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Luiz Ruffato

RutostI hevosIa
Frankfurtin kirjamessujen kohukirjailijan Luiz Ruffaton 
tunnetuin teos Rutosti hevosia on hypnotisoiva yhden päivän 
romaani São Paulon vimmaisesta metropolista. Useiden 
kertomusten kollaasina romaani pureutuu kaoottisen ja 
loputtoman suuren kaupungin asukkaiden jokapäiväiseen 
elämään.

Kekseliäästi rakentuva teos vangitsee urbaanin 
moniäänisyyden ja imaisee lukijan ensimmäiseltä sivulta 
lähtien. Ruffato kirjoittaa ja puhuu niin kuin näkee 
maailman, eikä näky ole aina kaunis. Henkeäsalpaavalla 
vauhdilla kirja esittelee lukijalle metropolin rikkaat, köyhät, 
varkaat, prostituoidut, aseiden salakuljettajat, lääkärit, 
työttömät, katukauppiaat, taksikuskit ja slummien lapset. 

Ruffaton metropolissa ihmiset hukkuvat nimettömyyteen. 
Tavallisia ihmissuhteita ei enää ole, juurettomia luokkia 
yhdistää väkivalta ja pelko. Kirja sisältää koskettavia tarinoita 
yksinäisyydestä ja lohduttomasta toivosta ja niistä, jotka 
etsivät kaupungista parempaa elämää.

Luiz Ruffato on palkittu brasilialainen kirjailija ja runoilija, 
joka kohahdutti ja ihastutti viime vuoden Frankfurtin 
kirjamessujen avajaispuheellaan Brasilian ristiriitaisuudesta. 
Hän syntyi vuonna 1961 Cataguasesissa ja on joutunut 
näkemään katujen todellisuuden kodittomana São Paulossa. 
Hän valmistui viestinnästä Juiz de Foran yliopistosta vuonna 
1981. Ruffato on julkaissut kaksi runoteosta ja kahdeksan 
romaania, joista Rutosti hevosia on palkittu Paulista Art 
Critics Associationin ja Machado de Assiksen palkinnoilla. 
Globo-lehden kirjallisuuskriitikot mainitsivat kirjan 
yhtenä kymmenestä parhaasta brasilialaisesta kirjasta viime 
vuosikymmeniltä.

Lu i z 
Ruffato
rutost i
hevos i a

palkittu, henkeäSalpaava Romaani BRaSilian 
vimmaiSeSta metRopoliSta

alkuteos Eles eram muitos cavalos, 
suomentanut jyrki lappi-Seppälä,  
iSBn 978-952-264-311-7, kl 84.2, 
nid., n. 160 sivua, suositushinta 25 e, 
ilmestyy 5/14

Luiz Ruffato vierailee Suomessa Maailma kylässä 
-festivaalilla toukokuun lopussa.

”Tämä kirja lyö kuin syke.” – Figaro Littéraire
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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 villasukka-
housujaan. 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
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haudatkaa m
inut jalkalistan taakse

Saša Saveljev ei saa hikoilla eikä riisua villai-

sia sukkahousujaan. Hän ei myöskään saa niellä 

kerralla liikaa ruokaa. Mummo on ennustanut, 

että hänen kohtalonsa on mädäntyä hengiltä 

kuusitoistavuotiaana ja joutua tuonpuoleiseen. 

Haudatkaa minut jalkalistan taakse on kou-

lupojan sepityksiä nerokkaasti tavoittava lap-

suuden tarina. Burleskin komedian keskellä 

Saša odottaa hetkeä, jolloin uni katkeaa todel-

lisuuteen.

NImeNI oN Saša Saveljev. oleN 
kouluSSa toISella luokalla ja aSuN 

mummoN ja vaarIN luoNa. ÄItI oN 
ottaNut tIlalleNI vereNImIjÄkÄÄpIöN 

ja paISkaNNut mINut mummoN 
NISkoIlle kuIN valtavaN 

rIStINtaakaN.

