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Sinikka Paavilainen

Kyynelvaunut
Alkusyksyn hämärtyvä yö oli hetkessä muuttunut uhkaavaksi pimeydeksi. 
Oven takaa kuului miesten kovaäänistä puhetta. Simeon vapisi 
järkytyksestä ja pelosta. Oliko tänä yönä hänen vuoronsa?

Kyynelvaunut on tositarinoihin perustuva romaani inkerinsuomalaisten 
vaiheista Josif Stalinin johtamassa Neuvostoliitossa. Kirja antaa 
kasvot ja äänet pelon vallassa eläneille ihmisille. Inkerinsuomalaiset 
kokivat kovia: pakkokollektivisoinnin, karkotukset Siperiaan, terrorin, 
saksalaismiehityksen, työssäolon Suomessa jatkosodan aikana ja 
sodanjälkeiset kyyditykset takaisin Neuvostoliittoon.

Romaani seuraa muutamien inkerinsuomalaisten perheiden 
kohtaloita 1920-luvulta aina Stalinin kuolinvuoteen 1953 asti. 
Kommunistisesta utopiasta tuli tragedia, joka päättyi miljoonien 
ihmisten kyyneliin. Vihdoin on koittanut aika, jolloin totuuden voi 
kertoa.

sinikka Paavilainen (VTM, s. 1949) 
on kirjoittanut kaksi kirjaa, Samaa unta – 
kihlaparin kirjeitä jatkosodan keskeltä ja Työtytöt 
– tytöt isänmaan palveluksessa 1941–1945. 
Kirjailijana hän pohtii moraalin merkitystä 
ja vallankäyttöön liittyvää vastuuta. Hän 
kirjoittaa herättääkseen ihmiset huomaamaan, 
että ihmisyyttä kunnioittamalla voi vähentää 
epäoikeudenmukaisuutta ja inhimillistä 
kärsimystä.

KoSKETTAvA roMAAnI InKErInSUoMALAISTEn 
KoKEMUKSISTA

ISBn 978-952-264-291-2, kl 84.2, sid., n. 370 sivua, 
suositushinta 32 e, ilmestyy 3/14

”Teksti on väkevää ja koskettavaa, aloitin lukemisen iltapäivällä, luin sen loppuun aamuyöllä, en voinut lopettaa 
kesken.” – Pentti Hämäläinen, muusikko

”Kirjailija on Kyynelvaunuissa kertonut inkeriläisten historiaa uudella kaunokirjallisella tavalla, limittämällä 
yhteiskunnalliseen kontekstiin aidot elämänkerrat yhdeksi kokonaisuudeksi. Mukaansatempaava.”

– Alina-Sinikka Salonen, Suomen Inkeri-liitto ry:n puheenjohtaja

Sinikka Pa
avilainen

”Bus, volupta planitiam nis voloristis et et 
dolorum lias reribus evelliquam quiducit, 
voluptatum fugitat parumqu atquodi 
 rerferum, aperum veliam.

– Soloriatatur Aquatem

KosKettava romaani inKerinsuomalaisten KoKemuKsista
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AvAAT KäMMEnEn, 
HELMI pUToAA. 

oLET vApAA.
Johannes Ojansuu

KatoavaIsuuden aIneIsto
Filosofi ja kirjailija Johannes Ojansuu (s. 1961) tunnetaan ennen kaikkea filosofisista 
teoksistaan Pyhyys – rajalla oleva ihminen ja Lankeemus, mutta hän on myös palkittu 
runoilija ja aforistikko. Parhaillaan hän valmistelee väitöskirjaa filosofisen antropologian 
alueelta.

Johannes ojansuun aforismit tutkivat luonnon ja ihmismielen 
järjestystä katoavaisuuden peiliä vasten. Mustan huumorin ja 
kielellisen leikittelyn keinoin hän pohtii valheen ja itsepetoksen 
suhdetta ihmisen minäkäsitykseen ja läheisyyden etsintään.

ISBn 978-952-264-285-1, kl 10.8,  
nid., n. 90 sivua, suositushinta 25 e,  
ilmestyy 2/14

Kysymyksien tarkoitus on valo. Vastaukset loistavat poissaolollaan.

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

Pidän sinua sylissäni. Putoavat lehdet kiinnittyvät uudestaan.

Rivikansanedustaja: miten osuva termi se onkaan. Poliittiset sulkeiset.
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BUrLESKI TArInA LApSESTA 
AIKUISTEn MAAILMASSA

Pavel Sanajev

HaudatKaa mInut
JalKalIstan taaKse
Nimeni on Saša Saveljev. Olen toisella luokalla koulussa ja asun mummon ja vaarin 
luona. Äiti on ottanut tilalleni verenimijäkääpiön ja paiskannut minut mummon 
niskoille kuin painavan ristinrumiluksen. Sellainen olen ollut nelivuotiaasta asti.

Saša Saveljev ei saa hikoilla eikä riisua sinisiä villasukkahousujaan. Hän ei 
myöskään saa niellä kerralla liikaa ruokaa. Hänen mummonsa on ennustanut, että 
hänen kohtalonsa on mädäntyä hengiltä noin kuusitoistavuotiaana ja joutua rajan 
taakse. 

Koulupojan sepityksiä nerokkaasti tavoittava lapsuuden tarina huojuu jatkuvasti 
draaman ja sadun välillä. Kirja on liioiteltujen ja karnevalististen hahmojen 
teatteria. Nina, Sašan pompotteleva ja roisisti kiroileva isoäiti, tukahduttaa 
lapsenlapsensa murskaavalla rakkaudella ja pumppaa hänet täyteen lääkkeitä ja 
parjauksia. Burleskin komedian keskellä Saša odottaa hetkeä, jolloin uni kaatuu 
todellisuuteen.

Pavel sanajev syntyi Moskovassa vuonna 1969. Hän on Venäjän 
elokuvantekijöiden uuden sukupolven lupaavimpia ohjaajia ja käsikirjoittajia. 
Pavel Sanajev on kuuluisien näyttelijöiden Vsevolod Sanajevin lapsenlapsi ja 
Elena Sanajevan poika. Hänen esikoisromaaninsa Haudatkaa minut jalkalistan 
taakse oli myyntimenestys Venäjällä (yli 500 000 kirjaa) ja tempaisi Sanajevin 
nykykirjailijoiden kirkkaaseen kärkeen. Kirja on palkittu Triumph Prizella 2005 
ja Octyabr Magazinen vuotuisella esikoispalkinnolla 1996. Se oli myös Venäjän 
Booker Prize -ehdokas 1997.

Alkuteos Pohoronite menja za plintusom, 
suomentanut Kirsti Era, ISBn 978-952-264-289-9,  
kl 84.2, nid., n. 270 sivua, suositushinta 26 e, 
ilmestyy 3/14

Pav e l  S a n a j e v

”Melkein kuin Dickens.”  – Inout magazine

”Tunnelmalla, joka on sekä moderni että ihailtavan uskollinen – – kirjallisuuden lajille, jonka airut ja kiihottaja 
Dostojevski oli, Haudatkaa minut jalkalistan taakse on jyrkässä ristiriidassa venäläisen nykytuotannon kanssa.”

– le Figaro magazine
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Sergei Lukjanenko 

HämäränPartIo
Moskovassa elää ihmisten joukossa Muita – noitia, velhoja, vampyyreja 
ja ihmissusia. He kuuluvat Valon tai Pimeyden palvelijoihin, ja heillä on 
mahdollisuus astua Hämärään, jossa voi vaikuttaa ihmisiin ja maailman 
tapahtumiin ja jossa maailman lait paljastuvat. 

Hämäränpartiossa sukelletaan jälleen syvemmälle Yöpartion ja 
Päiväpartion viitoittamaan maailmaan. Hämäränpartio pyörii suuren 
kysymyksen ympärillä: voiko ihmisen muuttaa Muihin kuuluvaksi?  

Partioille ja Inkvisitiolle on lähetetty sanomalehdistä leikatuista sanoista 
ja kirjaimista kokoon liimattu kirje: ”Yöpartiota varmaan kiinnostaa se, 
että eräs Muihin kuuluva on paljastanut eräälle ihmiselle totuuden Muihin 
kuuluvista ja aikoo tehdä tästä ihmisestä Muihin kuuluvan.”

Aiemmista tarinoista tuttu Yöpartion Anton Gorodetski lähetetään 
jahtaamaan kyseistä ihmistä sekä kirjeen lähettänyttä Muihin kuuluvaa. 
Hänen kanssaan asiaa tutkii Päiväpartion Kostja-vampyyri, Antonin 
vanha tuttava hänen naapuristaan. Anton löytää ihmisen, joka haluaa 
itsensä muutettavan Muihin kuuluvaksi, mutta jäljet johtavat yllättäen 
Yöpartioon...

Hämäränpartiossa Anton painiskelee edelleen samojen hyvän 
mahdollisuuteen liittyvien moraalisten ongelmien kanssa kuin aiemmissa 
osissa. Lisäksi hän saa tietää Muihin kuuluvien perusolemuksesta 
asioita, joita ei olisi halunnut tietää. Mitä pidemmälle saaga etenee, sen 
epäselvemmäksi käy, ketkä ovat hyviksiä ja ketkä pahiksia.

Partio-sarjasta ovat aiemmin ilmestyneet Yöpartio (2012) ja Päiväpartio 
(2013).

sergei lukjanenko (s. 1968 Kazakstan) toimi 
psykiatrina ennen päätoimisen kirjailijan uraa. 
Lukjanenko tunnetaan scifi-kirjailijana, vaikka 
hänen tuotantoonsa mahtuu myös romaaneja ja 
novelleja. Hän on kirjoittanut kymmeniä teoksia 
ja kahminut kymmeniä palkintoja, kuten Paras 
eurooppalainen fantasiakirjailija 2003 ja Vuoden 
kirjailija Venäjällä 2006. 

