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Sergei Lukjanenko

YÖPARTIO
Moskovan kaduilla, tavallisten ihmisten keskuudessa, vaeltavat Muihin kuuluvat 
– velhot, noidat ja vampyyrit – joista osa on Valon, osa Pimeyden puolella. 
Normaalin ihmisten maailman lisäksi Muihin kuuluvat voivat halutessaan siirtyä 
Hämärään, joka on ihmisille näkymätön tietoisuuden tila.

Aikoinaan osapuolet sotivat toisiaan vastaan, ja kun maailma oli tuhon 
partaalla, solmittiin hauras aselepo. Valon voimat muodostivat Yöpartion, joka 
pyrkii rajoittamaan Pimeyden voimien toimintaa, etteivät esimerkiksi vampyyrit 
metsästä ihmisiä luvatta. Pimeyden voimat taas muodostivat Päiväpartion, joka 
valvoo Yöpartion toimintaa.

Antonin, Yöpartioon kuuluvan keskitasoisen velhon on karaistuttava tai hän 
menettää järkensä. Kaikki juonittelut, kompromissit, moraaliset dilemmat ja 
loputon työnteko raastavat hermoja. Eräänä iltana Anton huomaa metrossa 
nuoren naisen, jonka päälle on langetettu niin voimakas kirous, että se uhkaa 
raunioittaa koko Moskovan. Anton joutuu mukaan peliin, joka ylittää hänen 
kykynsä.

Tetralogian ensimmäinen osa Yöpartio on omaperäinen sekoitus 
vampyyritarinaa, fantasiaa ja kauhua. Se on Venäjällä kulttikirjan maineessa – 

suositumpi kuin Taru sormusten herrasta ja Harry Potter. 
Maailmanmaine alkoi kirjaan perustuvasta venäläisestä 
elokuvasta v. 2004 (ohj. Timur Bekmambetov) ja 
elokuvan jenkkilevitys vuonna 2006 räjäytti pankin.

Nykyään päätoiminen kirjailija Sergei Lukjanenko  
(s. 1978 Kazakstanissa) on alun perin ammatiltaan 
psykiatri. Hän on saanut lähes 50 kirjallisuuspalkintoa ja 
hänen teoksiaan on käännetty mm. saksaksi, englanniksi 
ja ruotsiksi, tsekiksi, puolaksi ja ukrainaksi sekä useille 
Kaukoidän kielille. 

KAUNO

OMAPERÄINEN SEKOITUS VAMPYYRITARINAA,  
FANTASIAA JA KAUHUA
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Sergei Lukjanenko kutsutaan keväällä 2012  
vierailulle Suomeen.

”Yöpartio on poikkeuksellisen vahva eepos.”

– Quentin Tarantino

”Tähtien sota kohtaa Moskovan vampyyrit… sen pirulliset käänteet pursuavat sairasta, lihanhimoista riemua.” 

– New York Times
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Ismail Kadare

SEURAAJA
Trilleri, joka kuvaa suljetun järjestelmän paranoiaa ja absurdiutta puhuttelevasti 
ja elämyksellisesti. 
 Diktaattorin nimetty seuraaja löydetään kuolleena makuuhuoneestaan. Onko 
kyseessä murha vai itsemurha? Miksi miehen unettomuudesta kärsivä vaimo 
nukkui niin sikeästi? Miksi arkkitehti tunsi salakäytävän kuolleen miehen 
kellariin? Tiedetään vain, että joku astui taloon keskiyöllä. Sateessa ja sumussa 
oli vaikea nähdä muuta.

Seuraaja on tragikoominen kuvaus Albanian 1980-luvun paranoideista 
vuosista, kun diktaattori Enver Hoxhan terveys heikentyi ja hänen seuraajastaan 
alettiin spekuloida. Virtuoosimaisesti kirjoitettu romaani jäljittelee trillerimuotoa 
mutta perustuu tositapahtumiin.

Kadare kuvaa henkilöhahmojaan sisäisten monologien kautta. Kirjan 
aikana kuullaan seuraajan tytärtä, poikaa, kilpakumppania, Opasta ja lopulta 
myös itse seuraajaa haudasta. Kaikki elävät pohtivat kuolinyötä ja sitä, mitä 
he tekivät silloin – ja mitä muut ehkä tekivät. He syyllistävät itseään ja muita. 
Vain seuraajan vaimon ajatukset jäävät lukijalle tuntemattomiksi syistä, jotka 
kerrotaan kirjan lopussa. 

Ismail Kadare (s. 1936) on Booker-palkittu kirjailija. Hän on kirjoittanut yli 
kymmenen romaania, jotka on julkaistu yli 40 maassa. Häntä verrataan usein 
Kafkaan, Orwelliin tai Kunderaan, mutta hänen historiansa on aivan toista 
luokkaa. Suurimman osan elämästään hän on asunut dystopiassa. Hän on 
kritisoinut diktatuuria vertausten ja tarujen kautta ja säästynyt siten vankilalta. 
Vuonna 1990 Kadare pyrki maanpakoon Pariisiin noin vuotta ennen kuin 
Albaniassa syntyi jonkinlainen demokratia. Kadarea on useaan otteeseen 
veikkailtu Nobel-voittajaksi.

KAUNO

TRILLERI, JOKA KUVAA SULJETUN JÄRJESTELMÄN  
PARANOIAA JA ABSURDIUTTA PUHUTTELEVASTI  

JA ELÄMYKSELLISESTI. 
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”Kadare nousee Orwellin, Kafkan, 
Kunderan ja Solzenitsynin rinnalle 
tärkeänä sorron kronikoitsijana.” 

– Publishers Weekly

”Seuraaja tuo erittäin hyvin esiin 
totalitaarisen hallinnon tuottaman 

hypertarkkaavaisuuden...  
Älykäs, rikas ja lumoava.” 

– The Globe and Mail
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Boualem Sansal

HYVITYS
Boualem Sansalin tuorein ja ensimmäinen englanniksi käännetty romaani kertoo 
kahdesta algerialaisveljeksestä, jotka varttuvat Pariisin esikaupungissa sukulaisten 
hoivissa vanhempien, saksalaisen isän ja algerialaisen äidin kuoltua Algeriassa. 

Vanhemmasta veljestä, Rachelista tulee urallaan menestyvä älykkö, kun taas 
nuorempi veli Malrich on koulupudokas, joka alkaa käydä pariisilaislähiön 
jihadistimoskeijassa. Rachel tekee yllättäen itsemurhan ja jättää jälkeensä 
päiväkirjan, jossa hän kertoo tuskallisesta sukelluksestaan natsi-Saksassa 
vaikuttaneen insinööri-isänsä menneisyyteen. Kun Malrichille paljastuu 
isän SS-menneisyys veljen päiväkirjan kautta, hän näkee uusin silmin myös 
muslimifundamentalismin, jossa hän ja hänen ystävänsä ovat itse osallisina.  

Teos rinnastaa islamistifundamentalismin ja natsismin ja on ensimmäisiä 
arabiromaaneja, jotka tarttuvat holokaustin tabuun. Se on osaltaan yritys 
paljastaa juutalaisten joukkomurhan merkitys sukupolvelle, joka on siitä paljolti 
tietämätön. 

Boualem Sansal (s. 1949 Alger, Algeria) on ranskaksi 
kirjoittava algerialainen kirjailija, joka asuu Boumerdèsissä, 
Algeriassa. Hän on valmistunut insinööriksi ja 
väitellyt tohtoriksi taloustieteissä. Hän oli aiemmin 
teollisuusministeriön palveluksessa, mutta hänet erotettiin 
tehtävästään 2003 hänen kritisoituaan Algerian hallitusta. 

Sansalin 50-vuotiaana kirjoittama esikoisromaani Le 
Serment des Barbares sai Ranskassa esikoiskirjapalkinnon. 

Hänen kirjansa on kielletty Algeriassa vuodesta 2006 alkaen. Le village de 
l’Allemand on hänen viides romaaninsa. 

Nykyään Sansalia pidetään yhtenä Algerian tärkeimmistä kirjailijoista, 
joka on myös kansainvälisesti merkittävänä. Hän sai mm. 2011 Saksan 
kirjakauppiaiden rauhanpalkinnon ansioistaan kulttuurien välisen ymmärryksen 
ja vuoropuhelun edistäjänä. 

KAUNO

KIRJA RINNASTAA ISLAMISTIFUNDAMENTALISMIN JA 
NATSISMIN JA ON ENSIMMÄINEN ARABIROMAANI,  

JOKA TARTTUU HOLOKAUSTIN TABUUN.
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Alkuteos: Le village de l’Allemand ou Le journal des 
frères Schiller, suomentanut Aura Sevòn,  
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Boualem Sansal vierailee Suomessa Maailman  
kirjat -tapahtumassa toukokuussa 2012.

”Verraton, pirullisen hyvin rakennettu romaani… Kauhu, epäilys, kapina, syyllisyys ja epätoivo – kokonainen 
tunteiden kirjo on kuvailtu tässä kirjassa ihailtavasti.” 

– L’Express (France)
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 Verraton, pirullisen hyvin rakennettu 
 romaani... Kauhu, epäilys, kapina, 
 syyllisyys ja epätoivo – kokonainen 
 tunteiden kirjo on kuvailtu tässä 
 kirjassa ihailtavasti.
 – L’Express (Ranska)
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Dj Stalingrad

EKSODUS
Eksodus on omaelämänkerrallinen kuvaus rajusta todellisuudesta 2000-
luvun Venäjällä, jota Neuvostoliiton romahdus vielä varjostaa. Keskiössä on 
moskovalainen hc-punkskene, jonka piirissä muodostui antifasistinen liike, joka 
pyrki avoimesti vastustamaan fasististen ryhmittymien ylivaltaa alakulttuureissa.

