-559-3, kl t32.7, 
nidottu, noin 180 sivua, suositushinta  

8 e, ilmestyy 4/16

AVAA

POKKAR I

AVAA

POKKAR I
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Mennyttä Intoa
 -tieto

Ulrike Herrmann: Pääoman voitto – 
Kasvun, rahan ja kriisien historia

Ville Iivarinen: Raha – Mitä se todella on 
ja mitä sen tulisi olla? 

Heikki Hilamaa & Seppo Varjus:  
Kumouksen äänet – Yhdysvaltojen 
murros ja musiikki 1960–1984

Artemi Troitski: Venäläinen karmageddon
Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiskiista
Erkki Lähde: Suomalainen metsäsota 

- Miten jatkuva kasvatus voitti 
avohakkuun 

Koivuranta, Pehkonen, Sorjanen, Vainio, 
Karlsson & Ponto: 
Marimekko – Suuria kuvioita 

Karim Maïche: Mitäs me länsimaalaiset! – 
Suomi ja lännen käsite

Anton Monti: Punaiset prikaatit – Italian 
väkivallan vuodet 1970–1988 

Peter Lodenius: Turkki pintaa syvemmältä 
– Johdatus politiikkaan,  
lähihistoriaan ja Istanbuliin

Luke Harding: Snowden – Maailman 
halutuin mies

Timo Kalevi Forss: Toverit herätkää - 
Poliittinen laululiike Suomessa

Ari Turunen: Maailmanhistorian kukois-
tavimmat kaupungit – Eli miten 
 erilaisuuden sietäminen synnyttää 
vaurautta ja sivistystä

Laura Gustafsson & Terike Haapoja: 
History According to Cattle

Ele Alenius: Maailmankehityksen suuri 
käänne

Otso Kantokorpi: Jynkkää menoa 
Punavuoressa – Rappiollista  
kulttuuripolitiikkaa

Pasi Sahlberg: Suomalaisen koulun 
menestystarina – Ja mitä muut  
voivat siitä oppia

Seppo Turunen & Maia Raitanen: 
Valloittavat lajit – Tulokkaat 
ja vieraslajit tulimuurahaisista 
jätti palsamiin

Risto Isomäki: Miten Salpausselät 
syntyivät

Niklas Saxén, Eva Nilsson & Yusuf M. 
Mubarak: Suomen somalit

Elisa Aaltola & Sami Keto (toim.): Eläimet 
yhteiskunnassa

Peter Culshaw: Manu Chao – Maailman 
kiertäjä 

Tom Mueller: Oliiviöljyn menetetty neitsyys
Heikki Hiilamo: Hyvinvoinnin 

vakuutusyhtiö – Mistä 
sote-uudistuksessa on kysymys?

Tomi Astikainen: Miten elää ilman rahaa

Kalle Kniivilä: Krim on meidän – 
Imperiumin paluu

Kristiina Koivunen: Suuruudenhullu Turkki
Sirpa Ahola-Laurila: Soinin kupla
Matti Ylönen & Mikko Remes: 

Velkatohtorit – Kuinka Eurooppa 
unohti historian ja oppi rakastamaan 
talouskuria

Pentti Kemppainen: Radio kuuluu 
kaikille! – Kaupallisen radion historia 
Suomessa

Friedrich Engels: Työväenluokan asema 
Englannissa

Heikki Patomäki: Suomen talouspolitiikan 
tulevaisuus – Teoriasta käytäntöön

Mikko Jakonen & Tiina Silvasti (toim.): 
Talouden uudet muodot

Matti Kääriäinen: Kehitysavun kirous 
Jonathan Lyons: Viisauden talo – 

Länsimaiden arabialainen perintö
David Leigh & Luke Harding: Assange
Saara Henriksson & Aino-Maija 

Leinonen: Leppoisa opas huusholliin
Esko-Juhani Tennilä: Jäämeri kutsuu – 

Koillisväylä, Murmansk  
ja Suomen mahdollisuudet

Declan Hill: Maksetut maalit – Jalkapallo 
ja järjestäytynyt rikollisuus

Antti Vihinen: Minä ja Mozart
Petri Laukka: Remu & Hurriganes 

Kekkoslovakiassa
Ville Yliaska: Tehokkuuden toiveuni – 

Uuden julkisjohtamisen historia 
Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle

Merryl Wyn Davies & Ziauddin Sardar: 
Islam

Bernd Brückler & Risto Pakarinen: 
Elämää KHL:ssä – Lätkää, lääkäreitä ja 
rahasäkkejä

Mikko Majander: Lukemisen hulluus – 
Esseitä aikamme kulttuurista

Hanna Moilanen, Jukka Peltokoski, Jaana 
Pirkkalainen & Tero Toivanen: 
Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike

Pekka Peltola: Päätä seinään – Idealistin 
muistelmat

Mikael Brunila & Kimmo Kallio (toim.): 
Verkko suljettu – Internet ja 
avoimuuden rajat

Heini Saraste & Matti Laitinen: Elämän 
kynnyksellä – Vammaisliikkeen synty

Kalle Kniivilä: Putinin väkeä – Venäjän 
hiljainen enemmistö

Maarit Korhonen: Herää koulu!
Syed Saleem Shahzad: Kuoleman sisäpiiri 

– Terroristijohtajat bin Ladenin 
jälkeen

Bertha von Suttner: Aseet pois!
Salla Korpela: Yhteinen talo 

– Ryhmä rakennuttaminen ja yhteisö-
asumisen pohjoismainen malli

Elli Kytömäki (toim.): Ei ydinaseille! 
Suomalaisen aktivismin historia

Gene Sharp: Väkivallattomuus
Pentti Sainio: Kummolan kääntöpiiri – 

Urheiluviihteen kulissien  
takaista peliä

Janne Käpylehto: Mökille sähköt 
auringosta ja tuulesta

Kai Sadinmaa: 10 käskyä kirkolle
Anna Kontula: Kirjeitä oikealle
Eveliina Lundqvist: Salainen päiväkirja 

eläintiloilta

 -kauno

Andy Weir: Yksin Marsissa
Boris Akunin: Erikoistehtäviä 
Roman Sentšin: Jeltyševit, erään perheen 

rappio 
Denise Rudberg: Yksi tappava syrjähyppy
Jarmo Stoor: Motelli
Sergei Lukjanenko: Viimeinen Partio
Luiz Ruffato: Tekokukkia
Akram Aislili: Kiviset unet
Kyung-sook Shin: Pidä huolta äidistä
Odeh Bisharat: Zatunian kadut
Polina Žerebtsova: Sodan sirpaleet – Tytön 

päiväkirja Tšetšeniasta
Andrea Levy: Pitkä laulu
Jesper Malmose: Vallan linnake
Karl Kraus: Myrkyn käyttöohje 
Sinikka Paavilainen: Kyynelvaunut
Hippo Taatila: Isipappablues
Milla Peltonen (toim.): Päätön – Novelleja 

työstä ja työttömyydestä
Pentti Haanpää: Eräs avioliitto – ja muita 

kadonneita juttuja
Luiz Ruffato: Rutosti hevosia
Pavel Sanajev: Haudatkaa minut 

jalkalistan taakse
Sergei Lukjanenko: Hämärän Partio
Johannes Ojansuu: Katoavaisuuden 

aineisto
Yassin Musharbash: Radikaali 
Edgar Rice Burroughs: John Carter 6 

– Marsin nero
Edgar Rice Burroughs: John Carter 5 

– Marsin ritarit
Edgar Rice Burroughs: John Carter 4 

– Marsin neito
Edgar Rice Burroughs: John Carter 3 

– Marsin sotavaltias
Edgar Rice Burroughs: John Carter 2 

– Marsin jumalat
Edgar Rice Burroughs: John Carter 1 

– Marsin sankari



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, maailmankuulu 
riippumattoman journalismin pesäke. Suomenkielinen 
Diplo on osa kosmopoliittista lehtiperhettä: Diploja 
ilmestyy jo 30 eri kielellä yhteensä 47 eri painoksena. 
Lukijoita on yli kaksi miljoonaa.

Diplo tunnetaan kovatasoisista kansainvälisistä 
kirjoittajista ja kriittisestä tutkivasta journalismistaan. 
Suomenkieliseen Diploon valikoidaan juttuja ja muuta 
aineistoa ranskankielisen kuukausilehden lisäksi 
muun muassa 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.

www.mondediplo.fi

Tilaa nyt!30€/vuosi
(määräaikainen 34€/vuosi)
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