SErgEI LUKJAnEnKon MAAILMAA vALLoITTAvAn 
pArTIo-SArJAn KoLMAS oSA ILMESTyy!

Suomentanut Arto Konttinen, ISBn 978-952-264-267-7,  
kl 84.2, sid., n. 400 sivua, suositushinta 32 e, ilmestyy 2/14

”Magia pohjautuu nykypäivän Venäjän todellisuuteen...  
Kekseliäs, häijy ja täynnä erityistä tuoreutta.”

– independent –

S e r g e i  L u k j a n e n k o

k a u h u fa n ta s i a - s a r j a n  k o l m a s  o s a
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Pentti Sainio

Kummolan
raHanKääntöPIIrI
urheiluviihteen kulissien takaista peliä
Urheiluviihde on pienten piirien rahapeliä, jossa rahavirtoja halutaan 
usein kätkeä suurelta yleisöltä piiloon eri yhteisöihin ja veroparatiiseihin. 
Monien yhteisöjen hämähäkinverkot on rakennettu tarkoituksena hämärtää 
ja piilottaa rahavirroista hyötyjät. Sisäpiiri vaikuttaa monisäikeisillä 
operaatioilla mediassa, politiikassa ja urheiluviihteessä. 

Näkyvin suomalainen urheiluviihteen vaikuttaja on kokoomuslainen 
poliitikko ja liikemies Kalervo Kummola. Jääkiekon MM-kisat Suomessa 
ovat olleet se suuri rahasampo, jolle Kummolan sisäpiiri on vuodesta 
1997 lähtien perustanut liiketoimiensa tukijalan. Lisärahoitusta saadaan 
verovaroista, Suomen Jääkiekkoliiton ja sen kylkiäisen Jääkiekkosäätiön sekä 
kansainvälisten toimijoiden avulla. 

Tämä kirja kertoo näistä liikemiesten ja poliitikkojen salaisista 
sopupeleistä, joiden kautta Kummolan aikoinaan luomat jokeribisnekset 
siirtyivät kesällä 2013 venäläisten hallintaan.

Pentti sainio valmistui Sanoma Oy:n 
toimittajakoulusta 1976. Hän on ollut toimittajana 
mm. Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja 
Apu-lehdessä ja julkaissut lukuisia kirjoja, kuten 
Mitä tapahtui Urho Kekkoselle, viimeiset vaiheet 
presidenttinä, Rahoituksen henki, Operaatio Ahtisaari, 
Harkimoiden hattutemppu ja Maanpuolustusta vai 
suurvaltapolitiikkaa? Taisteluhelikoptereiden ja Hornet-
hävittäjien kova hinta. Sainio harrastaa uintia ja 
sotahistoriaa.

ISBn 978-952-264-279-0, kl 79.1, sid., n. 250 sivua, 
suositushinta 32 e, ilmestyy 4/14

Paljastuskirja julkistetaan juuri ennen venäjän sotšin talviolympialaisia, jotka alkavat 7.2.2014.  
sen jälkeen jääkiekon maailmanmestaruustaisto käynnistyy valko-venäjällä minkissä 9.5.2014.

KUMMoLA, HArKIMo, nIInISTö – JA pUTIn? 
KoHUKIrJA pALJASTAA KoTIMAISTA JA 

KAnSAInväLISTä UrHEILUKorrUpTIoTA.
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Kai Sadinmaa

10 KäsKyä KIrKolle
Kirkko on pettänyt juurensa. Evankeliumin radikaali, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen ulottuvuus on vesitetty 
ja köyhille suunnattu vapauttava ilosanoma on käännetty 
päälaelleen. Kirkosta on tullut ylemmän keskiluokan ja 
vallanpitäjien kirkko. Evankeliumista on tullut osa uhreja 
tuottavaa valtajärjestelmää. Sadinmaan Jeesus ei ole mikään 
kirkon kesyttämä yläluokan sylikoira, harmiton pyhäkoulujen 
lammaspaimen, kaikkien kiva kaveri, vaan köyhien Vapauttaja, 
vallanpitäjien kauhu, kapinallinen.

ISBn 978-952-264-281-3, kl 23.8, sid., n. 190 sivua, 
suositushinta 29 e, ilmestyy 4/2014

”Natsi-Saksan voima lumosi Suomen kirkon johdon, niin piispoja kuin teologian professoreita. 
Kansallissosialismi vetosi moniin kirkon merkkihenkilöihin, muun muassa piispa Aleksi Lehtoseen, professori 
Rafael Gyllenbergiin, professoreihin ja myöhemmin piispoihin Eelis Guliniin ja Aimo T. Nikolaiseen, teologi ja 
myöhemmin piispa Aarre Lauhaan, professori Antti Puukkoon, kansanedustaja, pappi Paavo Virkkuseen. – – 

Kirkko vaikeni myös pahimmasta, keskitysleireistä. Tieto holokaustista saatiin Suomen kirkkoon  
viimeistään -43 pastori Martti Simojoen vierailtua Saksassa.”

rADIKAALI pAppI KAI SADInMAA AnTAA 
KIrKoLLE 10 KäSKyä, KErToo vAIETUSTA 

nATSIHISTorIASTA JA SIJoITUSBISnEKSISTä
Otatiunt. Maximagname net 
omni audi offic testis am ute 
ducil maio dem idebis plis ea 
dolest, tem eum rest faceatur 

sequatis sae. Lentem adi beatqui 
occabori idusand uscilitatis 

eatem verum rehent.
Nam simil exeri tem resedisti te 
coritas ad ut fugia ventem quis 
iunt vendit laccaborepta veligna 

tusanda a am, occatectium 
dolorerem doluptint optat re 

conest qui dit fugiae enditatibea 
voluptatio. Nem intis net apis 
et earum enem ent pratquid es 
conectur aciduntori is pa que 
eum sae etum aut ut dolupta 

tiaerio nsequi ipsam simoluptas 
rectam, quatio mos ides dias sit 
iliquis eicillor sequaes equodit 
eat harunt, occae quiaspe eum 

eres ne et, volupidem. Et officat 
eaquas aut qui omnihicit est 

eatur ad mossequodion neces 
doluptas earit am veristibus 
re lam cus nis entiorporrum 

ideliciet offic tes nos atem vel 
eserum quas ilique dolorro dicia 

voluptaspit hil intibus alibus 
quiasped quis sequossit restem 

vererum etur? Ullorrum qui 
volorepro mint, seque eos non 

por si omnihillupti totas aut 
volore, abo. Dis quam voluptat.

Estions equunt, quatur? 
Quiatusandit labore laborrovit

Otatiunt. Maximagname net 
omni audi offic testis am ute 
ducil maio dem idebis plis ea 
dolest, tem eum rest faceatur 

sequatis sae. Lentem adi beatqui 
occabori idusand uscilitatis 

eatem verum rehent.
Nam simil exeri tem resedisti te 
coritas ad ut fugia ventem quis 
iunt vendit laccaborepta veligna 

tusanda a am, occatectium 
dolorerem doluptint optat re 

conest qui dit fugiae enditatibea 
voluptatio. Nem intis net apis 
et earum enem ent pratquid es 
conectur aciduntori is pa que 
eum sae etum aut ut dolupta 

tiaerio nsequi ipsam simoluptas 
rectam, quatio mos ides dias sit 
iliquis eicillor sequaes equodit 
eat harunt, occae quiaspe eum 

eres ne et, volupidem. Et officat 
eaquas aut qui omnihicit est 

eatur ad mossequodion neces 
doluptas earit am veristibus 
re lam cus nis entiorporrum 

ideliciet offic tes nos atem vel 
eserum quas ilique dolorro dicia 

voluptaspit hil intibus alibus 
quiasped quis sequossit restem 

vererum etur? Ullorrum qui 
volorepro mint, seque eos non 

por si omnihillupti totas aut 
volore, abo. Dis quam voluptat.

Estions equunt, quatur? 
Quiatusandit labore laborrovit

K
tatiunt. Maximagname net omni audi offic testis 
am ute ducil maio dem idebis plis ea dolest, tem 
eum rest faceatur sequatis sae. Lentem adi beatqui 
occabori idusand uscilitatis eatem verum rehent.

Nam simil exeri tem resedisti te coritas ad ut fugia 
ventem quis iunt vendit laccaborepta veligna tusanda a 
am, occatectium dolorerem doluptint optat re conest qui dit 
fugiae enditatibea voluptatio. Nem intis net apis et earum 
enem ent pratquid es conectur aciduntori is pa que eum sae 
etum aut ut dolupta tiaerio nsequi ipsam simoluptas rectam, 
quatio mos ides dias sit iliquis eicillor sequaes equodit eat 
harunt, occae quiaspe eum eres ne et, volupidem. 

Et officat eaquas aut qui omnihicit est eatur ad 
mossequodion neces doluptas earit am veristibus re lam 
cus nis entiorporrum ideliciet offic tes nos atem vel eserum 
quas ilique dolorro dicia voluptaspit hil intibus alibus 
quiasped quis sequossit restem vererum etur? Ullorrum qui 
volorepro mint, seque eos non por si omnihillupti totas aut 
volore, abo. Dis quam voluptat.
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KäsKyä
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Kai sadinmaa on Torniossa syntynyt käsikirjoittaja, pappi ja 
kolumnisti, joka on tullut tunnetuksi radikaaleista aamuhartauksistaan 
Radio Ylen Ykkösessä. Hän on kirjoittanut palkitun kuunnelman 
Toisenlainen iltahartaus Radio Ylen Ykköselle (2001) ja 
käsikirjoittanut ja ohjannut näytelmän Vuosaaren Vapahtaja (2010). 
Sadinmaa vihittiin papiksi 1994 Kuopiossa, ja hän asuu Helsingin 
Kalliossa vaimon ja kolmen lapsen kanssa.