Eksodus on kuvaus sekasortoisesta ja anarkistisesta yhteiskunnasta. Se kertoo 
kadonneesta sukupolvesta, nuorista, jotka ovat kasvaneet lähiöissä Neuvostoliiton 
romahduksen jälkeen. Lähiöt näyttäytyvät mielipuolisina paikkoina, joissa 
käydään verisiä yhteenottoja. Jengit ja viranomaiset ovat jatkuvassa sotatilassa. 
Näissä olosuhteissa traagisilta kokemuksilta ei voi välttyä. Kirja on omistettu 
tekijän hyvälle ystävälle, joka löytyi kuoliaaksi puukotettuna kotinsa edustalta 
2008.

Kirja julkaistiin omakustanteena keväällä 2009. Teosta ladattiin internetissä 
yli 10 000 kertaa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, samalla kirjailija myi 
teosta itse 1 500 kappaletta. Teos julkaistiin kirjallisuuslehti Znamyassa, mikä 
herätti suurta polemiikkia lehdistössä ja teoksesta kirjoitettiin laajasti. Viimeisen 
vuoden aikana Eksodus on valittu useiden venäläisten kirjallisuuspalkintojen 
ehdokkaaksi.   

Dj Stalingrad (1985, Moskova) kuului 
ensimmäiseen antifasistiseen jengiin, joka syntyi 
moskovalaisessa hc-punkskenessä 2000-luvun 
alussa. Hän oli myös laulaja punkbändeissä. 
Hänet pidättiin 2010 ja hän joutui lähtemään 
maasta jouduttuaan kahnauksiin poliisin kanssa 
yhteiskunnallisen toimintansa takia. Sen jälkeen 

hän on asunut eri maissa, ja tällä hetkellä Tampereella. Hän on antropologian 
kandidaatti ja kustannustoimittaja.

KAUNO

TRAAGINEN KUVAUS VENÄJÄN KADONNEESTA 
SUKUPOLVESTA, JOKA ON KASVANUT 

NEUVOSTOLIITON ROMAHDUKSEN JÄLKEEN. 
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Alkuteos: Iskhod,  
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sidottu, 160 sivua, suositushinta 24 e,  
ilmestyy 4/12, Into-kauno

”Valta on tehty mustista kumipampuista!” huutaa laiha ja pieni tyttö, täynnä neuloja ja niittejä, hauras kuin koeputki 
täynnä happoa. Neljäsataa ihmistä yhtyy huutoon, ja muuttuu yhdeksi sekoitukseksi ihmisjätettä, vihan ja ekstaasin meri.
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Lidia Tšukovskaja 

VAJOAMINEN
Kirja sisältää pienoisromaanit Vajoaminen  
ja Sofia Petrovna sekä suomentajan esipuheen. 
Pienoisromaani Vajoaminen on kirjoitettu vuosina 1951-57 ja se kuvaa 
1940-luvun lopulla käynnistynyttä kosmopolitismin vastaista  taistelua, 
jossa itse asiassa oli kyse juutalaisvainosta. Toinen teema on kirjailijan 
henkinen kamppailu miehensä Matvei Bronsteinin murhasta toipumiseksi. 
Tšukovskaja kuvaa myös saksalaisten miehittämän alueen ongelmia ja sekä 
Stalin-kultin tuhoisaa vaikutusta kielenkäyttöön ja sivistyneistön moraaliin. 

Sofia Petrovna on ainutlaatuinen Stalinin terroria kuvaava teos, koska 
se on kirjoitettu tuoreeltaan talvella 1939-40. Romaani kuvaa poliittisesti 
naiivin leskirouvan tragediaa, kun hänen ainut poikansa vangitaan. Teos 
näyttää Stalinin terrorin arjen työelämässä ja Leningradin kaduilla. Se 
ilmestyi ensi kerran Pariisissa 1965, täydellisempänä New Yorkissa 1966. 
Neuvostoliitossa se ilmestyi 1980-luvun lopussa ja se kuuluu nykyisin 
koulujen kirjallisuusohjelmaan.

Lidia Kornejevna Tšukovskaja (1907-1966) oli kustannustoimittaja 
ja kirjallisuuden tutkija. Hänen isänsä oli Neuvostoliiton kuuluisin 
lastenkirjailija Kornei Tšukovski. Perhe asui Kuokkalassa (myöh. Repino) 
vuoteen 1917 saakka ja siellä vierailivat mm. Ilja Repin ja Vladimir 
Majakovski. 

Tšukovskajan aviomies, fyysikko Matvei Bronstein vangittiin Stalinin 
vainojen huippuvuonna 1937 ja teloitettiin seuraavana vuonna, minkä vaimo 
sai tietää vasta 1940.

Vuosina 1938-43 ja 1952-66  Tšukovskaja tapasi säännöllisesti runoilija 
Anna Ahmatovaa.  Hänen muistiinpanoihinsa perustuva kolmiosainen 
Zapiski ob Anne Ahmatovoi on julkaistu lännessä 1960-70-lukujen taitteessa, 
Venäjällä 1990-luvun alussa, ja se on Ahmatova-tutkimuksen keskeinen 
lähde.

Lidia Tšukovskaja 1960-luvulla Tšukovskaja osallistui aktiivisesti 
sananvapaus kamppailuihin Brodskin, Danielin, Sinjavskin, Solženitsynin 
ja Saharovin vainoja vastaan. Siitä syystä hänet erotettiin Neuvostoliiton 
kirjailijaliitosta 1974 ja hänen nimensäkin oli kielletty 15 vuoden ajan.

KAUNO

KAKSI JÄRISYTTÄVÄÄ PIENOISROMAANIA  
ANNA AHMATOVA -ELÄMÄKERTURILTA.
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Edgar Rice Burroughs

John Carter
MARSIN SANKARI
Kapteeni John Carter on menehtynyt erääseen Arizonan luolaan. Herätessään 
hän huomaa olevansa Marsissa, hautomalaitoksen vieressä. Ja mitä hän 
näkeekäänn: outojen vihreiden ihmisten juuri kuoriutuvia poikasia. Tästä alkaa 
Carterin jännittävä seikkailu Marsin moniraajaisten otusten ja vihreiden ja 
punaisten ihmisten parissa.

Laivat kulkevat varastoiduilla säteillä ja ovien lukot toimivat ajatusten 
voimalla. Ihmistenkin elämänlanka on ilmatehtaan varassa, mutta sotaisia he 
ovat – yhtä sotaisia kuin Maan ihmiset. Terävän miekkansa ansiosta Carter 
kohoaa Marsin sankariksi.

Edgar Rice Burroughs (1875–1950), Tarzanin maailmankuulu tekijä, on 
myös Mars-kirjoissa päästänyt mielikuvituksen valloilleen. Seuraamme henkeä 
pidätellen John Carterin uskomattomia seikkailuja Marsin autiomaissa ja 
muinaisissa kaupungeissa.

NUORET

MAAILMANKUULU  
SEIKKAILUROMAANI  

UUSINTAPAINOKSENA.
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MARS-KIRJOJEN POHJALTA TEHTY SCIFI-ACTION-SEIKKAILUELOKUVA JOHN CARTER  
(OHJANNUT ANDREW STANTON) NYT ELOKUVATEATTEREISSA.
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Edgar Rice Burroughs

John Carter
MARSIN JUMALAT
John Carter, virginialainen kapteeni, joka seikkailullaan Marsissa kohosi 
sankariksi pelastamalla Marsin elollisen kuolemasta hapenpuutteeseen, lähtee 
tässä kirjassa toisen kerran Marsiin toivoen löytävänsä rakkaan Dejah Thoriksen, 
Heliumin prinsessan. Mutta hän saapuukin Dorin laaksoon, viimeiselle 
matkalleen lähteneiden tyyssijalle, taistelee kasvi-ihmisten ja suurten valkoisten 
apinoiden kanssa, seikkailee pyhien thernien maassa ja joutuu rosvojen vangiksi 
maanalaisen meren saarelle, josta tapaa oman poikansa. Heidän pakonsa 
onnistuu, vaikka esteet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Salaperäisesti kadonneen 
äidin etsintä johtaa suuriin sotatoimiin. Kiivaita taisteluja käydään ilmassa ja 
maassa. Veri virtaa ja paha saa palkkansa.

Edgar Rice Burroughs (1875–1950), Tarzanin maailmankuulu tekijä, on 
myös Mars-kirjoissa päästänyt mielikuvituksen valloilleen. Seuraamme henkeä 
pidätellen John Carterin uskomattomia seikkailuja Marsin autiomaissa ja 
muinaisissa kaupungeissa.

NUORET

MAAILMANKUULU  
SEIKKAILUROMAANI  

UUSINTAPAINOKSENA.
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Tiia Aarnipuu & Petja Aarnipuu

KONDOMIKIRJA
”Olin kahdeksan, kun ystäväni Krista tiesi kertoa, että kondomi on sellainen, joka 
laitetaan päälle, jos haluaa tehdä lapsia, muttei halua lapsia. Minä ajattelin, että 
vitsi miten idioottia! Se oli tyhmintä mitä olin kuullut”, muistelee Henna.

Panu ei halua varastoida kondomeja: ”Ostan niitä tarpeen mukaan. Olen 
ehdollistunut siihen, että jo se ostaminen on kamalan kiihottavaa. Se on 
eräänlainen henkinen esileikki.”

Useimmilla suomalaisilla on jonkinlaisia kortonkikokemuksia: sillä on 
leikitty lapsena ja se on kiihottanut ja nolottanut teini-iässä. Se on latistanut 
tunnelmaa ratkaisevalla hetkellä, aiheuttanut kauhua rikkoutuessaan ja 
tuottanut nautintoa ilman tautien tai raskauden pelkoa. Kondomin historia 
on kuitenkin täynnä kutkuttavia kuriositeetteja ja seksuaalisuuden suuria 
linjoja, joista keskimääräinen skordarinkäyttäjä ei tiedä mitään. Millaisia 
olivat kumit silloin kun ne tehtiin suolesta? Kuka osti juutalaisen kemistin 
kondomitehtaat kahdella saksalaislinnalla? Ketkä käyttävät kulmikkaita 
latekseja? 