”Melkein 
kuin 

Dickens.” 
– InOut Magazine –

***
”Tunnelma on sekä 

moderni että ihailtavan 
uskollinen ilveilevistä 

henkilöhahmoista, 
myrskyisistä keskusteluista 

ja valheellisen kevyistä 
dialogeista koostuvalle 
kirjallisuuden lajille, 

jonka airut ja kiihottaja 
Dostojevski oli.”

– Le Figaro Magazine –

***
”Kaikki tämä on kerrottu 
uskomattoman traagisella 
innostuksella ja huumorin 
täyttämällä traagisuudella.”

– Die Tageszeitung –

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 ja tempaisi Sanajevin 
nykykirjailijoiden kirkkaaseen 
kärkeen. Kirja on palkittu Triumph 
Prizella 2005 ja Oktyabr-lehden 
vuotuisella esikoispalkinnolla 1996. 
Se oli myös Venäjän Booker Prize 
-ehdokas 1997.

”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

kauno

Sergei Lukjanenko 

hämäRän PaRtIo
Moskovan kaduilla elää ihmisten joukossa Muita – noitia, 
velhoja, vampyyreja ja ihmissusia. He jakautuvat Valon tai 
Pimeyden palvelijoihin ja heillä on kyky astua Hämärään, 
tämän maailman rinnakkaiseen varjotodellisuuteen.

Yöpartiovahti Anton Gorodetskin loma päättyy yllättäen, 
kun Valoa puolustavan Yöpartion johtaja Gesar käskee 
hänen palata töihin. Gesar on saanut nimettömän viestin, 
jonka mukaan joku Muihin kuuluva on paljastanut totuuden 
lajitovereistaan ihmiselle ja aikoo muuttaa tämän Muuksi.

Valon ja Pimeyden tasapainoa valvova Inkvisitio käskee 
Päivä- ja Yöpartiota yhdistämään voimansa. Anton etsii 
syyllistä yhdessä Päiväpartion Kostja-vampyyrin kanssa. Jäljet 
johtavat yllättäen Yöpartioon, ja Anton saa tietää Muista 
asioita, joita hän ei olisi halunnut tietää. Mitä pidemmälle 
saaga etenee, sitä hämärämmäksi käy hyvän ja pahan välinen 
ero.

Hämärän Partio on Lukjanenkon koukuttavan 
kauhufantasiasarjan kolmas osa. Kulttiasemaan noussut 
kirjasarja on Venäjällä 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.

sergei Lukjanenko (s. 1968 Kazakstan) jätti psykologin 
uran ryhtyessään kirjailijaksi ja muutti vuonna 1997 
Moskovaan. Hän on kirjoittanut kymmeniä teoksia ja 
kahminut lukuisia palkintoja, kuten Paras eurooppalainen 
fantasiakirjailija 2003 ja Vuoden kirjailija Venäjällä 2006.

kulttikiRjaSaRja on venäjällä SuoSitumpi kuin 
taRu SoRmuSten heRRaSta ja haRRy potteR. 

kolmaS oSa nyt SuomekSi!

Suomentanut arto konttinen,  
iSBn 978-952-264-267-7, kl 84.2, 
sid., n. 400 sivua, suositushinta 32 e, 
ilmestyy 2/14 
Saatavana myös e-kirjana