Pääsiäisenä Kai Sadinmaa tempaisee: hän naulaa 10 käskyä Tuomiokirkon 
oveen! Lisäksi Sadinmaa kiertää Suomen seurakuntia käskyjensä kera.
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”Samaan aikaan kun suomalaista hyvinvointivaltiota on romutettu ja suuret määrät ihmisiä työnnetty 
hyvän elämän ulkopuolelle, kirkko on takonut suuria voittoja sijoitusbisneksellään. – – Laman myötä kirkon 

eläkerahastosta tuli suursijoittaja. Vuodesta 1990 rahaston koko on lähes kolmikymmenkertaistunut, 
reilusta kahdesta sadasta miljoonasta markasta nykyiseen, hieman yli miljardiin euroon. Sijoitukset 

pitävät sisällään valtionlainoja, rahamarkkinasijoituksia, yrityslainoja, osakkeita, pääomasijoitusrahastoja, 
kiinteistösijoitusrahastoja sekä kiinteistöjä. Sijoitusten tuotto vuonna 2012 oli huimat +12,34 %. Jos 

oppi-isä Luther olisi todistamassa tätä, hän tuomitsisi kirkon oikopäätä koronkiskonnasta ja mammonan 
palvonnasta. Hän sanoisi bisneskirkolle suorat sanat: ’koronkiskoja on suurvaras ja maarosvo, jonka 

hyvinkin pitäisi riippua hirsipuussa seitsemän kertaa korkeammalla kuin muiden varkaiden’.”

1. Älä valehtele Jeesuksesta

4. Tuomitse finanssikapitalismi ja lopeta    
 sijoitusbisnes

5. Lopeta jäsenten kosiskelu

8. Luovu messuista ja muusta magiasta

9. Rakasta homoja
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Anna Kontula

KIrJeItä oIKealle
Kirjeitä oikealle on kirja vasemmiston ja oikeiston eroista – ja vähän 
yhtäläisyyksistäkin. Jopa monet ammattipoliitikot ovat autuaan 
tietämättömiä niistä aatteellisista juurista, joiden vaikutuksesta he 
päätyvät arvottamaan jonkin seikan toista tärkeämmäksi. Vielä 
vähemmän poliitikot tuntuvat tietävän toistensa aatteellisista 
perusteista. Miksi talonvaltaus on vasemmiston mielestä hyvä 
juttu, mutta oikeistosta ei? Miksi vasemmiston tavoitteet ihmisten 
vapauden lisäämiseksi tuntuvat oikeistolaisesta vapaudenriistolta, ja 
päinvastoin? Onko olemassa ei-kenenkään-maata, jossa nämä kaksi 
voisivat kohdata?

Anna Kontulan uutuusteos on kuvitteellinen romanttinen 
kirjeenvaihto vasemmistopoliitikon ja oikeistovaikuttajan välillä. 
Kirjeiden kirjoittaja pyrkii ymmärtämään, mihin Elinkeinoelämän 
keskusliitto, Finanssialan keskusliitto, Matti Apunen, Risto 
E. J. Penttilä, Björn Wahlroos tai ajatuspaja Libera perustavat 
mielipiteensä. Ja selittämään, miksi vasemmisto näkee kaiken niin 
toisin.

anna Kontula on tamperelainen 
kansanedustaja ja sosiologi. Hän on aktiivinen 
mielipidevaikuttaja, joka osallistuu mielellään 
julkiseen keskusteluun tutkijana, kolumnistina 
ja poliitikkona. Hänen aikaisempia teoksiaan 
ovat Punainen eksodus (Like, 2008) Tästä äiti 
varoitti (Into, 2009), Näkymätön kylä (Into, 
2010), Radikaaleinta on arki (Into, 2010) ja 

Mistä ei voi puhua (Into, 2012). Kontula harrastaa tanssia, kirjoja ja 
lastenkulttuuria.

vASEMMISTopoLITIIKon KUvITELLUT rAKKAUSKIrJEET 
oIKEISTovAIKUTTAJILLE vIEväT poLITIIKAn SyDäMEEn

ISBn 978-952-264-271-4, kl 32.01 & 90.2, n. 150 sivua, nid., 
suositushinta 25 e, ilmestyy 3/14

”Tosiasia on, että ihmiset eivät läheskään aina toimi järkevästi. Vaikka hyvin tiedän, että terveellinen ravinto ja 
säännöllinen liikunta lisäävät elinvuosiani, silti välttelen kumpaakin. Joskus tätä toimintaani ohjaa jokin vähemmän 

ilmeinen logiikka. Joskus järjettömät asiat – esimerkiksi rakkaus – vain ovat arvokkaampia kuin pitkä ikä.
Olen tulkinnut ihmiskuvasi varovaisen myönteiseksi. Haluat luottaa ihmiseen, jota markkinavoimien täytyy vain 

hieman sysiä oikeaan suuntaan. 
Entäpä, jos näin ei tapahdu? Onko sinun homo economicuksesi vapaa myös järjettömyyteen?”
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pALJASTAvA JA KoUKUTTAvA päIväKIrJA 
ELäInTUoTAnnoSTA. MITä TILoILLA 

ToDELLA TApAHTUU, KUn ToIMITTAJAT 
JA AKTIvISTIT EIväT oLE näKEMäSSä?

Eveliina Lundqvist

salaInen PäIväKIrJa
eläIntIloIlta
Mitä tapahtuu eläintilojen sisällä päiväsaikaan? Kun tarkkailijana on 
eläinhoitajaopiskelija, joka kaiken lisäksi on vegaani, avautuu tuotantotilojen arki 
erilaisena kuin mitä on totuttu näkemään. 

Tehotuotanto on ollut lähiaikoina paljon esillä tiedotusvälineissä. Julkisuuteen 
tulleet katsaukset tuotantotilojen toimintatapoihin ovat perustuneet hetkittäisiin 
käynteihin, joissa itse tuottaja ei ole paikalla (salakuvaukset) tai jopa tuottajan 
kanssa ennalta sovittuihin ja siten siistittyihin käynteihin (toimittajat). Kukaan 
ei ole kuitenkaan aiemmin soluttautunut tiloille töihin ja nähnyt miten eläimiä 
todellisuudessa ja pitkällä aikatähtäimellä kohdellaan.

eveliina lundqvist opiskeli tuotantoeläinpuolella 
eläinhoitajaksi yhden lukuvuoden ajan. Hän ei kertonut 
tilallisille taustoistaan vaan työskenteli harjoittelijana kuin 
kuka tahansa muukin. Vuoteen mahtui useita tiloja navetoista 
aina broilerihalliin saakka. Nähdyksi tuli eläinrääkkäystä, 
välinpitämättömyyttä ja kuolemaakin, mutta myös onnistumista 
ja päättäväisyyttä. Eveliina Lundqvist kirjoitti kokemuksistaan ja 
näkemyksistään päivittäin, joten muistikuvat pysyivät tuoreina. 
Vaikka aihe on raskas, Lunqvist on onnistunut omakohtaisella 

otteellaan luomaan kirjastaan mukaansatempaavan ja koskettavan. Lukija jää helposti 
juoneen kiinni ja haluaa tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu.

ISBn 978-952-264-284-4, kl 50.19,  
n. 180 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 2/14

”Einari istua nökötti heti oven vieressä ja katseli minua surullisilla silmillään. Oven takana oli pieni, 
pimeä karsina, enkä nähnyt siellä vesi- tai ruokamahdollisuutta. Siellä se kyyhötti yksin pimeässä 

kovalla betonilattialla. Farmari oli selvästi piilottanut sian eläinlääkäriltä!”
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näppärä TASKUopAS TUrKIn poLITIIKKAAn, 
LäHIHISTorIAAn JA ISTAnBULIIn

Peter Lodenius

turKKI PIntaa
syvemmältä
 taskuopas politiikkaan, lähihistoriaan ja Istanbuliin
Istanbulissa on vetovoimaa. Kaupunki Euroopan ja Aasian rajalla vetää 
puoleensa miljoonia matkailijoita, mutta myös uusia asukkaita – ja kansainvälistä 
pääomaa. Eurooppalaisia matkailijoita kiinnostaa vanha kulttuuri ja orientin 
häivähdys.

Suositut matkaopaskirjat eivät kuitenkaan tyydytä kaikkien Turkista 
kiinnostuneiden tiedonjanoa, varsinkin kun media näyttää kuvia valtavista 
mielenosoituksista, syyrialaisista pakolaisista ja kurdikysymyksestä. Millainen 
Turkin yhteiskunta todella on? Mistä mielenosoitukset johtuvat? Asukasluvun 
jatkuva kasvu tuo mukaansa vakavia ongelmia, samoin valtavat kehityshankkeet. 
Kaupunginsuunnittelijat, arkkitehdit ja luonnonsuojelijat ovat halunneet 
hiljentää vauhtia, mutta Istanbulin kasvattaminen globaaliksi keskukseksi on 
ollut pääministeri Recep Tayyip Erdoganin ykkösasia. Tämä ristiriita johti kesän 
2013 alussa valtavaan mielenosoitusaaltoon ja kiristyneeseen yhteiskunnalliseen 
ilmastoon.