Kondomikirja on kunnianosoitus itseään suuremmalle pikkuesineelle. 
Kirjailijat haluavat voittaa kumiukolle uusia ystäviä, mutta myös valistaa ja 

viihdyttää sen vanhoja tuttuja. Kiihotustakaan 
ei ylenkatsota. Kirjaa kuvittavat muun 
muassa vanhat varmuusvälinemainokset ja eri 
vuosikymmenten valistusmateriaalit.
 

Tiia Aarnipuu (s. 1974) on hattulalainen 
tietokirjailija, uskontotieteilijä ja 
sukupuolentutkija. 
Petja Aarnipuu (s. 1970) on kansanperinteen 
tutkija ja arkistoalan ammattilainen. He 
pitävät kondomeista.

TIETO

KONDOMIKIRJA ON KUNNIANOSOITUS ITSEÄÄN  
SUUREMMALLE PIKKUESINEELLE.
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Maia Raitanen

SANO MUIKKU!
Suomen viehättävin kalakirja
Hurmaavat ja ilmeikkäät piirrokset esittelevät kaikki Suomen 
vesissä majailevat kalalajit. Kaloista annetaan perustiedot: 
laji, levinneisyys, elinikä, koko, kutuaika ja latinalainen 
nimi. Sen lisäksi niiden vedenalaista elämää luonnehditaan 
muutamalla lauseella, mutta niin tarkasti ja eläytyvästi, että 
tuntuu kuin kirjoittaja tuntisi jokaisen kuvaamansa kalan 
henkilökohtaisesti kalaperspektiivistä. 

”Kalat ovat tärkeä osa luonnon kiertokulkua. Ne ovat 
eläviä, hengittäviä ja tuntevia olentoja. Eräs australialainen 
kalatutkija onkin sanonut, että kalat olisi jo korkea 
aika nostaa nisäkkäiden kanssa samalle tasolle. Kaikilla 
kuudellakymmenelläyhdeksällä Suomen kalalla on sanansa 
sanottavanaan.” 

– Maia Raitanen

Maia Raitanen on kuvituksen 
sekatyöläinen. Hänen 
toimenkuvaansa kuuluvat 
muun muassa sadut, sarjakuvat, 
pilapiirrokset, anatomia, 
fysiologia, biologia, kartat ja 
kirjoittaminen.
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Tomi Huttunen

PIETARI ON ROCK
pietarilaisen rock-kulttuurin lähteillä
”Rakentaessaan kaupunkinsa Nevan rannalle Pietari Suuri, 
kuten tunnettua, avasi ikkunan länteen. Venäjän valtio astui 
uudelle kehitysaskelmalle. Kaksi ja puoli vuosisataa myöhemmin 
samalla paikalla syntyi yhtye nimeltä Sankt-Peterburg. Sen 
myötä venäjänkielinen rock iski voitokkaasti ensimmäisen 
virstanpylväänsä vastahankaisen isänmaansa poveen.”

Pietari on rock kertoo Leningradin rockin synnystä, 
ensimmäisen rock-klubin perustamisesta ja ensimmäisistä 
äänitteistä – niin epävirallisista kuin virallisista. Se on kirja 
venäläisistä rockrunoilijoista, joista tuli enemmän kuin 
runoilijoita. 

Kirja  kertoo peruuttamattomasta vallan kumouksesta, 
jonka teki viimeinen neuvosto sukupolvi. Ja siitä kuinka 
heidän sitten kävi. Pietari on rock sisältää kaksikielisen 
pietarilaisen rockrunouden antologian. Ainutlaatuiset 
valokuvat ovat Dmitri Konradtin ja mukana on paljon ennen 
julkaisemattomia materiaalia 1970- ja 80-luvuilta.

Tomi Huttunen (s. 1971) on 
venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
dosentti  Helsingin yliopistossa. Hän 
kadehtii joskus itseään, kun saa lukea 
työkseen venäläisiä kirjoja ja puhua 
niistä. Huttunen on kirjoittanut 
venäläisestä nykykirjallisuudesta, 
klassikoista, avantgardesta, 

1920-luvusta, montaasista ja kulttuurisemiotiikasta. Hän 
luennoinut venäläisestä kirjallisuudesta ja kulttuurista, rockista 
ja elokuvasta. 

ISBN 978-952-264-123-6, kl 78.8911, nidottu, 230 sivua,  
mustavalkokuvitus, suositushinta 27 e, ilmestyy 3/12, Into-tieto
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Myrkkysade kaatuu mätänevään lahteen.
Ja me vain tuijotamme ruutua, me vain odotamme uutisia.

Eivätkä isämme koskaan valehtele meille.
He eivät osaa valehdella,

niin kuin sudet eivät osaa syödä lihaa,
ja niin kuin linnut eivät osaa lentää.

– Boris Grebenštšikov, Akvarium-yhtye, 1986

Venäläisen rokin legenda DDT Helsingissä 30. 3. ja Tampereella 1.4.
Juri Ševtšuk Helsingin yliopistolla 29.3. Pietari on rock julkistetaan samassa 
tilaisuudessa.
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Hanna Nikkanen

VERKKO JA VAPAUS
”Mitä internetissä tapahtuu?” yliopisto-opiskelija kysyy Hanna Nikkaselta 
Kuubassa. Suomalainen toimittaja on kutsuttu opettamaan salaa kokoontuvalle 
opiskelijaryhmälle uutisreportaasien tekoa, mutta nuoria kiinnostaa vain 
tietoverkko, suljetun maan kielletty hedelmä. 

Nikkanen pohtii kuubalaisnuoren kysymystä muun muassa Kairon Tahrir-
aukiolla. Mubarakin hallinnon salaisia papereita vuodetaan salaperäisille sivustoille 
ja avoimen budjettidatan toivotaan tuovan uuteen Egyptiin kauan kaivattua 
läpinäkyvyyttä. 

Sattuma heittää Nikkasen libyalaisten kapinallisten matkaan muutamaa viikkoa 
ennen Muammar Gaddafin hallinnon kaatumista. Taistelijat kertovat, miten 
vallankumous tehdään maassa, jossa internet on suljettu konfliktin ajaksi ja kaikkia 
puheluita kuunnellaan. Onko internet-yhteys ihmisoikeus? 

Wikileaksiin pankkikriisinsä myötä rakastunut Islanti haluaa profiloitua 
sananvapauden mallimaaksi. Britanniassa mellakka-aiheinen Facebook-päivitys 
puolestaan vie nuoria miehiä vankilaan. Lähi-idän valvontavälinemarkkinat voivat 
paksusti, ja eurooppalaiset firmat osaavat ottaa kasvusta hyödyn irti. 

Ymmärrämmekö itsekään, kuinka suurta osaa kommunikaatiostamme voidaan 
valvoa? Edistääkö verkko poliisivaltiota – vai onko Googlen ja Facebookin 
kaltaisilla globaaleilla jättiyrityksillä lopulta enemmän valtaa elämässämme kuin 
viranomaisilla?

Verkko ja vapaus peilaa esittämiään ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja 
suomalaisen todellisuuden kautta. Teos esittelee lukijalle mukaansatempaavasti 
keskeisimpiä uuteen teknologiaan liittyviä yhteiskunnallisia keskusteluita. Samalla 
pohditaan tarkkanäköisesti globalisaatiota, demokratiaa ja vapauden luonnetta 

yhteiskunnassa, joka on verkottunut nopeammin kuin kukaan 
osasi aavistaa.

Hanna Nikkanen (s. 1981) on helsinkiläinen tutkiva 
toimittaja ja tietokirjailija, joka on toiminut Voima-lehden 
verkkolehti Fifin päätoimittajana. Nikkanen on voittanut 
EU:n journalistipalkinnon köyhyyden ja syrjinnän vastaisesta 
työstä (2010). Hänen teoksensa Viaton imperiumi – kolme 
kertomusta suomalaisesta yritysvastuusta (Into/Like 2010) sai 
Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 2011. 

TIETO
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Viattomasta Imperiumista sanottua:

”Teos perustuu huolelliseen 
journalistiseen työhön. Nikkanen on 

kuunnellut tarkasti eri osapuolia. 
Vaikka yhtiöt monesti sumuttavat 

siivoamalla ongelmat pois brändinsä 
alta omistus- tai muilla järjestelyillä, 
kansalaisvastarinta ja julkisuus ovat 

saaneet aikaan todellistakin edistystä. 
Nikkanen kuitenkin korostaa 

aiheellisesti, ettei yritysvastuu riitä, 
vaan politiikka, sitova kansainvälinen 

sääntely, on välttämätöntä.” 

– Elias Krohn,  
Kansan Uutiset Viikkolehti
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Heikki Patomäki

EUROKRIISIN ANATOMIA
Mitä globalisaation jälkeen?
Heikki Patomäen uusi kirja pureutuu Euroopan velkakriisin historiaan, syihin 
ja todennäköisiin seurauksiin. Tältä pohjalta Patomäki avaa keskustelun vaih-
toehdoista uusliberaalille globalisaatiolle. Kirjan tärkeintä antia ovatkin lukui-
sat uudistusehdotukset: Patomäki esittää tapoja järjestää uudelleen eurooppa-
laisen ja globaalin poliittisen talouden instituutiot.

Ongelmien ytimessä on talouden arvopaperistuminen ja velkaantuminen. 
Velan avulla vivutaan sijoituksia ja rakennetaan alati paisuvaa, keskinäisriip-
puvaa järjestelmää, joka asteittain muuttuu yhä kaoottisemmaksi. Samalla kun 
talous pyörii yhä enemmän keinottelurahan ympärillä, rahoitusjärjestelmän 
osista tulee yhä hauraampia. Keinottelu lisää eriarvoisuutta, mutta kaikki kup-
lat puhkeavat lopulta. Vuosien 2007-2009 kriisi ja Euroopan valtioiden vel-
kakriisi olivat tosiasiassa ennakoitavissa, koska niiden syntymekanismit olivat 
hyvin tiedossa. Kuitenkin monet poliitikot, toimittajat, tutkijat ja rahoitus-
markkinoilla toimivat elivät illuusioiden varassa. Eurokriisin anatomia kertoo 
miksi.