”Suurenmoinen... Hyytävä.”
– Washington Post –

”Magia pohjautuu nykypäivän venäjän 
todellisuuteen... kekseliäs, häijy ja  

täynnä erityistä tuoreutta.”
– INDEPENDENT  –

”Yllättävän kiehtova ja koukuttava... 
mikä johtuu jännitteen säilymisestä, 
psykologisesta draamasta ja hyvästä 

huumorista – enemmän kuin  
verestä ja suolenpätkistä.”
– daily telegraph –

Sergei Lukjanenko
(s. 1968 Kazakstanissa) oli ammatiltaan 
psykiatri, ennen kuin siirtyi 
päätoimiseksi kirjailijaksi. Lukjanenko 
on maailman kuulu mittavasta fantasia-
tuotannostaan. Hän on kirjoittanut 
myös romaaneja. Hän saanut lukuisia 
kirjallisuuspalkintoja, kuten Paras 

eurooppalainen fantasia kirjailija 2003 
ja Vuoden kirjailija Venäjällä 2006. 
Lukjanenko on syntynyt Kazakstanin 
Karataussa, ja asuu nykyään Moskovassa.

ä m ä r ä n  P a r t i o  johdattaa yhä syvemmälle Muihin 
kuuluvien maailmaan. Nyt Valon palvelijoiden Yöpartio 
ja Pimeyden palvelijoiden Päiväpartio saavat nimettömän 

viestin: joku on paljastanut Muihin kuuluvien salaisuuden ihmiselle 
ja aikoo tehdä tästä Muihin kuuluvan. 

Ihmisen muuttaminen Muihin kuuluvaksi aiheuttaa vaaran maa-
ilman tasapainolle. Samalla Muihin kuuluvien valta-asema on uhat-
tuna, jos ihmiset ymmärtävät, kuinka heitä ohjaillaan. 

Alkaa mittava takaa-ajo, jossa on mukana Yöpartion ja Päivä-
partion edustajat sekä Inkvisitio, joka valvoo Partioiden toimintaa. 
Takaa-ajo johtaa hyvin voimakkaiden tekijöiden jäljille, ja Partiot ja 
Inkvisitio joutuvat yhdistämään Voimansa. Takaa-ajon edetessä pal-
jastuu paljon arkaluontoista tietoa Muihin kuuluvien  olemuksesta.

”Kiehtova... Yksi erikoisimmista ja tarttuvimmista  
fantasiakirjoista pitkään aikaan.”
– scotland on sunday –

www.intokustannus.f i

kl 84.2   isBn 978-952-264-267-7

9  789522  642677

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

k a u h u f a N T a s I a - s a r j a N  k o l m a s  o s a

”Yöpartiota 
varmaankin 

kiinnostaa se, 
että eräs muihin 

kuuluva
on paljastanut 

eräälle ihmiselle 
koko totuuden 

muihin 
kuuluvista...”

Maailmanmaine alkoi kirjaan perustuvasta venäläisestä 
elokuvasta v. 2004 (ohj. Timur Bekmambetov) ja elokuvan 

jenkkilevitys vuonna 2006 räjäytti pankin.

Kirja yhdistää arkitodellisuuden ja fantasiamaailman, 
Moskovan kadut ja yliluonnolliset olennot.

Koukuttavaa venäläistä kauhufantasiaa.

kauno
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Pentti Sainio

KummoLan KääntöPIIRI
urheiluviihteen kulissien takaista peliä
Näkyvin suomalainen urheiluviihteen vaikuttaja on 
kokoomuslainen poliitikko ja liikemies Kalervo Kummola, 
Raisiossa syntynyt ja Australiassa varttunut innokas 
reserviläinen. Hänen vanavedessään on purjehtinut 
bisnesmies Hjallis Harkimo, äitinsä puolelta rikkaan 
Hackman-suvun jälkeläinen. Kirja kertoo liikemiesten ja 
poliitikkojen käänteistä, joiden avulla Kummolan aikoinaan 
luomat jokeribisnekset siirtyivät kesällä 2013 venäläisten 
hallintaan, laajenevan KHL:n vaikutuspiiriin.

Urheiluviihde on pienten piirien rahapeliä, jonka 
rahavirrat usein halutaan kätkeä suurelta yleisöltä lukuisiin 
eri yhteisöihin ja veroparatiiseihin. Monien organisaatioiden 
hämähäkinverkot on rakennettu hämärtämään rahavirroista 
hyötyjät. Sisäpiiri vaikuttaa monisäikeisillä operaatioilla 
mediassa, politiikassa ja urheiluviihteessä.