Tämä kirja kertoo näistä osin mielikuvituksellisista suunnitelmista, 
Gezi-puistosta ja Taksim-aukiosta käydystä taistelusta ja sen taustoista. Se 
kertoo myös tasavallan historian keskeisistä voimamiehistä Mustafa Kemal 
Atatürkista ja Recep Tayyip Erdoganista ja nousevasta nuoresta polvesta, joka 
ei vanno kummankaan nimeen. On syntymässä uusi demokraattisempi ja 
eurooppalaisempi Turkki, jossa kurdeilla ja muilla vähemmistöillä on enemmän 
sananvaltaa. 

Peter lodenius (s. 1942) on pitkän linjan lehtimies, kirjailija 
ja päätoimittaja. Vuodesta 1966 lähtien hän on kirjoittanut 
erityisesti ulkomaita koskevia juttuja ja julkaissut useita 
kirjoja, mm. Islam ja nykyaika (2005) ja Bushin uusi maailma 
(2004).

ISBn 978-952-264-282-0, kl 48.111, nid., sivuja n. 170, 
suositushinta 26 e, ilmestyy 3/14

Peter Lodenius

syvemmältä

Kirja ilmestyy hyvissä ajoin ennen lomasesonkia ja Turkin presindentinvaaleja, 
joissa ensimmäistä kertaa maan historiassa kansa saa valita johtajansa suoraan.

mitä berlitz 

ja mondo eivät 

kerro turkista ja 

istanbulista?
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SUoMALAISEn 
rAKEnnUTTAMISEn vIISAS 
pErInnE TULEE TAKAISIn

Salla Korpela

yHteInen talo
ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasumisen 
pohjoismainen malli
Mitä ryhmärakennuttaminen on? Miten se eroaa muista 
rakennuttamishankkeista ja mitä etuja se tuo mukanaan?

Salla Korpela kuvaa kirjassaan ryhmärakennuttamishankkeita 
ja niiden myötä usein syntyviä yhteisöllisiä toimintoja, kuten 
asukkaiden arkista yhdessäoloa, yhteisruokailuja, saunomista ja 
harrastuksia. Yhteinen talo esittelee yhteisöasumisen pohjoismaisen 
mallin, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden yksityisyyden 
kunnioittamiseen.

Ryhmärakennuttamisella ja yhteisöasumisella voi olla 
huomattava elämänlaatua kohentava merkitys. Yleistyessään sillä on 
vaikutuksensa myös hoivan ja arkisten palveluiden järjestämiseen 
ja muihin polttaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kirjan 
kirjoittamisen sytykkeenä on ollut Malta-talohanke Helsingissä. 
Malta on marraskuussa 2013 valmistunut yhteisöllinen kerrostalo 
Helsingin Jätkäsaaressa.

salla Korpela on helsinkiläinen toimittaja, kääntäjä ja 
tietokirjailija. Hän on julkaissut kaikkea lastenkirjasta keittokirjaan 
ja mietiskelykirjasta hautajaisoppaaseen. Ennen kirjoitusalan 
sekatyöläiseksi ryhtymistä hän oli diplomaattiuralla, muun muassa 
Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Korpela on kolmen lapsen 
äiti ja kansalaisaktivisti paremman kaupunkiasumisen liikkeessä. Hän 
on toiminut Malta-talohankkeen vetäjänä sen alusta lähtien.

ISBn: 978-952-264-277-6, kl 37.5, n. 180 sivua, nid.,  
suositushinta 26 e, ilmestyy 5/14
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vEHrEä TArInA 
KAUpUnKIpUUTArHoISTA JA 

pUUTArHA-AATTEESTA
Mervi Lehmusoksa

KauPungIssa
Kasvanut
Koulukasvitarhatoiminta täytti Helsingissä kesällä 2012 huikeat 100 
vuotta! Kaupungissa kasvanut kertoo Kumpulan koulukasvitarhan 
tarinan ja tarkastelee kaupunkipuutarhoja monipuolisena lasten ja 
nuorten vapaa-ajan kasvuympäristönä, jolla on kestävän kehityksen 
kasvatusta painottava sisältö.

Puutarhassa hankitaan tietoa ihmettelemällä, havainnoimalla, 
tutkimalla, kokeilemalla, iloitsemalla ja eläytymällä. Hankittua 
tietoa käsitellään vuorovaikutuksessa omien aikaisempien käsitysten, 
toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Puutarhassa voidaan 
tarkastella niin kielen, matematiikan, fysiikan, musiikin, historian 

kuin vaikka kotitalouden ja etiikan ilmiöitä. 
Puutarhaympäristössä toimiminen opettaa 
ihmisestä luonnon muokkaajana. Toisaalta 
se opettaa myös ihmisen ja luonnon 
hyvinvoinnin suorasta riippuvuussuhteesta.

mervi lehmusoksa on puutarhapedagogi 
ja tietokirjailija. Hän on toiminut 
vuosien varrella viljelyohjaajana sekä 
puutarhapainotteisen työpajan suunnittelijana 
ja valmentajana Kumpulan koulukasvitarhalla 
ja Roihuvuoren asukaspuistossa Helsingissä.
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ISBn: 978-952-264-278-3, kl 67.3, n. 200 sivua, 
nelivärinen, sid., suositushinta 32 e, ilmestyy 4/14
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TUTKIMUSMEnETELMäopAS, JoKA 
on KLASSIKKo Jo SynTyESSään

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? Taisteleva tutkimus on ensimmäinen 
suomenkielinen esitys kantaa ottavista ja toiminnallisista tutkimusperinteistä 
sekä tutkimuksesta aktivismina. Kirja rohkaisee yhteiskuntatieteellisten alojen 
opiskelijoita vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja tarttumaan toimeen.  
Se neuvoo kansalaistoimijoita tutkimuksen ja aktivismin yhdistämiseen. 

Toisenlainen maailma on mahdollinen, toisenlainen tutkimus on mahdollista! 

Taisteleva tutkimus on taisteluväline ihmisten olosuhteiden parantamiseksi.

Taisteleva tutkimus on kohtaamista, yhdessä ajattelemista, jakamista ja tekemistä.

Juha suoranta (s. 1966) on kirjoittanut kymmeniä kirjoja. Hän intoilee 
sellaisen yhteiskuntatieteen puolesta, joka tarjoaa taisteluvälineitä ihmisten 
elämänolosuhteiden parantamiseksi yhdessä heidän kanssaan. Suorannan 
keskustelua herättänyt Into-pamfletti Piilottajan päiväkirja ilmestyi 2010 
ja sen jatko-osa Vastaanottokeskus 2011. Päivätyönsä hän tekee Tampereen 
yliopiston aikuiskasvatuksen professorina. Suomen tietokirjailijat ry myönsi 
hänelle oppikirjailijapalkinnon 2012.
sanna ryynänen (s. 1972) on sosiaalipedagogiikkaan erikoistunut 
yhteiskuntatieteilijä ja Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan 
yliopistonlehtori (ma). Hänen tutkimustyössään yhdistyvät halu tukea 
eriarvoisuuden vastavoimia ja vastarintoja sekä tiiviit siteet Brasiliaan. 
Ryynänen on asunut, opiskellut ja opettanut Brasiliassa sekä tehnyt siellä 
vapaaehtoistyötä ja tutkimusta. 

ISBn 978-952-264-297-4, kl 30.01, n. 320 sivua, nid., 
suositushinta 27 e, ilmestyy 4/14

juha suoranta & sanna ryynänen

Kirjan kotisivut löytyvät osoitteesta taistelevatutkimus.wordpress.com

”Kohtaamisessa kukaan ei ole täysin tietämätön eikä kukaan täysin 
viisas. On vain ihmisiä, jotka pyrkivät yhdessä oppimaan enemmän 

kuin sillä hetkellä tietävät.” – Paulo Freire
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”TEHoKKUUS” JA ”ISänMAA”? 
poIKKEUKSELLInEn SAnAKIrJA SISäLTää 

yHTEISKUnTAMME TärKEIMMäT 
KäSITTEET JA TyHMIMMäT TAIKASAnAT

Teppo Eskelinen & Inari Juntumaa (toim.)

KaPItalIsmIn sanaKIrJa
Tiedätkö, mistä sana ’boikotti’ on peräisin? Charles Boycott (1832–1897) oli 
ankara maanomistaja, joka sai tuta irlantilaisten maatyöläisten kapinan: he 
lopettivat työnteon, ja paikalliset kaupat ja pesulat kieltäytyivät palvelemasta herra 
Boycottia.

Entä oletko kuullut puhuttavan ’bruttokansanonnellisuudesta’? Sitä sanaa 
käytetään Himalajalla Bhutanissa, kun mitataan valtion edistystä.

Kapitalismin sanakirjassa eri alojen tutkijat ja kansalaisaktivistit selittävät 
kapitalismin keskeiset käsitteet. Mistä ne ovat peräisin, mitä ne merkitsevät, miten 
niitä voisi ajatella toisin? Käsittelyssä ovat markkinoiden, rahoituksen ja politiikan 
ydinkäsitteet, henkilöt ja vuosiluvut. Käsitteitä ei kuitenkaan selitetä tavanomaisen 
ensyklopedian tyyliin, vaan kirjoittajien tavoitteena on vaihtoehtojen kuvaaminen 
ja yllättävien kulmien avaaminen.

Kirja soveltuu poliittiseksi oppikirjaksi tai ihan muuten vaan luettavaksi.

teppo eskelinen on filosofi ja yhteiskuntapolitiikan 
dosentti, joka on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa, 
Jyväskylän yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja 
Vasemmistofoorumin toiminnanjohtajana. Eskelisen 
tuotantoon kuuluu tieteellisten artikkelien ohella useita 
kirjoitettuja tai toimitettuja kirjoja.
Inari Juntumaa on järjestö- ja yhteiskunnallisten aineiden 
opettaja kansanopistossa sekä sosiaalipsykologian jatko-
opiskelija Helsingin yliopistossa. Juntumaa on aiemmin 

kirjoittanut mm. arvoista, hyvinvointipalveluista ja turvallisuudesta.
Kirjan kirjoittajaryhmään kuuluvat toimittajien lisäksi elina aaltio, antti alaja, 

timo miettinen, ville-Pekka sorsa, tero toivanen ja tere vadén.