Heikki Patomäki (s. 1963) on politiikan tutkija ja kan-
sainvälisen politiikan professori Helsingin yliopiston val-
tio-opin laitoksella. Patomäki vietti nuoruutensa Kuopi-
ossa. Joensuusta matematiikan ja fysiikan parista Turkuun 
siirryttyään hän aloitti taloustieteen opinnot. Valmistuttu-
aan hän oli kolme vuotta tutkijana Ulkopoliittisessa Insti-
tuutissa ja siirtyi sen jälkeen Britanniaan. Hän oli maail-
manpolitiikan ja -talouden professori Nottingham Trent 
Universityssä. Patomäki toimii myös globalisaation ja glo-
baalien instituutioiden innovaatioprofessorina RMIT-yli-
opistossa Melbournessa.

TIETO

TIETOKIRJA EUROOPAN VELKAKRIISIN SEURAUKSISTA.  
SISÄLTÄÄ EHDOTUKSIA TALOUDEN UUDISTAMISEKSI.
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Heikki Patomäen Uusliberalismi Suomessa -kirjasta sanottua: 

 ”Kansainvälisen politiikan professorin puheenvuoron tarkoitus on avata talouskeskustelun käsitteet  
kansalaisille ja palauttaa politiikka talouspolitiikkaan.”

– Juha Siltala, Helsingin Sanomat
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Matti Ylönen

MAHTI KUKKAROSSA 
johdatus Maailmanpankkiin ja IMF:ään
Uusin talouskriisi toi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) lainaohjelmat 
Eurooppaan ja ajoi Maailmanpankin laajentamaan lainoitustaan eri puolilla 
maailmaa. Suomessa näiden kahden keskeisen maailmanjärjestön toimintaa ja 
taustoja tunnetaan kuitenkin vielä harmillisen heikosti.

Mahti kukkarossa on ensimmäinen suomeksi julkaistu kattava tietokirja 
IMF:stä ja Maailmanpankista, joiden raportit, ideat ja toiminta ovat muovanneet 
monin tavoin myös suomalaista talousajattelua. Tarve laajemmalle esitykselle 
on ilmeinen etenkin kun molemmat järjestöt ovat olleet viime vuosina 
murrosvaiheessa. Maailmanpolitiikka on muuttunut moninapaisemmaksi ja 
monet päällekkäiset kriisit – ruokakriisi, ilmastokriisi ja talouskriisi – ovat 
muuttaneet sen asialistaa.

Kirja kattaa paitsi Maailmanpankin ja IMF:n historian ja päätöksenteon 
tavat, myös ajankohtaiset Euroopan kriisilainaohjelmat ja Maailmanpankin 
nopeasti kasvavan rahoituksen yksityisen sektorin yrityksille.

Matti Ylönen YTM on 31-vuotias toimittaja, tutkija 
ja tietokirjailija. Hän on julkaissut useita taloutta ja 
kehityspolitiikkaa käsitteleviä kirjoja, artikkeleita ja 
raportteja Suomessa ja ulkomailla. Hänen aiempia teoksiaan 
ovat Veroparatiisit (2008) ja Tulosvaroitus (yhdessä Teppo 
Eskelisen kanssa, 2011). Hän on ollut toimittamassa ja 
kirjoittamassa kirjoja Comprehensive Social Policies for 
Development in a Globalizing World (2007) ja More Taxes! 
Promoting Strategies for Global Taxation (2005). Ylönen on 

työskennellyt kehityspoliittisena asiantuntijana Kehitysyhteistyön palvelukeskus 
Kepassa.

TIETO
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Matti Ylösen Veroparatiisit-teoksesta sanottua:

”Ylönen kirjoittaa veroparatiiseista ymmärrettävästi ja kiinnostavasti.”

- Pekka Anttila, Suomen Kuvalehti

KUVA: JUSSI JOENTAUSTA
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Pekka Borg (toim.)

POLKUJA METSÄÄN
Polkuja metsään kertoo metsäluonnosta, luonnon tarjoamista palveluista 
ja niiden merkityksestä ihmiselle – myös luontoa uhkaavista vaaroista. 
Ekosysteemipalvelujen turvaamista tarkastellaan metsässä, maaseudulla ja 
lopuksi ihmisen taloudessa ja hyvinvoinnissa. Kirja pohtii porotaloutta, linnuston 
uhanalaisuutta, jokamiehenoikeuksia, riistanhoitoa, turvepolitiikkaa, metsien 
riittävyyttä, luonnon monimuotoisuuden turvaamista, viherkaavoitusta ja 
maankäytön suunnittelua.

Aineellinen hyvinvointimme rakentuu paljolti luonnonvarojen ja energian 
käytön jatkuvalle kasvulle. Eläminen velaksi, energian ja luonnonvarojen tuhlaus 
ja ylellisyyskulutus ovat monille kuin saavutettu etu, josta ei hevin haluta luopua. 

Teoksen artikkelit on kirjoitettu keväällä 2011, aikana jolloin talouden ja 
luonnonvarojen kriisi näyttää entistä vaikeammalta ratkaista totutuin vanhoin 
keinoin   kulutusta, tuhlaamista ja lainanottoa kasvattamalla. Miten turvata 
metsät ja luonto hyvinvointiyhteiskunnan ja palvelujen perustana?

Polkuja metsään kirjoittajat ovat suomalaisia 
ympäristönsuojelun asiantuntijoita. Mukana ovat muun 
muassa Eeva Furman, Ilkka Hanski, Maija Kaukonen, 
Pekka Borg, Markku Sakari Meriluoto, Sini Harkki, Outi 
Jääskö, Pertti Koskimies, Jarna Pasanen, Marko Ulvila 
ja Katriina Soini.

TIETO

METSÄ VIRKISTÄÄ. SE ON 
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HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN VOIMAVARA. 
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Johan Ehrstedt & Mervi Leppäkorpi (toim.)

REILUMMAN KAUPAN JÄLJILLÄ 
Reilun kaupan tuotteiden kasvulukemat ovat kovat, samoin lähiruuan suosio. 
Riittävän ostovoimaiset ihmiset voivat lopulta pelastaa maailman markettien 
käytäviltä käsin. Reilulla kaupalla ja kestävällä kehityksellä höystetty 
kapitalistinen markkinatalous on jälleen kerran osoittanut kykynsä mukautua ja 
vastata uudenlaisiin kysynnän muotoihin. Millaisesta muutoksesta oikeastaan on 
kyse ja ketkä siitä loppujen lopuksi hyötyvät? Onko olemassa muita vaihdannan 
muotoja, jotka voivat tarjota varteenotettavan vaihtoehdon ”reilun kaupan 
kapitalismille”?

Kirja vie lukijan matkalle kolmelle mantereelle, bolivialaisten 
kinoanviljelijöiden pariin Andien ylänköalueille, etelämeksikolaisten reilun 
kaupan kahvintuottajien ja bangladeshilaisten käsityöläisten hikiseen 
arkeen. Tapaustutkimukset nostavat esiin kysymyksiä vallasta, reilun kaupan 
kestävyydestä ja eettisen kaupan mahdollisuuksista räikeän epätasa-arvoisissa 
yhteiskunnissa. 

Kirjan toisessa osassa pohditaan eettisen kuluttamisen todellisuutta ja 
vaihtoehtoja Suomessa. Meksikolaista zapatistiliike EZLN:ää solidaarisella 
kahvikaupalla tukeva Café Caracol -verkosto käy kauppaa ja politikoi 
ruohonjuuritasolla. Turkulainen luomutila on jo kohta viisitoista vuotta 
toimittanut ruokaa suoraan kuluttajille. Viime vuosien lähi- ja luomuruokabuumi 
on tarjonnut kaupan keskusliikkeiden ja suurten elintarvikeyritysten 
puristuksessa suomalaisille luomuviljelijöille uutta liikkumavaraa, mutta 
tarvitsisiko suomalainen luomumaatalous silti turvakseen oman versionsa reilusta 
kaupasta turvakseen? 

Kirjoittamassa mm. Gustavo Esteva, tunnettu meksikolainen kehityskriitikko 
ja ammatista luopunut intellektuelli. Esteva on kirjoittanut useita kirjoja ja 
artikkeleita.

Mervi Leppäkorpi on Latinalaiseen Amerikkaan ja kehityskysymyksiin 
keskittynyt sosiologi. Hän on viettänyt aikuisen ikänsä Saksassa, Boliviassa ja 
Suomessa.

Johan Ehrstedt, HuK, keruutuoteneuvoja on toiminut 1990-luvun puolivälistä 
lähtien eri ruohonjuuritason kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestöissä. 
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”Kiinnostavia haastatteluja ja henkilötarinoita sopivassa suhteessa sisältävä Asiaton oleskelu kielletty  
jatkaa Suomessakin vihdoin aloitettua keskustelua paperittomista.”

– Pakolainen 3/11
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Pekka Peltola

AFRIKASSA
Mikä on kolonialismin syytä ja mikä ei? Onnistuuko mattokutomon 
pyörittäminen Maputossa? Miten kehitysapu ei toimi? Mikä on ihonvärin 
ja uskonnon merkitys nyky-Afrikassa? Mikä oli Ahtisaaren todellinen rooli 
Namibian itsenäistymisessä?

Tässä kirjassa Pekka Peltola kertoo kokemuksistaan Afrikassa yli 
neljänkymmenen vuoden ajalta. Samalla kirja kertoo siirtomaa-ajan 
päättymisestä. Kirjassa edetään kirjoittajan omien värikkäiden kokemusten 
kautta laajempiin näkemyksiin kehitysavusta, korruptiosta ja niiden yhteydestä 
valtioiden epäonnistumiseen.

Pekka Peltola (s.1941) 
lähetettiin vuonna 1968 
Yleisradion toimesta Biafraan 
raportoimaan ensimmäisestä 
televisioidusta sodasta. Peltola 
jäi pysyvästi koukkuun 
Afrikkaan, jonne hän on 
palannut yhä uudelleen 
kulloisestakin ammatista 

ja työpaikasta riippumatta. Namibian vapautusliikkeen Swapon kouluttajana, 
antropologina, dokumenttifilmien tekijänä ja kehitysyhteistyöhankkeen vetäjänä 
Peltola on ollut keskellä todellisuutta, joka poikkeaa suuresti suomalaisesta 
elämänmenosta.