Jääkiekon MM-kisat Suomessa ovat olleet se suuri 
rahasampo, jolle pieni sisäpiiri on vuodesta 1997 lähtien 
perustanut liiketoimiensa tukijalan. Lisärahoitusta 
saadaan verovaroista, myös Suomen Jääkiekkoliiton ja 
Jääkiekkosäätiön kansainvälisten toimijoiden avulla.

Kirja on tutkivan urheilutoimittajan Pentti Sainion 
monivuotisen selvitystyön tulos.

Pentti sainio valmistui Sanomien toimittajakoulusta 
1976. Hän on ollut toimittaja 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 2014 
Saatavana myös e-kirjana

konkaRitoimittajan monivuotinen tutkimuS 
jääkiekon RahaviRRoiSta nyt julki. mitä 
on tapahtunut eSimeRkikSi jokeReiden 
ja haRtWall-aReenan ympäRillä? miten 
kaleRvo kummola, hjalliS haRkimo ja 

venäläiSet oligaRkit liittyvät toiSiinSa?

Vi
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avaat kämmenen, helmi 
putoaa. olet vapaa.

Johannes Ojansuu

KatoavaIsuuden 
aIneIsto
Filosofi ja kirjailija Johannes Ojansuu 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 alalta.

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.

kauno
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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 ja kapinallinen.

iSBn 978-952-264-281-3, kl 23.8, 
sid., n. 190 sivua, suositushinta 29 e, 
ilmestyy 9.4.2014 
Saatavana myös e-kirjana

”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 pahi 
mmasta, 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
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Kai sadinmaa on Torniossa syntynyt käsikirjoittaja, 
pappi ja kolumnisti. Hän on tullut tunnetuksi radikaaleista 
aamuhartauksistaan Radio Ylen Ykkösessä. Sadinmaa 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.

tieto

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 jotakin seikkaa toista 
tärkeämpänä. 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 
Matti Apunen, Risto E. J. Penttilä, Björn Wahlroos, 
Elinkeinoelämän keskusliitto, Finanssialan keskusliitto 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?”

tieto
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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 eläintiloilla päiväsaikaan? Kun tarkkailijana 
on eläinhoitajaopiskelija, joka kaiken lisäksi on vegaani, 
avautuu tuotantotilojen arki erilaisena kuin mitä on totuttu 
näkemään. 

Tehotuotanto on ollut 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
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”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!”

”Kirja eroaa merkittävällä tavalla aiemmin Suomessa tapahtuneista paljastuksista – – se tuo 
esille, mitä tuottajat tekevät eläimille silloin, kun kukaan ei ole näkemässä.” 

– Filosofi elisa aaltola

tieto

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 tyydytä kaikkien Turkista 
kiinnostuneiden tiedonjanoa, varsinkin kun media näyttää 
kuvia valtavista mielenosoituksista, syyrialaisista pakolaisista 
ja kurdeista. Millainen Turkin yhteiskunta todella on? 
Mistä mielenosoitukset johtuvat? Asukasluvun kasvu on 
hurjaa ja kehityshankkeet valtavia. Kaupunginsuunnittelijat, 
arkkitehdit ja luonnonsuojelijat ovat halunneet hiljentää 
vauhtia, mutta Istanbulin kasvattaminen globaaliksi 
keskukseksi on ollut pääministeri Recep Tayyip Erdoganin 
ykköstavoite. 

Kirja kertoo näistä osin mielikuvituksellisista 
suunnitelmista, Gezi-puistossa ja Taksim-aukiolla 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 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 ennen lomasesonkia ja Turkin presindentinvaaleja, joissa 
ensimmäistä kertaa maan historiassa kansa saa valita johtajansa suoraan.

mitä berlitz 

ja mondo eivät 

kerro turkista ja 

istanbulista?

tieto
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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 syntyvää yhteisöllisyyttä, kuten asukkaiden 
arkista yhdessäoloa, yhteisruokailuja, saunomista ja 
harrastuksia. Yhteinen talo esittelee yhteisöasumisen 
pohjoismaisen mallin, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
asukkaiden yksityisyyden kunnioittamiseen.

Ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasuminen voivat 
kohentaa elämänlaatua huomattavasti. Yleistyessään sillä 
on vaikutuksensa myös hoivan ja arkisten palveluiden 
järjestämiseen ja muihin polttaviin yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin. Kirjan sytykkeenä on ollut Malta-talohanke 
Helsingissä. Malta on marraskuussa 2013 valmistunut 
yhteisökerrostalo Helsingin Jätkäsaaressa.

salla Korpela on helsinkiläinen toimittaja, kääntäjä 
ja tietokirjailija. Ennen kirjoitusalan sekatyöläiseksi 
ryhtymistä hän oli diplomaattiuralla, muun muassa Suomen 
YK-edustustossa New Yorkissa. Korpela on kolmen lapsen 
äiti ja kansalaisaktivisti paremman kaupunkiasumisen 
puolesta.

iSBn: 978-952-264-277-6, kl 37.5,  
n. 180 sivua, nid., suositushinta 26 e, 
ilmestyy 5/14

tieto

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.

Puutarhassa hankitaan tietoa ihmettelemällä, 
havainnoimalla, tutkimalla, kokeilemalla, iloitsemalla ja 
eläytymällä. Puutarhassa voidaan tarkastella niin kielen, 
matematiikan, fysiikan, musiikin, historian kuin vaikka 
kotitalouden ja etiikan ilmiöitä. Puutarha opettaa ihmisestä 
luonnon muokkaajana. Toisaalta se muistuttaa myös ihmisen 
ja luonnon hyvinvoinnin riippuvuussuhteesta.

mervi Lehmusoksa on puutarhapedagogi ja 
tietokirjailija. Hän on työskennellyt viljelyohjaajana 
sekä puutarhatyöpajojen 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

tieto

Tilaa 
nyt! Tilaa 

nyt!
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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. 

juha suoranta 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 on sosiaalipedagogiikkaan erikoistunut 
yhteiskuntatieteilijä ja Itä-Suomen yliopiston lehtori. 

Hänen tutkimustyössään yhdistyvät halu tukea 
eriarvoisuuden vastavoimia ja vastarintaa. 

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 
Saatavana myös e-kirjana

juha suoranta & sanna ryynänen

”Kohtaamisessa kukaan ei 
ole täysin tietämätön eikä 
kukaan täysin viisas. On 
vain ihmisiä, jotka pyrkivät 
yhdessä oppimaan enemmän 
kuin sillä hetkellä tietävät.” 
– Paulo Freire

Kirjan kotisivut: taistelevatutkimus.
wordpress.com

tieto

”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 ”bruttokansan-
onnellisuudesta”? Sitä sanaa käytetään Himalajalla 
Bhutanissa, kun mitataan valtion edistystä.

Kapitalismin sanakirja selittää kapitalismin keskeiset 
käsitteet. Käsittelyssä ovat markkinoiden, rahoituksen ja 
politiikan ydinkäsitteet, henkilöt ja vuosiluvut. Kirja ei 
kuitenkaan ole tavanomainen ensyklopedia, vaan kirjoittajat 
kuvaavat vaihtoehtoja ja avaavat yllättäviä näkökulmia.

Kirja on kirjoitettu kaikille kapitalismista kiinnostuneille.

teppo eskelinen on filosofi ja yhteiskuntapolitiikan 
dosentti, joka on työskennellyt mm. Aalto-yliopistossa, 
Jyväskylän yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja 
Vasemmistofoorumin toiminnanjohtajana. Eskelinen on 
tieteellisten artikkelien ohella kirjoittanut useita politiikkaa ja 
taloutta käsitteleviä kirjoja.