ISBn 978-952-264-283-7, kl 36,  sid.,  
sivuja n. 200, suositushinta 29 e,  
ilmestyy 4/2014
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AnALyySI KErToo vASEMMISTon 
TILAn KAIKISSA EUroopAn MAISSA

Tino Aalto & Mikko Majander

vasemmIston tIla 
eurooPassa
Kansainvälisestä finanssikriisistä alkanut myllerrys on ajanut velkataakan kanssa 
tuskailevat eurooppalaiset valtiot ahtaalle. On asettunut kyseenalaiseksi, kuinka 
Euroopan unioni ja yhteisvaluutta euro instituutioineen kykenee hoitamaan 
maanosaa kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Kriisiaika on kaatanut hallituksia, mutta uusliberaalin tien umpikuja ei 
ole kammennut kannatusta keskusta-oikeistosta perinteiselle vasemmistolle 
aikaisemmin totutulla tavalla. Äänestäjien tyytymättömyys on kanavoitunut 
kirjaviin protestiliikkeisiin, joissa usein yhdistyy kansallismielisyys ja EU-kriittisyys 
populistisella tavalla. 

Vasemmiston tila Euroopassa on tietopaketti, joka tarjoaa tiiviit tilastot ja 
esseet eri maiden asetelmista. Yhdessä niistä kasvaa kokonaiskuva, jota eritellään 
Euroopan poliittisia kehityslinjoja yhteen vetävässä johdantoartikkelissa. Teos on 
samanaikaisesti käsikirja ja tulkinta. Se antaa ajankohtaisia eväitä niin kevään 2014 
Euroopan parlamenttivaaleihin kuin eurooppalaisen politiikan pitkäjänteisempien 
trendien ymmärtämiselle.

Kirja tehdään yhteistyössä Kalevi Sorsa -säätiön ja Työväen Sivistysliiton kanssa.

tino aalto on valtio-opin maisteriopiskelija Turun yliopiston Politiikan 
tutkimuksen laitoksella sekä Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan 
maisterikoulussa. Aalto on aktiivinen kansalaisvaikuttaja, joka toimii muun muassa 
Eurooppanuorten Alueiden komitean puheenjohtajana ja YK-liiton hallituksessa. 

mikko majander on poliittisen historian dosentti, joka ajatushautomo Kalevi Sorsa 
-säätiön toiminnanjohtajana seuraa ja kommentoi aktiivisesti Euroopan politiikkaa. 
Vasemmiston historiaan hän on paneutunut muun muassa kirjoissaan Pohjoismaa 
vai kansandemokratia? Sosiaalidemokraatit, kommunistit ja Suomen kansainvälinen 
asema 1944–51 (2004), Demokratiaa dollareilla. SDP ja puoluerahoitus pulataloudessa 
1945–1954 (2007) ja Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira (2010).

ISBn 978-952-264-301-8, kl 32, nid.,  
n. 150 sivua, suositushinta 23 e, ilmestyy 4/14

”Maahanmuuttajavastaisuudella ratsastavat Ruotsidemokraatit jatkavat poliittisten 
voimasuhteiden arvaamattomana jokerina. Puolue on jo nyt parlamentissa vaa’ankieliasemassa, 

ja gallupit tarjoilevat sille jopa yli 10 prosentin kannatusta.”
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voIMALLISIA SAnoJA HoMoISTA, 
BISEKSUAALEISTA JA TrAnSIHMISISTä

Johanna Korhonen & Jeanette Östman (toim.)

KaIKella raKKaudella
sanoja seksuaalisuudesta ja sukupuolesta
Homoista, biseksuaaleista ja transihmisistä puhuvat suurimmaksi osaksi heterot 
– tässä kirjassa äänessä ovat vähemmistöihin kuuluvat itse. Miltä tuntuu elää 
vähemmistönä heterokulttuurin ja -normatiivisuuden kyllästämässä maailmassa? 
Onko homolla oikeus näkyä? Entä olla näkymättä? Muistaako homo olevansa 
homo, elleivät muut siitä joka päivä muistuta? Miksi transsukupuolisuus herättää 
edelleen pelkoa? Millaista on sateenkaarivanhemmuus? Miksi mieskirjailijat 
kuulustelivat lesboksi epäiltyä naista? Miksi piispa tuli pitämään kriisipalaveria 
homopapin työpaikalle?

Viidentoista kirjoittajan voimalliset tekstit avaavat ajankohtaiseen keskusteluun 
uusia näkökulmia. Kirjoittajina ja kertojina muun muassa Mirkka Rekola, Marja-
Sisko Aalto, Jani Toivola, Susanna Airola, Markus Topi, Kiba Lumberg, Rita 
Paqvalén ja Eva-Stina Byggmästar.

Kirjan julkaisee samaan aikaan ruotsiksi Jasilti nimellä Klartext (med all respekt). 
Ruotsinkieliset tekstit on suomentanut Riikka Toivanen.

Johanna Korhonen (s. 1968, Oulu) on journalisti ja kirkkolaulaja sekä 
journalismin opettaja. Hän on erikoistunut yhteiskuntapolitiikkaan, talouteen ja 
kulttuuriin. Hän toimittaa Yle Radio 1:lle Valkoista valoa -ohjelmaa.

Jeanette östman (s. 1979, Keminmaa) on Hufvudstadsbladetin toimittaja, joka 
on erikoistunut yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviin aiheisiin. Östman oli yksi 
HBL:n palkitun Volt-lehden perustajista. Hän on kirjoittanut Naisten Helsinki 
– Kulttuurihistoriallinen opas -kirjan (toim. Biström et al., Schildts, 2010).

ISBn 978-952-264-293-6, kl 32.2, nid.,  
n. 150 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 2/14
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ovATKo AASIAn 
IHMISoIKEUSongELMAT 

EUroopAn SyyTä?
Eija Niskanen, Joona Pietarila & Tove Selin (toim.)

IHmIsoIKeudet
aasIassa
miten eurooppa vaikuttaa aasialaisten elämään?
Aasia on pitkään ollut Euroopalle kaukainen ”toinen”. Nämä kaksi 
maanosaa ovat kuitenkin kietoutuneet toisiinsa monin tavoin, ja yhteyksillä 
on pitkät perinteet Silkkitiestä ja siirtomaista alkaen. Ihmisoikeudet 
Aasiassa tuo esiin sen, miten eurooppalaisten teot vaikuttavat aasialaisten 
ihmisoikeuksiin: Miten EU:n maatalouspolitiikka vaikuttaa Kambodzhan 
sokerinviljelijöihin? Entä Arevan ydinvoimalahanke intialaisiin? Ja miten 
Euroopan historiallinen siirtomaapolitiikka vaikuttaa tänäkin päivänä 
Kaakkois-Aasian uskonnollisiin kiistoihin? Kirjan artikkeleissa käsitellään 
ihmisoikeuksien laajaa kirjoa, joka liittyy muun muassa uskontoon, 
etnisyyteen ja kulttuuriin, maankäyttöön ja työhön sekä ilmastoon ja 
energiaan. Kirjoittajat ovat asiantuntijoita Suomesta ja Aasiasta.

Kirjan ovat toimittaneet eija niskanen, Joona Pietarila ja tove selin, 
ja muita kirjoittajia ovat Marja-Leena Heikkilä-Horn, Anita Kelles-
Viitanen, Timo Lappalainen, Vaishali Patil, Simrin Singh ja Yuyun 
Wahiyningum.
Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumin 
AEPF:n kanssa.ISBn 978-952-264-270-7, kl 32.2 & 48.1, n. 200 sivua, 

nid., suositushinta 25 e, ilmestyy 1/14

Ihmis-
oikeudet 
Aasiassa 

Eija Niskanen, Joona Pietarila & Tove Selin 
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EUTAnASIA-KESKUSTELUn KLASSIKKo 
UUSInTApAInoKSEnA. MUKAnA ILKKA 

TAIpALEEn UUSI ESIpUHE.
Sinikka Airas, Pirkko Lahti & Ilkka Taipale (toim.)

lemPeä Kuolema
”Kun sairas lähestyy kuolemaa, myös silloin lääkärillä on pyhiä velvollisuuksia. 
Nämä liittyvät ns autanasiaoppiin, oppiin kuoleman lievittämisestä, joka on 
lääkintätaidon tarkeimpiä erikoisaloja.” Näin kirjoitti jo vuonna 1847 Helsingin 
Aleksanterin yliopiston professori Immanuel Ilmoni. Tämä oppi on laiminlyöty 
nykyisin.

Elämän päätöksen  lähestyessä ihmiset toivovat  lempeää kuolema, jota 
nykysanoin voisi luonnehtia luomukuolemaksi. Lääketieteen toivotaan 
siinä auttavan eikä sitä estävän. Nyt keskustelu eutanasiasta, palliatiivisesta 
hoidosta, terminaali- tai saattohoidosta, sedaatiosta, kuolevan kohtaamisesta 
tai kotikuolemasta on uudelleen käynnistynyt. On vaadittu modernia lakia 
kuolevan ihmisen hoidosta. Lähtökohtana on mm. potilaan tietoinen suostumus 
ja itsemääräämisoikeus.