Peltolan aiempia teoksia ovat muun muassa Finland and national liberation of 
Southern Africa (yhdessä Iina Soirin kanssa, 1999), The lost May Day – Namibian 
workers struggle for independence (väitöskirja, 1995) ja Tavallisia ihmisiä – Raportti 
suomalaisesta kirkonkylästä (1970).

TIETO

KULTTUURISHOKKEJA JA 
KEHITYSYHTEISTYÖTÄ. ETELÄISEN AFRIKAN

ONGELMIA JA OPETUKSIA.
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Mika Helander & Mats Nylund (toim.)

PALKKA TYÖSTÄ
Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot 
Kansainvälisessä poliittisessa keskustelussa Suomi on esimerkkinä 
maasta, jossa ay-liikkeen, työantajien ja valtiovallan luottamuksellinen 
vuorovaikutus on edistänyt taloudellista kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista 
yhtenäisyyttä. Tämä monitieteellinen teos tarkastelee ay-liikkeen 
edunvalvonnan strategioita, toimintaa ja vaikutusvaltaa globaalin 
aikakauden Suomessa. 

Työpaikkojen siirtyminen ulkomaille, ulkoistaminen ja alihankinta 
vaikuttavat ay-liikkeen toimintaedellytyksiin. Määräaikaiset työsuhteet, 
vuokratyövoiman käyttö ja maahanmuutto rapauttavat vanhaa 
järjestäytymistä. Kirja käsitelee erilaisten palkkasopimusten vaikutusta 
Suomen kilpailukykyyn, paikallista sopimista ja luottamusmiesten 
muuttunutta asemaa, ammattiliittojen yhdistymistä, median 

tapoja käsitellä lakkoja ja työtaisteluja, ay-liikkeen roolia 
lainvalmistelussa ja ay-liikkeen arvostuksen kehitystä.   

Kirjan keskeinen tarkastelun kohde on ay-liike, mutta 
samalla teos piirtää kuvaa myös muista työmarkkinaosapuolista, 
elinkeinoelämästä ja valtiovallasta, muuttuneesta työelämästä 
ja työmarkkinapolitiikasta. Kirjan kirjoittajat ovat suomalaisia 
eturivin ay-liikkeen tutkijoita. 

Kirjan ovat toimittaneet sosiologi, VTT Mika Helander ja 
viestinnän tutkija, dosentti Mats Nylund. 

TIETO

KIRJA TARKASTELEE AY-LIIKETTÄ JA PIIRTÄÄ SAMALLA 
KUVAA TYÖMARKKINAOSAPUOLISTA, ELINKEINOELÄMÄSTÄ 

JA VALTIOVALLASTA, MUUTTUNEESTA TYÖELÄMÄSTÄ JA 
TYÖMARKKINAPOLITIIKASTA.

Innon kevät 2012

www.intokustannus.fi

INTO KUSTANNUS

Hämeentie 48, 00500 Helsinki
TIEDUSTELUT: Jaana Airaksinen 045 633 4495, Timo K. Forss 040 533 2961

jaana.airaksinen@intokustannus.fi, timo.forss@intokustannus.fi

ISBN 978-952-264-121-2,  
kl 36.133, nidottu, n. 220 sivua, 
suositushinta 24 e,  
ilmestyy 8/12, Into-tieto



SIVU 19

Päivi Uljas

HYVINVOINTIVALTION
LÄPIMURTO
Miten suomalainen hyvinvointivaltio synnytettiin? Päivi Uljaksen tutkimus 
pienviljelyhegemonian rapautumisen, kansalaisliikehdinnän ja poliittisen 
murroksen keskinäisistä suhteista 1950-luvun loppuvuosina muuttaa kuvaa 
Suomen lähimenneisyydestä. 

Poikkeuksellisen nopea ja voimakas rakennemuutos, vuosien 1956–1963 
ulkoparlamentaarinen kansalaisliikehdintä, eduskunnan vasemmistoenemmistö 
vuosina 1958–1962 ja hyvinvointivaltiokehityksen alkaminen osuvat Suomessa 
samoihin aikoihin. Miten nämä prosessit liittyivät toisiinsa? 

Tutkimuksessa kuvataan noin tuhannen ammattiyhdistysliikkeen jäsenen 
haastatteluaineiston avulla, kuinka puolittaisen omavaraistalouden ja pienviljelyn 
elinvoimaisuuden ehtyminen käynnisti yhteiskunnassa poliittisen kuohunnan ja 
uuden etsinnän vaiheen.

Prosessi oli niin kiihkeä, että se mursi vanhan talou dellisen ja poliittisen 
eliitin valtaan perustuneen konsensuksen ja hajotti useimmat puolueet. Kun 
ihmiset irtautuivat maaseudun yhteisöistä ja muuttivat kaupunkiin, syntyi tarve 
luoda uudenlaisia turvaverkkoja. 1950-luvun loppu oli ammattiyhdistysliikkeen 
vahvistumisen aikaa, ja voittoja saavuttiin hitaalla ja pitkäjänteisellä työllä. 

Suomen muutos köyhästä kehitysmaasta suhteellisen vauraaksi 
yhteiskunnaksi on kiitetty menestystarina. Päivi Uljaksen tutkimus osoittaa, että 
suomalaisen sosiaaliturvan kehittyminen ei ollut ylhäältä 
päin johdettu prosessi, vaan kansalaisten taistelun tulos. 

Päivi Uljas on hilpeän 60-luvun kasvatti, 70-luvun 
yhteiskunnallinen militantti, ay-toimihenkilö, 
kansalaisliikkeiden aktivisti. Nyttemmin myös 
historiantutkija ja jokseenkin sovinnainen vanha rouva, 
joka hoitaa puutarhaansa, laittaa ruokaa ja lukee kehnoja 
dekkareita. Hänen teoksensa Kun Suomi punastui (KSL ja 
Into Kustannus, 2010) on yltänyt jo toiseen painokseen. 

TIETO

NÄIN SYNTYI HYVINVOINTIVALTIO. 
EI ITSESTÄÄN.
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Eevi Kaasinen

HARMONIA 
Pala naisvoimistelun historiaa 
Urheilun historiassa kerrotaan yleensä voittajista ja päätöksentekijöistä. 
Ruohonjuuritason tekijäjoukko jää helposti huomioimatta. Eevi Kaasinen 
on ollut mukana TUL:n toiminnassa vuodesta 1946 ja viihtynyt paremmin 
hikisissä jumppasaleissa kuin kokouspöydän ääressä. Leipätyönsä hän on tehnyt 
opettajana, mutta palkattoman elämäntyönsä TUL:ssa voimistelunohjaajana. 
Hän on ohjannut tyttöjen ja naisten voimistelua, valmentanut 
kilpavoimistelijoita, laatinut koreografioita suuriin voimistelunäytöksiin ja 
matkustanut edustusjoukkueessa ulkomailla. Hänen valmennettaviensa joukossa 
on ollut esimerkiksi Tuuli Matinsalo. 

Voimistelun ohella Eevi Kaasisen rakkaimpiin harrastuksiin on nuoresta 
tytöstä saakka kuulunut runous. Kaikki hänen neljä runokirjaansa ovat 
loppuunmyytyjä. Hän on tehnyt koreografioita runojensa pohjalta. 
Naisvoimistelun grand old dame ei eläkkeelläkään malta lopettaa vaan ohjaa 
ikääntyneiden liikunta- ja runoryhmiä. 

Eevi Kaasinen naisvoimistelun 100-vuotisjuhlissa 
Malmitalolla 1996: 
”Mehän venyimme jo liikkuessamme, eikä niin kuin 
näissä kaikissa nykyisissä bodyjutuissa, joissa lihakset 
niin jumittuvat, että lopuksi on venyteltävä. Me 
annoimme liikkeen viedä ja aaltoliikkeemme jatkoi 
sykettään avaruuteen.”

TIETO

ELÄMÄKERTA NAISVOIMISTELUN  
GRAND OLD DAME EEVI KAASISESTA.
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Lasse Berg

KALAHARIN AAMUNKOITTO
Miten ihmisestä tuli ihminen
Kysymys ihmiskunnan alkuperästä kiehtoo meitä aina. Mistä olemme tulleet? 
Miten olemme kehittyneet lajina? Mitä tapahtui seitsemän miljoonaa vuotta 
sitten ihmisen ja apinan teiden erotessa? Ja mikä ylipäätään on ihminen?

Kalaharin aamunkoitto kertoo miten pieni alle 20 000 hengen joukko 
Homo sapiens -nimistä lajia eli Afrikassa 150 000 vuotta sitten ja miten he 
levittäytyivät lopulta koko maapallolle muuttaen sen täysin.

Lasse Berg kuvaa Kalaharin autiomaan pensaskansaa, joka elää yhä samoin 
kuin aikaisemmat ihmiset keräten ja metsästäen Afrikan avoimen taivaan 
alla. Kalaharin aamunkoitto on mielikuvituksellinen, helppotajuinen ja syvän 
persoonallinen yhteenveto siitä, mitä me tänään tiedämme ihmisen evoluutiosta.

Se on kirja yhteistyökykyisestä, laiskasta, tarinoita kertovasta, tanssivasta, 
maalaavasta ja kauniista eläimestä – ihmisestä.

Lasse Berg on jo vuosikymmeniä kertonut meille 
maailmasta kirjojen, tv-ohjelmien, lehtijuttujen ja 
radio-ohjelmien kautta. Hän on asunut pitkään 
muun muassa Etelä-Afrikassa ja Etiopiassa. Berg 
on julkaissut viime aikoina myös merkittävän I 
Asiens tid -teoksen yhdessä valokuvaaja Stig T. 
Karlssonin kanssa.  

TIETO

HELPPOTAJUINEN JA PERSOONALLINEN TIETOKIRJA 
EVOLUUTIOSTA  NYKYTIEDON VALOSSA.
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Alkuteos: Gryning över Kalahari. Hur människan  
blev människa, suomentanut Riikka Toivanen,  
ISBN 978-952-264-129-8, kl 49, nidottu, n. 380 sivua, 
suositushinta 27 e, ilmestyy 4/12, Into-tieto

”Lasse Berg on todellakin Homo narrans, kertova ihminen. Tämä kirja on kiehtovinta,  
mitä olen lukenut ihmisen kehityksestä. Voin vain toivoa, että se tavoittaisi mahdollisimman monta lukijaa.  

Kalaharin aamunkoiton lukeminen on seikkailu.”

- Henning Mankell

KUVA: DEEP SEA PRODUCTIONS
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Laura Maragnani & Isoke Aikpitanyi

MUSTA, KAUNIS JA KAUPAN
Euroopan uudet orjat
Torinon uudet orjat ovat pitkiä, mustia ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. 
Nykyään he työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta 
elämästäkö he unelmoivat hyvästellessään sukulaiset ja ystävät Nigeriassa ja 
saavuttuaan Italiaan kokeilemaan onneaan? 

Isoke Aikpitanyi tuli Italiaan 20-vuotiaana. Hänelle luvattiin työtä kauppa-
apulaisena. Sen sijaan hän päätyi seksiorjaksi. Vapauduttuaan hän kertoo tarinan 
uudesta orjakaupasta ja sen uhreista: naisista markkinoilla, heidän asiakkaistaan 
ja unelmistaan, vihastaan ja tuskastaan. 

Koskettava ja ajankohtainen tarina valottaa afrikkalaisten siirtolaisnaisten 
valitettavan yleistä kohtaloa ihmiskaupan uhrina Euroopassa.

Laura Maragnani on Panoraman, Europeon ja Espresson toimittaja.

Isoke Aikpitanyi on syntynyt Benin Cityssä, Nigeriassa ja tuli v. 2000 Italiaan, 
jossa hänet pakotettiin prostituutioon. Aikpitanyi asuu nykyään Aostassa, 
Italiassa, jossa hän perusti uudesta orjuudesta pakenevia naisia auttavan järjestön 
ja vastaanottokodin entisille prostituoiduille. Osa kirjan rojalteista tilitetään 
järjestölle.

- Kansainvälinen Magazine-lehti myönsi v. 2010 merkittävän palkinnon Isoke 
Aikpitanyille kirjasta Le ragazze di Benin City ja sitoutumisesta prostituution 
vastaiseen taisteluun.

- Aikpitanyi vastaanotti Martin Luther King -palkinnon kirjastaan v. 2009.

- Aikpitanyi puhui G8-maitten kokouksessa Roomassa syyskuussa 2009 naisten 
oikeuksista.

TIETO

KOSKETTAVA JA AJANKOHTAINEN TARINA VALOTTAA 
AFRIKKALAISTEN SIIRTOLAISNAISTEN KOHTALOA 

IHMISKAUPAN UHRINA EUROOPASSA. 
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Alkuteos: Le ragazze di Benin City. La tratta delle 
nuove schiave dalla Nigeria ai marciapiedi d’Italia, 
suomentanut Hannimari Heino,  
ISBN 978-952-264-085-7, kl 30.12, nidottu, 220 sivua, 
suositushinta 24 e, ilmestyy 5/12, Into-tieto

”Yhden naisen selviytymistarina avaa silmät ihmiskaupalle ja laajenee yhteiskunnallisen ongelman analyysiksi.  
Paitsi että se koskettaa, se tarjoaa myös ratkaisuja.” 

– Panorama, Italia
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Louise Gray

MAAILMANMUSIIKKI
Maailmanmusiikki-termillä viitataan yleensä ei-angloamerikkalaiseen 
populaarimusiikkiin. Se sisältää valtavan laajan ja monitahoisen kirjon erilaisia 
musiikkityylejä.  Luise Grayn kirja kurkistaa maailmanmusiikki-termin taakse 
ja tutkii, mitä maailmanmusiikilla tarkoitetaan, miksi siitä ollaan nykyään niin 
kiinnostuneita, kuka sitä kuuntelee ja miksi. 

Maailmanmusiikkioppaan luvut keskittyvät eri musiikkityyleihin kuten 
rembetikaan, fadoon, tranceen ja uuteen folk-musiikkiin. Niiden kautta Gray 
tutkii genrejä, jotka ovat syntyneet esimerkiksi marginalisoituneissa yhteisöissä 
ja konfliktialueilla. Tämä ainutlaatuinen opas kytkee musiikin politiikkaan 
ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kirjailija näyttää musiikin paitsi viihteen 
ja eskapismin lähteenä, myös voimakkaana välineenä, jolla on kyky yhdistää 
ihmisiä ja edistää yhteiskunnallista muutosta. 

No-Nonsense Guideja julkaiseva New Internationalist on itsenäinen, voittoa 
tavoittelematon kustannusosuuskunta. Sen missio on julkaista suurelle yleisölle 
suunnattuja, helppolukuisia ja epämuodollisia mutta informatiivisia ja luotettavia 
teoksia, jotka edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta.  

OPAS

MITÄ ON  MAAILMANMUSIIKKI?  
KUKA SITÄ ESITTÄÄ,  
KUKA KUUNTELEE?
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Alkuteos: No-Nonsense Guide to World Music, suomentanut Niina Saikkonen, ISBN 978-952-264-140-3,  
kl 78.897, sidottu, 180 sivua, suositushinta 19,90 e, ilmestyy 10/12, Into-opas

”Kartoittaa maailman rikasta ja koko ajan muuttuvaa musiikillista maisemaa…  
Lumoava ja läpeensä informatiivinen.” 

– Jocelyn Pook, säveltäjä
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Malise Ruthven

FUNDAMENTALISMI
11.9.2001 terroristihyökkäyksen jälkeen siirryimme aikakauteen, jolloin 
fundamentalismi voidaan nähdä suurimpana uhkana maailmanrauhalle. Mutta 
mitä ”fundamentalismilla” oikeastaan tarkoitetaan? Yhdysvaltain protestanttiset 
evankelikaalit ottivat termin käyttöön 1920-luvulla, mutta sen jälkeen sen 
sovellusala on laajentunut niin, että sillä viitataan laajaan joukkoon radikaaleja 
konservatiiveja ja aatteellisen puhdasoppisuuden vaalijoita, jotka kaikki eivät ole 
uskonnollisia.  Fundamentalistilla voi nykyään viitata sekä militantteihin Israelin 
siirtokuntalaisiin että islamistiradikaaleihin, jotka heitä vastustavat. Sillä voidaan 
viitata niin kristittyihin, hinduihin, eläinten vapautusrintaman kannattajiin kuin 
jopa buddhalaisiin nationalisteihin. 

Lähi-idän asiantuntija ja uskontohistorioitsija Malise Ruthven tutkii tässä 
teoksessa fundamentalismin historiallisia, yhteiskunnallisia, uskonnollisia, 
poliittisia ja ideologisia juuria. Hän määrittelee käsitteet huolellisesti ja selkeästi 
ja käsittelee tähän monimutkaiseen ilmiöön liittyviä stereotyyppejä ja sitä 
koskevaa keskustelua. 

Teos on tärkeä ja ajankohtainen kannanotto nykyisiin poliittisiin 
ja kulttuurisiin väittelyihin islamin ja länsimaisen arvomaailman 

yhteentörmäyksestä, uskonnollisista ääriliikkeistä ja 
maallistuneiksi oletettujen yhteiskuntien muuttuvasta 
identiteetistä. 

Malise Ruthven on freelancer-kirjoittaja ja toimittaja 
sekä vieraileva professori Californian yliopistossa, 
San Diegossa. Hän on toiminut BBC:llä arabimaihin 
keskittyvänä toimittajana ja on tunnettu islamin ja 
arabimaiden kommentaattori.

OPAS

MITÄ FUNDAMENTALISIMILLA  
OIKEASTAAN TARKOITETAAN?
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Alkuteos: A Very Short Introduction to 
Fundamentalism, suomentanut Niina Saikkonen,  
ISBN 978-952-264-139-7, kl 36.01, sidottu, 180 sivua, 
suositushinta 19.90 e, ilmestyy 10/12, Into-opas

”Ruthven… on yksi nykyhetken tärkeimmistä uskonnon historioitsijoista.” 

– Guardian

”Välttämättömän mutta väärinkäytetyn termin ensimmäinen selkeä määritelmä.” 

– Anous Ehteshami, Durhamin yliopisto
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Perkiö Johanna & Kaisu Suopanki (toim.) 

PERUSTULON AIKA
Perustulo on välttämätön uudistus. Miten se toteutetaan? Millainen on 
yhteiskunta, jossa maksetaan riittävä perustulo jokaiselle? Lennähtääkö 
nuoriso perustulon turvin surffaamaan Balille? Murskaantuuko ay-liikkeen 
neuvotteluvoima tai saako hyvinvointivaltio lopullisen saattohoidon? Poistuvatko 
ihmisten syrjintä ja kontrolli? Kuinka tulevaisuuden perustulon yhteiskunta tukee 
luovuutta, yritteliäisyyttä, ihmisten oikeuksia tai ympäristön kestävyyttä?

Perustulon aika -pamfletissa etsitään keinoja perustulon 
toteuttamiseen Suomessa. Kirjan kahdessatoista asiantuntija-artikkelissa perustulon 
idea viedään yleistasoista esittelyä pidemmälle. Niissä käsitellään muun muassa 
perustulon vaikutuksia sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan, sukupuolten tasa-arvoon, 
yrittäjyyteen ja luovaan alaan, sen toteuttamisen tiellä olevia esteitä ja keinoja 
niiden ylittämiseen, rahoitusvaihtoehtoja sekä erilaisia perustuloyhteiskunnan 
visioita. Kirjoittajina Jouko Kajanoja, Laura Tuominen, Simo Ruottinen, Vivan 
Storlund, Raija Julkunen, Johanna Perkiö, Jukka Peltokoski, Tero Toivanen, Mikko 
Jakonen, Pertti Honkanen, Jussi Ahokas, Jan Otto Andersson, Ville Ylikahri, Kaisu 
Suopanki ja Ville-Veikko Pulkka.