Suomalainen debatti eutanasiasta alkoi ruotsalaisen lääketieteen etiikan 
parhaan tuntijan Clarence Blomquistin klassinen teoksen (Eutanasia – 
lääketieteellinen kuolinapu) ilmestyttyä 60-luvun puolivälissä. Nyt Blomquistin 
kirja julkaistaan kokonaisuudessaan tässä uusintapainoksessa osana kokoelmaa, 
johon Suomen Mielenterveysseura kokosi tärkeimpiä puheenvuoroja. 
Näistä tri Irma Kerppola-Sirolan artikkelit isänsä kuolemasta ja sairaaloiden 
äänettömistä, liikkumattomista potilasriveistä tulivat kuuluisiksi ulkomaillakin. 
”Mikä sisässämme panee meidät jatkuvasti uhraamaan voimia ihmisen 
persoonattomalle ruumiille, vaalimaan loputtomasti hänen toukankuortaan, 
josta itse perhonen näyttää jo poistuneen”, hän kysyi.

Clarence Blomquistin 
klassikkoteos Eutanasia – 
lääketieteellinen kuolinapu ilmestyi 
ensimmäisen kerran ruotsiksi 
vuonna 1964.

ISBn 978-952-264-287-5, kl 59.01, n. 180 sivua, nid., 
Up, suositushinta 23 e, ilmestyy 2/14
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HUIppUSUoSITTU MUISTELMATEoS 
MUrTAA UnKArIn HISTorIAn 

SUUrIMMAT MyyTIT
Attila Csernok

KatKennut sIlta
unkarin unohdettu historia
Attila Csernok on kokenut omakohtaisesti toisen maailmansodan, sitä 
seuranneen jälleenrakennuskauden, 50-luvun stalinistisen hallinnon, vuoden 
1956 kansannousun ja kurinpalautuksen sekä 1980-luvun loppuun jatkuneen 
Kádárin hallintokauden. Katkennut silta tarttuu moniin Unkarin historiaa ja 
tulevaisuutta koskevia kipeisiin kysymyksiin. Csernokin ajankohtainen teos on 
sekä muistelmateos että pamfletti – kansalliset myytit kyseenalaistetaan ja syöstään 
jalustoiltaan.

Katkennut silta on muokattu erityisesti suomalaisille lukijoille. Kirja selventää, 
mistä tämän päivän Unkarissa on oikein kysymys, kun kiistellään ns. kansallisen 
historian kipupisteistä. Näitä kipupisteitä ovat mm. Trianonin rauha 1920, 
Unkarin rooli toisessa maailmansodassa, vuoden 1956 kansannousu, pitkä Kádárin 
kausi, järjestelmän muutos 1989–90, unkarilaisten vähemmistöjen kohtelu ja 
tulehtuneet suhteet naapurimaihin, romanivähemmistön asema ja nationalismin 
uusi nousu sekä suhtautuminen Euroopan unioniin.

attila Csernokin isä oli Unkarin kuninkaallisen sotilasakatemian 
kasvatti, armeijan hevosista toisen maailmansodan itärintamalla 
vastannut eläinlääkintäajuri, ja Csernokin oma elämänkulku 
tarjosi hänelle näköalapaikan Unkarin lähihistorian kuohuihin. 
Tie kulki Unkarin tilastokeskuksen kautta merkittäviin tehtäviin 
ulkomaankaupassa, jota kautta hän päätyi Rio de Janeiroon, 
jossa edelleen asuu. 1980-luvun alussa hänen nimensä mainittiin 

varteenotettavana ehdokkaana suurlähettilääksi Helsinkiin. Pitkäaikainen oleskelu 
ulkomailla on avartanut tekijän maailmankuvaa suhteuttamaan Unkarin ja Keski-
Euroopan tapahtumia laajempaan eurooppalaiseen ja globaaliin viitekehykseen.

ISBn 978-952-264-296-7, kl 99.1, n. 430 sivua, sid., 
suositushinta 33 e, ilmestyy 3/14

Csernok saapuu Suomeen esittelemään kirjaansa toukokuussa,  
ja Unkarin tärkeät vaalit ovat huhtikuussa.

www.intokustannus.fi

kl 84.2   ISBN 978-952-264-227-1
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Unkarin unohdettu historia

SILta


Vit andam quibust pedit, comnimus ulparum experov ita-
tectasin pedis doluptae nos mil iumque et que perum et, 
sinvel illatur? Niat lis re nonem res eos et ad estore vo-

lorumqui cus mos debis erferuntium int asinventi repturit andaes 
mint ut fugit pera porae. Nequia culla voluptum dolupta tecatem 
explibus adit veribus, sed moluptatio ex erum lati volo offictusa 
consent laceat.

Pa prestrum es aut a velictori consequat aut reic tet eum 
endandanti aut quatesti od qui doluptia voluptati bero molupti 
dundae. Accate ne pore estrum alictum enda dolupta tionese es 
voluptatet il iliqui quat la qui odiame eos eicia con pre sin rem 
quis nimod erum esto mos delluptate ent re latae recepti onsedi a 
eostiat empelecae maio comnihiciam laborem voloribus modi cum 
fugiae vid quiate nobisqu asimus, solorrum quunt vene es as dole-
cabor re, sam, imaio blaborr oriorporio omnihiciae doluptatium 
intest et endicia ad et ut modion expelen deliquis et unt.

Vit andam quibust pedit, com-
nimus ulparum experov ita-
tectasin pedis doluptae nos mil 

iumque et que perum et, sinvel illatur? 
Niat lis re nonem res eos et ad estore 
volorumqui cus mos debis erferuntium 
int asinventi repturit andaes mint ut 
fugit pera porae. Nequia culla voluptum 
dolupta tecatem explibus adit veribus, 
sed moluptatio ex erum lati volo offic-
tusa consent laceat.

Pa prestrum es aut a velictori con-
sequat aut reic tet eum endandanti aut 
quatesti od qui doluptia voluptati bero 
molupti dundae. Accate ne pore estrum 
alictum enda dolupta tionese es volup-
tatet il iliqui quat la qui odiame eos eicia 
con pre sin rem quis nimod erum esto 
mos delluptate ent re latae recepti on-
sedi a eostiat empelecae maio comnihi-
ciam laborem voloribus modi cum fugi-
ae vid quiate nobisqu asimus, solorrum 
quunt vene es as dolecabor re, sam, im-
aio blaborr oriorporio omnihiciae dolup-
tatium intest et endicia ad et ut modion 
expelen deliquis et unt.

Uga. Et as si omniendita que volup-
ta tatenihictur aut es ea et offici utint 
asinventi repturit andaes mint ut fugit 
pera porae. Nequia culla voluptum do-
lupta tecatem explibus adit veribus, sed 
moluptatio ex erum lati volo offictusa 
consent laceat.

Pa prestrum es aut a velictori con-
sequat aut reic tet eum endandanti aut 
quatesti od qui doluptia voluptati bero 
molupti dundae. Accate ne pore estrum 
alictum enda dolupta tionese es volup-

Vit andam quibust pedit, com-
nimus ulparum experov ita-
tectasin pedis doluptae nos mil 

iumque et que perum et, sinvel illatur? 
Niat lis re nonem res eos et ad estore 
volorumqui cus mos debis erferuntium 
int asinventi repturit andaes mint ut 
fugit pera porae. Nequia culla voluptum 
dolupta tecatem explibus adit veribus, 
sed moluptatio ex erum lati volo offic-
tusa consent laceat.

Pa prestrum es aut a velictori con-
sequat aut reic tet eum endandanti aut 
quatesti od qui doluptia voluptati bero 
molupti dundae. Accate ne pore estrum 
alictum enda dolupta tionese es volup-
tatet il iliqui quat la qui odiame eos eicia 
con pre sin rem quis nimod erum esto 
mos delluptate ent re latae recepti on-
sedi a eostiat empelecae maio comnihi-
ciam laborem voloribus modi cum fugi-
ae vid quiate nobisqu asimus, solorrum 
quunt vene es as dolecabor re, sam, im-
aio blaborr oriorporio omnihiciae dolup-
tatium intest et endicia ad et ut modion 
expelen deliquis et unt.

Uga. Et as si omniendita que volup-
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TErrorISMIn KASvoT, JoITA EI 
oLE EnnEn pALJASTETTU

Syed Saleem Shahzad

Kuoleman sIsäPIIrI
terroristijohtajat bin ladenin jälkeen
Kun presidentti Obama lupasi tappaa Osama bin Ladenin, al-Qaida-johtajana bin 
Laden oli ollut kuollut jo vuosia. Tämä kirja esittelee uuden sukupolven al-Qaida-
johtajat, jotka ovat olleet viimeisten iskujen takana.

Pakistanilaisella tutkivalla toimittajalla Syed Saleem Shahzadilla oli al-Qaidan 
ja Talebanin johtajiin yhteys, josta länsimaiset toimittajat saattavat vain unelmoida. 
Talebanit ovat pitäneet häntä sekä panttivankina että vieraana. Kirja purkaa 
terrorisminvastaisen sodan vaiheita, sitä edeltäneitä tapahtumia ja molempien 
ääriliikkeiden pyrkimyksiä ja rakenteita. Se hälventää liikkeiden ympärillä leijuvaa 
mysteeriä kiehtovasti ja analyyttisesti.

syed saleem shahzad (1970–2011) oli 
pakistanilainen tutkiva journalisti, joka kirjoitti 
lukuisiin johtaviin eurooppalaisiin ja aasialaisiin 
tiedotusvälineisiin. Hän haastatteli useita ääri-
islamistijohtajia Irakissa, Afganistanissa, Pakistanissa 
ja Jordaniassa. Hän on ainoa toimittaja, joka on 
haastatellut Ilyas Kashmiria, erästä al-Qaidan 

vaarallisimmista johtajista. Vuonna 2011 Shahzad siepattiin ja surmattiin 
Pakistanissa, vain päiviä myöhemmin, kun hän oli kirjoittanut artikkelin, jossa 
paljastettiin Pakistanin laivaston yhteydet al-Qaidaan.