Kirjan ovat toimittaneet Johanna Perkiö ja Kaisu Suopanki.

Johanna Perkiö valmistelee Tampereen 
yliopistolla sosiaalipolitiikan väitöskirjaa perustulon 
poliittisista mahdollisuuksista Suomessa. Hän on 
toiminut useissa kansalaisjärjestöissä, muun muassa 
Attacissa ja BIEN Finland -perustuloverkostossa 
sekä koordinoinut vasemmistofoorumin 
käynnistämää kansainvälistä perustulo 
-tutkimushanketta.

ISBN 978-952-264-130-4, kl 36.15, nidottu,  
n. 180 sivua, suositushinta 17 e, ilmestyy 5/12, 
Into-pamfletti

PAMFLETTI

PERUSTULON AIKA 
LUO KATSEEN TULEVAISUUTEEN, 
PERUSTULON YHTEISKUNTAAN.
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Lentääkö nuoriso perustulon siivin surffaamaan Balille?
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Erkki Vettenniemi

LAHDEN ANSA
Lahden MM-hiihdoissa 2001 koettiin kaikkien aikojen kotimainen urheiluhuijaus. 
Sen kohteeksi joutui Suomen Hiihtoliitto, ja juonen jälkinäytös jatkuu oikeudessa 
2010-luvulla.

Kuka halusi huijata hiihtoväkeä ja miksi? Kaikki alkoi tammikuussa 1998, jolloin 
Suomen Tietotoimisto STT väitti Hiihtoliiton kiinnostuneen sääntöjen kieltämästä 
kasvuhormonista. Hiihtoliitto nosti syytteen herjauksesta ja voitti  
STT:n käräjillä, mutta sai vihollisia antidopingin, median ja virkavallan suunnilta. Nämä 
tahot virittivät norjalaisten avulla Lahteen testiansan.

Miten salajuoni käytännössä rakentui? Suomen joukkueelta pimitettiin tieto Lahden 
virtsatestien laajuudesta. Kun ensimmäinen dopingtapaus oli todettu, kaikki suomalaiset 
komennettiin yllätystestiin. Hiihtoliitolta oli silloin jo näpistetty lääkärinlaukku, ja sen 
raskauttava sisältö luovutettiin medialle. Näin kostettiin STT:n oikeudessa kärsimä 
tappio: kuusi urheilijaa jäi kiinni dopingista ja Hiihtoliitosta tuli varaton vitsi.

Lahden ansa on seikkaperäinen selvitys vuosisadan suurimmasta suomalaisesta 
mediaskandaalista. Isoimmat konnat eivät löydykään hiihtopiireistä, sillä koko jupakan 
käynnistänyt STT:n hormoniuutinen oli virheellinen.

Hälyttävintä Lahden draamassa on lopulta se, että häpäisevä julkisuus on johtanut 
kuolemantapauksiin. Kirja on omistettu heinäkuussa 2011 kuolleen Mika Myllylän 
muistolle.

Erkki Vettenniemi (s. 1966) on yhteiskuntatieteiden tohtori ja histo-
rioitsija. Dopingaiheesta hän on toimittanut artikkelikokoelmat Piikki 
lihassa – unelma puhtaasta urheilusta (1998) ja Hiihto ja häpeä – Lahti 
2001 mediaskandaalina (2010) sekä julkaissut tietokirjan Piikit ja pillerit 
– suoraa puhetta dopingista (2009).

KUVA: HEINI LEHVÄSLAIHO
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Erkki Vettenniemen Hiihto ja häpeä -teoksesta sanottua:

”Vuoden ehdottomasti kiinnostavin kirja on Erkki Vetten-
niemen toimittama Hiihto ja häpeä [...]. Tälläkin kertaa 
[hän] on tuottanut tekstikokoelman, joka on merkkipaalu 
huippu-urheilun lainalaisuuksien raottamisessa.” 

– Juha Kanerva, Veikkaaja

”Toisinajatteleva teos ruuvaa urheilun valtavirrassa uivien 
tahojen – järjestöjen, johtajien, sponsoreiden, antidoping-

väen ja median – hermoja.”

– Ilkka Kulmala, Keskisuomalainen

Erkki Vettenniemen Piikit ja pillerit -teoksesta sanottua:

”Huippu-urheilijat ovat saaneet tuekseen kynämie-
hen [...]. Vettenniemi haastaa testauksen älykkäästi,  
kiehtovimmin sitten Mika Myllylän Riisuttu mestari -kir-
jan.” 

– Pekka Holopainen, Ilta-Sanomat
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Antti Rautiainen

PLANEETAN SUURIN JA VIILEIN
Tositarinoita Venäjältä

”Suomalainen anarkisti sai lähtöpassit Venäjältä – määriteltiin 
turvallisuusuhaksi” 

– Suomen Kuvalehti 2.4.2012

Pamfletti kuvaa rakkaudella venäläistä asennetta ja itsetuntoa. Villissä idässä asiat 
hoidetaan omalla tavalla. Viranomaisiin ei voi luottaa, mutta monet ryhmittymät 
kamppailevat aktiivisesti paremman Venäjän puolesta. Antti Rautiainen ruotii niin 
vallanpitäjiä kuin oppositiota, fasisteja ja antifasisteja. Hän nivoo yhteen Venäjän 
tapahtumia yksilöiden kautta. Huomiota saa esimerkiksi Stanislav Markelov, 
tunnettu ihmisoikeusasianajaja, ja hänen murhaajansa, äärioikeistoaktiivi Nikita 
Tihonov. Kirjassa kerrotaan venäläisistä mielenosoituskäytännöistä, hauskoista 
taidetempauksista ja monista muista Venäjän arjen erikoisuuksista.

Antti Rautiainen on kirjoittanut Voiman verkkolehti Fifiin kolumneja vuodesta 
2008 nimellä Veli Itäläinen. Nyt hän voi esiintyä ensimmäisen kerran omalla 
nimellään, vaikka ei ihan toivotuista syistä, kun hänen oleskelulupansa peruttiin. 
Hän toivoo voivansa muuttaa takaisin Venäjälle, ja jatkaa myös Fifin kolumnistina, 
nyt omalla nimellään. Kirjoittamisen ohella Rautiainen on vaikuttanut aktiivisesti 
kansalaisliikkeissä.ISBN 978-952-264-132-8, kl 47.1,  

nidottu, n. 180 sivua, suositushinta 17 e, 
ilmestyy 4/12, Into-pamfletti
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Erkki Aurejärvi

TUPAKKATEOLLISUUDEN
KUOLEMANKAUPPIAAT
Vuonna 1978 savukerasioihin ilmestyivät varoitukset: tupakka tappaa. 
Tupakkayhtiöt tekivät kaikkensa häivyttääkseen viestin. Yhtiöiden mielestä 
tupakointia ei ole syytä välttää, koska sairastuminen edellyttää 40 vuoden 
tupakointia, tupakoitsija menettää vain kaksi kuukautta elämänsä lopusta, yhtä 
vaarallisia tai jopa tupakkaa vaarallisempia ovat alkoholi, kahvi, suola, sokeri, maito, 
rasvaiset ruuat, 100 000 erilaista kemikaalia, kaikki nautintoaineet ja eläminen 
sinänsä, kevytsavukkeita voi polttaa ilman huonoa omaatuntoa ja tupakansavu 
merkitsee vain hajuhaittaa.

Harhaanjohtamisessa ovat kunnostautuneet erityisesti tupakkateollisuuden 
johtohenkilöt, poliitikkonakin tunnettu Lasse Lehtinen, Jukka Ant-Wuorinen ja 
Satu Kaarenoja. Pamfletissa on runsaasti sitaatteja näiden ihmisten viestinnästä, 
varsin härskejä juttuja usealta vuosikymmeneltä. Väärä informaatio on varmasti 
vaikuttanut useiden tupakoitsijoiden sairastumiseen ja kuolemaan, siksi kirja 
käsittelee myös Lehtisen, Ant-Wuorisen ja Kaarenojan oikeudellista vastuuta. 
Pohdittavana ovat jopa tahalliset henkirikokset. Erikoista, että muuten 
lainkuuliaiset kansalaiset kykenevät ilman tunnontuskia kauppaamaan tappavia 
tuotteita valheiden avulla. Tupakkateollisuuden sisäiset asiakirjat käsittelevät 
jatkuvasti savukkeiden markkinointitapoja, kuitenkaan tupakkajohtajien 
moraalisista ongelmista ei näy merkkejä.
 

Erkki Aurejärvi (s. 1941) on asunut Helsingissä koko ikänsä.  
Hän on oikeustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston siviilioi-
keuden professori vuoteen 2006. Hän on kirjoittanut etenkin so-
pimus- ja luotto-oikeudesta. Tupakkaoikeudenkäyntiin liittyviä 
näkemyksiään hän on selostanut teoksessa Erään murhan anato-
mia (2004). Nykyisin hän on eläkkeellä.

Aurejärvi oli  Helsingin kaupunginvaltuutettu 1993 – 2008. 
Hän harrastaa jalkapalloa.

ISBN 978-952-264-133-5, kl 67.73,  
nidottu, n. 250 sivua, suositushinta 17 e, 
ilmestyy 2/12, Into-pamfletti
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”Aurejärvi osoittaa, että kärsimystä ja kuolemaa eivät kylvä kasvottomat yritykset vaan ihmiset näissä yrityksissä.” 

– Heikki Hiilamo
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Kaarin Taipale (toim.)

GUGGENHEIMIN VARJOSSA
Guggenheim-huuma on vallannut Helsingin virkamiehet. Ajatus kaupungin 
taidemuseon liittämisestä newyorkilaisen Guggenheim-museon franchising-
ketjuun on arvioitava myös kaupunkipolitiikan näkökulmasta. Mitä museohanke 
merkitsisi helsinkiläisille, jos Tennispalatsi ja Lasipalatsi myytäisiin uuden museon 
rahoittamiseksi, kuten on suunniteltu?  Jo pelkkä Guggenheim -museohankkeen 
selvitystyö maksaa noin kaksi miljoonaa euroa.
 Helsingin kaupungin Guggenheim-museohanke on kiistanalainen. Guggen-
heimin varjossa kokoaa kriittistä keskustelua aiheen ympäriltä. Äänessä ovat useat 
kulttuurivaikuttajat ja poliitikot. Kaupunkitutkija Kaarin Taipale on koonnut 
puheenvuorot yksiin kansiin.

 Kiasman entinen johtaja Tuula Karjalainen pohtii, mitä Guggenheimin 
tulo merkitsisi suomalaiselle taiteelle ja taidemuseoille. Kaupunkitutkija 
Patrizia Hongisto miettii Guggenheimia kaupunkimarkkinoinnin välineenä, 
tilastokeskuksen Aku Alanen merkitystä Helsingin taloudelle. Poliitikko 
Arja Alho kertoo, miten hanke myydään päätöksentekijöille ja Voima-lehden 

kustannuspäällikkö Tuomas Rantanen pohtii 
Guggenheim-argumenttien ristiriitaisuutta.

 Guggenheim-säätiö julkaisee oman 
selvityksensä alkuvuodesta 2012. Heti perään 
ilmestyvä Guggenheimin varjossa laajentaa 
keskustelun ja herättää sinutkin ajattelemaan.

 
Kirjan on toimittanut TkT Kaarin Taipale. Hän 
on aiemmin toimittanut muun muassa teoksen 
Metropolipolitiikkaa – Helsingin seudun hallinta ja 
ihmisten ääni.

ISBN 978-952-264-134-2, kl 06; 70.1,  
nidottu, suositushinta 17 e, ilmestyy 30.1., 
Into-pamfletti

PAMFLETTI

GUTGUTTAAKO? KIASMAN ENTINEN JOHTAJA  
TUULA KARJALAINEN JA MONET MUUT 

GUGGENHEIMIN KIMPUSSA.

Innon kevät 2012

www.intokustannus.fi

INTO KUSTANNUS

Hämeentie 48, 00500 Helsinki
TIEDUSTELUT: Jaana Airaksinen 045 633 4495, Timo K. Forss 040 533 2961

jaana.airaksinen@intokustannus.fi, timo.forss@intokustannus.fi



SIVU 30

Keith Gessen, Astra Taylor, Eli Schmitt, Nikil Saval, 
Sarah Resnick, Sarah Leonard, Mark Greif & Carla 
Blumenkranz (toim.)

OCCUPY!
Syksyllä 2011 pieni mielenosoitusleiri Manhattanilla räjähti 
maailmanlaajuiseksi kansanliikkeeksi. Kipinöitä lisäsivät poliisin väkivaltaiset 
ylilyönnit. Occupy! kerää yhteen adrenaliinia räiskyvät todistukset Occupy 
Wall Street -liikkeen alkuhetkistä ja syvälliset puheenvuorot liikkeen laajasta 
merkityksestä. Kirjoittajina on liikkeen aktiiveja jah maailman johtavia 
radikaaleja ajattelijoita, muiden muassa Slavoj Žižek ja Naomi Klein.

Artikkelit tarkastelevat liikkeen tavoitteita, vaatimuksia ja keinoja, 
”horisontaalisen” rakenteen historiaa, kuinka rikkaita rikkaat oikeasti ovat ja 
”Me olemme 99 prosenttia” -sloganin taustoja. Pamfletissa Occupy-liikettä 
tarkastellaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa Suomen Toriliikettä unohtamatta.

Alkuteos: Occupy! Scenes from Occupied America.   
Useita suomentajia, ISBN 978-952-264-144-1, nidottu,    
180 sivua, suositushinta 17 euroa, ilmestyy 4/12,  
Into-pamfletti
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Tuula Teräväinen

THE POLITICS OF 
ENERGY
TECHNOLOGIES
Debating climate change, energy policy, and technology in 
Finland, the United Kingdom, and France

The global concern over climate change has had unprecedented 
broad implications across policy sectors and levels of politics. It 
has also emphasised the role of technology in climate and energy 
policies.

With a focus on exploring how the dimension of political has 
been constituted in and through national policy discussions, this 
study analyses the ways in which various actors in Finland, the 
UK, and France have debated climate change, energy policy, and 
technology, and what kinds of implications this has had in terms 
of established eco-political, normative, and politicoinstitutional 
understandings.

The study highlights the mutually constitutive interplay 
between polity and politics and develops theoretical and 
methodological tools that allow combining structural and 
discursive-symbolic dimensions of politics in analyses of public 
policies.

Tuula Teräväinen is researcher at the Department of Social 
Research/Sociology at the University of Helsinki.
Her research focuses on political promises of new technologies 
as well as sociological analyses of science, technology, and 
environmental policies at the national, European, and global 
levels.

Teräväinen has authored and co-authored several articles in 
reputable international journals and books in the fields of science 
and technology studies, environmental studies, and innovation 
policy research.
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Nicholas Shaxson

AARRESAARET
Miehet jotka ryöstivät maailman
Likainen raha, veroparatiisit ja offshore-järjestelmä – rumin ja salatuin luku 
globaalin talousjärjestelmän historiassa. 

• Yksityishenkilöiden varoja on piilotettu offshore-talletuksiin yli 10 triljoonan – 
kymmenen miljardin miljardin – dollarin arvosta.

• Veroparatiisit ovat tärkein yksittäinen syy sille, miksi köyhät ihmiset ja maat 
pysyvät köyhinä ja demokratiat heikkenevät.

Veroparatiisit ovat 1970-luvulta alkaen olleet keskeisesti mukana lähes kaikissa 
suurissa talousskandaaleissa ja finanssikriiseissä, myös viimeisimmässä 
maailmanlaajuisessa talouskriisissä.

Aarresaaret piirtää terävän kuvan monimutkaisesta finanssialasta helposti 
luettavassa muodossa.

Nicholas Shaxson on kokenut toimittaja, joka 
avustaa säännöllisesti Reutersia sekä The Financial 
Times ja The Economist -lehtiä. Alkuteos: Treasure Islands. Tax Havens and 

the Men Who Sold the World, suomentanut 
Henri Purje, ISBN 978-952-078-9, kl 36.6; 
36.1,  
nidottu, n. 400 sivua, suositushinta 29 e, 
ilmestyy 5/12., Into-tieto
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”Pureva selvitys veroparatiisien roolista kansainvälisessä taloudessa... Nerokas.”

– London Review of Books

”Ehkä tärkein tänä vuonna Britanniassa julkaistu kirja.”

– George Monbiot, The Guardian

TIETO

9 789522 640789



SIVU 33

Staughton Lynd & Andrej Grubacic

ZAPATISTIT JA
TUPLAJUULAISET
Keskusteluja anarkismista, marxilaisuudesta ja 
radikaalista historiasta
Nuoren anarkistin ja vanhan marxilaisen keskustelut vievät lukijan matkalle 
historian suuriin vallankumouksiin, zapatistien osuuskuntiin, intiaanien 
demokraattisiin yhteisöihin, vankilakapinoihin ja sodanvastaisiin liikkeisiin. 
Vahvan sijan saa meksikolaisen zapatistiliikkeen kiinnostava historia ja sen 
toiminnan analyysi. Zapatistit ovat esikuvana myös monille suomalaisille 
aktivisteille.

 
Staughton Lynd on yhdysvaltalaisen 
aktivismin grand old man, joka kirjoittaa 
historiateoksia ja antaa oikeusapua 
työläisille ja vangeille.

Andrej Grubacic on 
balkanilaissyntyinen anarkisti, radikaali 
historioitsija ja sosiologi. Hän kannattaa 
syndikalistista IWW-ammattijärjestöä 
(”tuplajuulaiset”), jossa suomalaisilla 
siirtolaisilla oli keskeinen rooli ja jossa 
myös tunnettu kuplettilaulaja Hiski 
Salomaa vaikutti.

Alkuteos: Wobblies and Zapatistas – 
Conversations on Anarchism, Marxism and 
Radical History, suomentanut Risto Tiittula, 
ISBN 978-952-264-087-1, kl 32.01,  
nidottu, n. 380 sivua, suositushinta 26 e, 
ilmestyy 6/12., Into-tieto
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”Ei-dogmaattisen marxismin paras perinne kohtaa luovimman ja humaaneimman anarkismin.  
(...) Lukija imetään keskelle kahden ihmisen aitoa ajatustenvaihtoa.” 

– Margaret Randall



SIVU 34

Laila El-Haddad

GAZAMOM
Laila El-Haddad, nuori Yhdysvalloissa opiskellut palestiinalaisäiti aloittelee 
toimittajanuraansa Gazassa, mukanaan alle vuoden ikäinen esikoispoika. 
Libanonin pakolaisleirillä syntynyt aviomies ei pääse Gazaan, koska häneltä 
puuttuu kulkulupa. Laila El-Haddad perustaa nettipäiväkirjan, jotta maailma saisi 
tietää, mitä Gazassa todella tapahtuu.

Kirja kattaa vuodet 2004–2010 ja valottaa ankaraa ja absurdia arkea ”maailman 
suurimmassa avovankilassa”, jota Israel valvoo. Se kertoo psykologisesta terrorista, 
kauko-ohjatusta miehityksestä ja matkustusrajoituksista, mutta myös gazalaisten 
selviytymisstrategioista ja tavallisesta arjesta tarkkanäköisesti ja vangitsevasti.

Laila El-Haddad on freelancer-toimittaja ja media-aktivisti. Hänen bloginsa 
Gazamom on voittanut useita palkintoja.

Alkuteos: Gaza Mom. Palestine, Politics, 
Parenting and Everything In Between, 
suomentanut Soili Takkala, ISBN 978-952-
264-081-9, kl 98.114,  
nidottu, n. 448 sivua, suositushinta 24 e, 
ilmestyy 5/12., Into-tieto
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”Tämä kirja tekee sen, mihin vain harva kirja pystyy: se auttaa meitä 
ymmärtämään palestiinalaisia niin kuin itseämme, ja näin se vahvistaa 

yhteistä inhimillisyyttämme.” 

– Sara Roy, Harvardin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen keskus