Alkuteos Inside Al-Qaeda and the Taliban, 
suomentanut Tero virtanen,  
ISBn 978-952-264-290-5, kl 32.5, nid.,  
n. 300 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 4/14
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”Tämä on järkyttävä kirja. – – Shahzad punnitsee al-Qaidan ja muiden radikaalien islamistiliikkeiden strategioita 
tavoilla, joita ei ole usein kuultu.” – the times

”[Shahzadin] työ Pakistanin terrorismista ja tiedustelukysymyksistä raportoimiseksi toi valoon vaikeudet, joita 
ääriliikkeet aiheuttavat Pakistanin vakaudelle.” – Hillary Clinton

”Kun Syed Saleem Shahzad puhuu, minä kuuntelen. Hän on pelottomin ja luotettavin Pakistania ja Afganistania 
käsittelevä toimittaja – –.” – nir rosen, kirjailija

www.intokustannus.f i

kl 32.7  ISBN 978-952-264-264-6

9  789522  642646

TerrorisTijohTajaT bin 

Ladenin jäLkeen

voluRo beRitaeR 
inimintiquo voluptis
deRfeRum RatuR!

s y e d  s a L e e m  s h a h z a d

Kuoleman
sisapiiriKuoleman sisapiiri

s itatur suntio. Itaecum similit vendis et qui dolup-
tas idebit ipsandici con rent que rest fuga. Itat 
aspe verum ut a simpos aut erum rerundi genec-

tia quam fuga. Et reperspid eum simusandame dollam 
est, que alibus, volore volumque consequi ipist hitas 
am rem cuptisquae nemporp orrumqu odisimet lam in 
pa dem expero od quam intis audae eum aut qui nobis 
si te nia sam ut ut latem que veligen ihilit fuga. Ne-
quati autest, ab inte volorer rovidendi volupta conest 
aliquate plaborro tem quae. 

Nemos volorunt quiditatia nus qui bea voluptaque 
ped eum vid quia por si nos nimpore nobistiatem dolu-
pid unditium, cum est et et quatqui voluptati custest, 
tem de et magnient laccaec tecullandem rae dest, 
cus unti rem. Uptam, commolora voluptasin con con 

ayman 
al-zawahiri

haji omar

muhammad 
ilyas kashmiri

sirajuddin 
haqqani

mullah  
dadullah

s itatur suntio. Itaecum similit 
vendis et qui doluptas idebit ip-
sandici con rent que rest fuga. 

Itat aspe verum ut a simpos aut erum 
rerundi genectia quam fuga. Et re-
perspid eum simusandame dollam 
est, que alibus, volore volumque con-
sequi ipist hitas am rem cuptisquae 
nemporp orrumqu odisimet lam in pa 
dem expero od quam intis audae eum 
aut qui nobis si te nia sam ut ut latem 
que veligen ihilit fuga. Nequati autest, 
ab inte volorer rovidendi volupta co-
nest aliquate plaborro tem quae. 

Nemos volorunt quiditatia nus qui 
bea voluptaque ped eum vid quia por 
si nos nimpore nobistiatem dolupid 
unditium, cum est et et quatqui volup-
tati custest, tem de et magnient lac-
caec tecullandem rae dest, cus unti 
rem. Uptam, commolora voluptasin 
con con nimuscita exere voluptae que 
quaspelitat venientem sum que prem 
quam quo beaque il et ullant dolup-
ta voluptat quamus am eaque sanditi 
onsequo invent qui solor as coribus 
magnist verum sinveli quibus quis 
cuptiis rem

s itatur suntio. Itaecum similit ven-
dis et qui doluptas idebit ipsandici 
con rent que rest fuga. Itat aspe 

verum ut a simpos aut erum rerundi 
genectia quam fuga. Et reperspid eum 
simusandame dollam est, que alibus, 
volore volumque consequi ipist hitas 
am rem cuptisquae nemporp orrum-
qu odisimet lam in pa dem expero od 
quam intis audae eum aut qui nobis si 
te nia sam ut ut latem que veligen ihi-
lit fuga. Nequati autest, ab inte volorer 
rovidendi volupta conest aliquate pla-
borro tem quae. 

Nemos volorunt quiditatia nus qui 
bea voluptaque ped eum vid quia por 
si nos nimpore nobistiatem dolupid un-
ditium, cum est et et quatqui voluptati 
custest, tem de et magnient laccaec 
tecullandem rae dest, cus unti rem. 
Uptam, commolora voluptasin con con 
nimuscita exere voluptae que quaspe-
litat venientem sum que prem quam 
quo beaque il et ullant dolupta voluptat 
quamus am eaque sanditi onsequo in-
vent qui solor as coribus magnist ve-
rum sinveli quibus quis cuptiis rem
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SILMäT AvAAvA KIrJA 
ELäInTEn nAUTInnoSTA

Jonathan Balcombe

eläImellInen nautInto
Kaikki tietävät, että koirat ja kissat voivat nauttia elämästään, mutta entä siat, 
mursut, kottaraiset, varpuset, iguanat, sammakot, ankeriaat 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 ensimmäinen kirja, jonka aiheena on eläinten kyky tuntea nautintoa.

Kirja ryydittää viime vuosien tutkimustietoa lukuisilla anekdooteilla ja paljastaa, 
että eläinkunta on täynnä nautintoa. Eläimet vastaavat moniin aistimuksiin, muun 
muassa ruokaan, huumausaineisiin ja seksiin. Eläimellinen nautinto kurkistaa 
myös eläinten kokemiin abstraktimpiin tunteisiin, kuten rakkauteen, älyllisiin ja 
esteettisiin nautintoihin ja moraalisuuteen. Se on silmät avaava ja lämminhenkinen 
– nautinnollinen – kirja, joka saa tajuamaan, että olemme vain yksi nautintoa 
tavoittelevista eläinlajeista.

Jonathan Balcombe on tutkija ja tietokirjailija, joka on julkaissut neljä kirjaa ja yli 
45 tieteellistä artikkelia eläinten käyttäytymisestä ja suojelusta. Hän johtaa Humane 
Society Universityn eläintutkimuslaitosta. Esipuheen kirjoittanut Peter Singer 
on arvostettu filosofi, joka on vaikuttanut merkittävästi eläinoikeusliikkeeseen 
tutkimuksellaan eläinten kokemasta kärsimyksestä ja etiikasta.

Alkuteos Pleasurable Kingdom,  
suomentanut Eila Salomaa,  
ISBn 978-952-264-288-2, kl 58.9, nid.,  
n. 280 sivua, suositushinta 28 e, ilmestyy 2/14

”Tämä hyvin perusteltu, lumoava kirja väittää, että olennot jakavat kykymme huumoriin, 
empatiaan ja esteettiseen nautintoon.” – People magazine

”Reipas, sivistynyt ja valtavan viihdyttävä – erinomainen, helposti lähestyttävä johdatus  
eläinten käyttäytymisen peruskysymyksiin.” – Publishers Weekly

”Loistava. Tämä kirja muuttaa tapamme, jolla olemme vuorovaikutuksessa muiden eläinten kanssa.”

– trends in evolution and ecology
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MITä Hyvää EU voI 
TEHDä MAAILMASSA?

Jouko Kajanoja & Kaarin Taipale (toim.)

eurooPan maHdollIsuus
Sunnuntaina 25.5.2014 äänestetään siitä, ketkä 13 henkilöä edustavat 
Suomea Euroopan parlamentissa seuraavien viiden vuoden ajan. EU herättää 
vahvoja tunteita puolesta ja vastaan, varsinkin talouskriisit ja vapaa liikkuvuus 
ovat lisänneet kielteisiä asenteita ja kärjistäneet EU-keskustelua. Euroopan 
mahdollisuus -pamfletin nimekkäät kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joista 
yksikään ei ole ehdokkaana meppivaaleissa. Pamfletti ei valita, mitä pahaa 
EU on tehnyt Suomelle, vaan pohtii, mitä hyvää EU voi tehdä Euroopassa 
ja maailmassa. Pamfletti esittää perusteltuja näkemyksiä ja vastaa seuraaviin 
kysymyksiin:
- Miten demokratian pitää kehittyä EU:ssa?
- Mitä liittovaltiokehitys todellisuudessa tarkoittaa?
- Millaisen raha- ja pankkijärjestelmän haluamme Eurooppaan?
- Voiko EU:lla olla veropolitiikkaa?
- Millaista energia- tai maatalouspolitiikkaa EU:n pitäisi ajaa?
- Mikä on EU:n sosiaalinen ulottuvuus vai voiko sitä olla ollenkaan?

Kirjan julkaisija on Vapaus Valita Toisin ry (VVT).

Pamfletin ovat toimittaneet Kaarin taipale (tekniikan tohtori, 
kaupunkitutkija) ja Jouko Kajanoja (valtiotieteen tohtori, 
sosiaalipolitiikan dosentti). Taipale on kirjoittanut mm. 
pamfletin Kaupunkeja myytävänä (2012) ja toimittanut kirjat 
Metropolipolitiikkaa! (2011) ja Guggenheimin varjossa (2012). 
Kajanojan kirjoitusten pääpaino on hyvinvoinnissa ja sosiaali- 
ja työllisyyspolitiikassa. Muita kirjoittajia ovat Pauli Kettunen, 
Matti Tuomala, Matti Kohonen, Erkki Tuomioja, Pekka 
Ristelä, Henri Vogt, Satu Hassi, Tiina Silvasti, Kari Välimäki, 
Johanna Perkiö ja Riitta Särkelä.

ISBn 978-952-264-295-0, kl 32.51, nid.,  
n. 190 sivua, suositushinta 17 e, ilmestyy 3/14
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pAMfLETTI pUrESKELEE SUoMALAISEn 
TAIDEKEnTän JA KErToo, MITä 

TAITEELLE TäyTyy TEHDä
Sini Mononen (toim.)

alaston totuus taIteesta
Kirjoituksia taidemaailmasta uudella vuosituhannella
Taidemaailma on murroksessa. Rahaa saadakseen taidejulkaisujen, näyttelynjärjestäjien 
ja taidelaitosten pitää löytää uutta yleisöä, etsiä yhteistyökumppaneita perinteisten 
kanavien ulkopuolelta, näkyä julkisuudessa ja huolehtia korkeasta laadusta kutistuvilla 
resursseilla. Vetoapua markkinoille haetaan kansainvälisesti korkealaatuisesta 
suomalaisesta taiteesta. Kaupallistetaanko taide myyntituotteeksi? Onko taiteessa 
vikaa, jos yleisö ei ymmärrä sitä? Kuka päättää, mitä taidetta me haluamme?

Alaston totuus taiteesta -pamfletti on on 10-vuotiaan 
kulttuurilehti Mustekalan juhlajulkaisu. Pamfletin kirjoittajat ovat toimineet 
monissa taidekentän lonkeroissa: tutkijoina, kuraattoreina, opettajina ja 
kriitikoina. Kirjan tekstejä kommentoivat taidemaailman toimijat virkamiehistä 
anarkisteihin. Mustekala ui siellä, minne perinteinen media ei mene. Se tutkii taiteen 
harmaita alueita, vuorovesiä, vajoavia kerroksia, uusia nousuja.

sini mononen (Kulttuuriyhdistys Mustekalan pj., FM, tutkija), Irmeli Hautamäki 
(FT, tutkija, Mustekala-lehden perustaja), Martta Heikkilä (FT, Kuvataideakatemian 
dosentti), Saara Hacklin (Kiasman amanuenssi, FT), Anni Venäläinen (FM, Porin 
taidemuseo) ja Pirkko Holmberg (FM, Mustekala-lehden päätoimittaja). 

www.mustekala.info
ISBn 978-952-264-268-4, kl 70.1,  
n. 150 sivua, suositushinta 17 e, ilmestyy 2/14



sIvu 25

Innon kevät 2014

www.intokustannus.fi

Into Kustannus

Hämeentie 48, 00500 Helsinki

TIEDUSTELUT: Jaana Airaksinen 045 633 4495, Tatu Matilainen 040 746 2617
jaana.airaksinen@intokustannus.fi, tatu.matilainen@intokustannus.fi

pokkari

HUIKEA TUTKIvAA JoUrnALISMIA HyöDynTävä
TEoS MErKITäväSTä vALAnKäyTTäJäSTä
JA HänEn Hyvä vELI -vErKoSToSTAAn

Tuomo Pietiläinen & Tutkiva työryhmä

WaHlroos
epävirallinen elämäkerta

Älykkään öykkäri-isän lahjakkaasta hulttiopojasta Björn Wahlroosista kasvoi 
pelätty ja ulkomaillakin arvostettu yritysjohtaja. Hänen kabinetissaan lounastavat 
ne, joilla on taloudellista ja poliittista valtaa tai kiinnostavaa tietoa. Mutta hän 
on paitsi äkkirikastumisen Suomen ennätyksen tehnyt mies myös inspiroiva 
keskustelukumppani, jota kuvaillaan vaimoaan, lapsiaan ja lapsenlapsiaan rakastavaksi 
isoisäksi. 

Wahlroos – Epävirallinen elämäkerta perustuu yli kahteensataan haastatteluun ja 
kymmeniin arkistolähteisiin. Harvinaislaatuinen tutkivan journalismin hanke valottaa 
Wahlroosin lapsuuden, nuoruuden, rikastumisen ja Pohjoismaiden valloituksen. 
Keskeisessä roolissa on myös hänen ympärilleen partiovuosista lähtien kasvanut hyvä 
veli -verkosto.

Kirjan on kirjoittanut 25 journalismin maisteri opiskelijaa 
Tampereen yli opistosta yhdessä yliopiston vierailija  professori 
tuomo Pietiläisen kanssa. Pietiläinen on palkittu Helsingin 
Sanomien toimittaja ja ehkä Suomen tunnetuin tutkiva 
journalisti. Hän oli ehdolla Suuren journalistipalkinnon 2012 
saajaksi. 

Työryhmä: peppiina Ahokas, nelli Ahosola, Heta Hassinen, Anna von Hertzen, 
Anna Humalamäki, Johanna Junttila, päivi Kerola, Esa Koivuranta, Susanna 
Kosonen, Hanna Laukkanen, pekka Leiviskä, Karoliina Liimatainen, Juho 
Maijala, päivi Mattila, Anna-Sofia nieminen, Maarit nykänen, Kati pehkonen, 
Sanna raita-aho, Katri Simola, Tuija-Tiitta Sorjanen, Helmiina Suhonen, Iida 
Tikka, päivi Tohmo, Mari Uusivirta ja Annina vainio.

ISBn 978-952-264-300-1, kl T99.1 & T36, 
n. 430 sivua, nid., suositushinta 12 e (g), 
ilmestyy 5/14
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Tuomo Pietiläinen ja 
Tutkiva työryhmä

Epävirallinen 
elämäkerta

Huikea teos pureutuu raHavallan 
aristokraatin elämään ja Hyvä 

veli -verkostoon

”Taistolaisesta kivenkovaksi pankkiiriksi kuoriutunut Björn Wahlroos ei jätä Suomessa ketään kylmäksi. 
Räväköitä mielipiteitä laukova mies on ollut talouselämän huipulla jo 1980-luvulta lähtien.  

Elämäkerran kirjoittajien mukaan talousjohtajat pelkäsivät puhua Wahlroosista.”
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nuoret

Edgar Rice Burroughs

marsIn nero
Odysseus Paxton, ensimmäisessä maailmansodassa kaatunut 
kapteeni, on uusi tulokas Marsissa. Hän saapuu Toonoolin 
suurten soiden keskellä sijaitsevalle saarelle parahiksi pelastamaan 
vanhan harmaahapsisen ukon murha-aikeisen nuijamiehen 
kynsistä. 

Vanha mies on Ras Thavas, Marsin nero, joka siirtää 
maksusta ihmisen aivoja uusiin kehoihin, herättää kuolleita ja 
vaivuttaa eläviä uneen tyhjentämällä heidän suonensa verestä. 
Paxton nimitetään Ras Thavaksen henkivartijaksi ja avustajaksi 
leikkauksissa. Mutta Paxton rakastuu Valla Diaan, erääseen 
Rasin nuorista uhreista, jonka ruumiin Ras Thavas on vaihtanut 
Xaxan, Phundhalin jeddaran, kanssa. Paxton lähtee Phundhaliin 
pelastaakseen rakkaansa ruumiin. 

edgar rice Burroughs, Tarzan-kirjojen 
tekijä, laittoi Mars-kirjoissa koko 
mielikuvituksensa likoon. Burroughsin 
Mars-sarja on antanut vahvoja vaikutteita 
lukemattomille myöhemmille tieteis- 
ja fantasiasarjoille – ja sen tenho puree 
edelleen.

Alkuteos The Master Mind of Mars, suomentanut Seppo Ilmari,  
ISBn 978-952-264-292-9, Up, kl n84.2, sid., 170 sivua,  
suositushinta 24 e, ilmestyy 3/14

”Kun Burroughsin romaanissa sataa vettä, lukijakin kastuu.” 

– Jack mcdevitt, kirjailija

UUSInTApAInoS KAIKKIEn AIKoJEn 
HUIKEIMMAn SEIKKAILUfAnTASIAn 

HArvInAISESTA KUUDEnnESTA oSASTA

Tätä ei löydy divareista!
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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

Andrea Levy Pitkä laulu

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

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

Reima Launonen Kuningasjako  
– miksi verotus on oikein

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

Sakari Kiuru Mielikuva-demokratia

Kari Loimu Yhdistyksen ABC

Maia Raitanen Valas, valas!  
– maailman viehättävin valaskirja

Marjut Hjelt Lapsuuden sadut ja seikkailut

Abdel-Ghani Maïche Muslimi potilaana ja 
asiakkaana Suomessa

Jussi Förbom Väki, valta ja virasto  
– maahanmuuttovirasto ja suomalainen 
turvapaikkapolitiikka 

Esko-Juhani Tennilä Jäämeri kutsuu  
– Koillisväylä, Murmansk ja Suomen 
mahdollisuudet

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

Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Kalevi Hölttä Kansalaistoiminta  
– lailliset oikeudet

Bjarne Nitovuori Barrikadimaisteri  
– Pentti Järvinen ja 1960-luvun 
marssijat

Merja Turunen & Sirpa Ylönen 
Puutarhanhoito poropeukaloille

Jonathan Lyons Viisauden talo  
– länsimaiden arabialainen perintö

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
Kimmo Jylhämö Me=media – osallistuva, 

sitoutunut ja sosiaalinen kulttuuri

Jari Tamminen Häiriköt  
– kulttuurihäirinnän aakkoset

Into-PamFlettI
Juha Drufva Köyhät ansassa 
Johanna Korhonen Kymmenen polkua 

populismiin

Tanja Kuronen & Hanna Moilanen 
Kansalaistyötä kaikille!

Into-sarJIs
Mr. Fish Pilakuvia perseestä II

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

Innon kirjat 2013
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