Inari juntumaa on yhteiskunnallisten aineiden opettaja 
kansanopistossa ja sosiaalipsykologian jatko-opiskelija 
Helsingin yliopistossa. Juntumaa on aiemmin kirjoittanut 
mm. arvoista, hyvinvointipalveluista ja turvallisuudesta.

Kirjoittamassa myös elina aaltio, antti alaja, timo 
miettinen, tero toivanen, tere vadén ja matti ylönen.

iSBn 978-952-264-283-7, kl 36,  sid.,  
sivuja n. 200, suositushinta 29 e,  
ilmestyy 4/14
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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. Kykeneekö Euroopan unioni ja yhteisvaluutta 
euroinstituutioineen hoitamaan maanosan kohti valoisampaa 
tulevaisuutta?

Kriisiaika on kaatanut hallituksia, mutta uusliberalismin 
umpikuja ei ole kammennut kannatusta keskusta-oikeistolta 
perinteiselle vasemmistolle. 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 Euroopan poliittisista 
kehityslinjoista. 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 ja 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

”Maahanmuuttaja-
vastaisuudella ratsastavat 
ruotsidemokraatit jatkavat 
poliittisten voimasuhteiden 
arvaamattomana 
jokerina. Puolue on 
jo nyt parlamentissa 
vaa’ankieliasemassa, ja 
gallupit tarjoilevat sille jopa 
yli 10 prosentin kannatusta.”

www.intokustannus.f i

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

9  789522  642646

vaSemmIStoN tIla 
euroopaSSa

toriatectur? et denes ministi untis aut am laccusdandi dit,  
cuptaturia con comnihit veriat lam quatist aut untem ut etur?

torIatectur? et deNeS mINIStI uNtIS aut am 
laccuSdaNdI dIt, cuptaturIa coN comNIhIt 

verIat lam quatISt aut uNtem ut etur?

Ferit repratecust iurem que nossim acil magnihiciam qui dolorpo 
stibus il idis delestrum, solore, consect otatent expedi aut utatur 

modis et quaerum que nisci tet alit laces int acilibusant quisti 
qui doluptatquo quid eribus. ut landest rumquissi blanihil eium ex 
eum eostota tiossim olorum a sed min et acea ped magnihiliqui 

dolorae rnatusandes ut eum solupti alit estiam quo velecte 
autemporrum faccusam voluptatem istium volum qui blab inverch 
iliquis sitiore rcipid qui arum volupta tiosam faccab ilit quis ent 

aut re cus unt laudam, solo ium fuga. Isciliqui adit volorepti audae 
net re volor solo totam andebitas accabo. Nam recabori dolut 

anditaquis amusam quo et maio volum eos ent, atquiam fugiatium, 
corionsequi rem eum volorent. It, to et quis magnihil ipiendant 
fuga. dus aceatem ab illabodolorae rnatusandes ut eum solupti 

alit estiam quo velecte autemporrum faccusam voluptatem istium 
volum qui blab inverch iliquis sitiore rcipid qui arum volupta 

tiosam faccab ilit quis ent aut re cus unt laudam, solo ium fuga. 
Isciliqui adit volorepti audae net re volor solo totam andebitas 

accabo. Nam recabori dolut anditaquis amusam quo et maio volum 
eos ent, atquiam fugiatium, corionsequi rem eum volorent. It, to et 

quis magnihil ipiendant fuga. dus aceatem ab illabo.
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nimekkäiden kiRjoittajien 
analyySi vaSemmiStoSta ja 

hyvinvoinnin tulevaiSuudeSta
Pirjo Alijärvi, Hildur Boldt,  
Ismo Kainulainen & Katri Söder (toim.)

vasemmIston 
tuLevaIsuus
1900-luvun huikea elintason kehitys, sivistys- ja 
koulutusjärjestelmän rakentaminen, kansalaisten tasa-
arvoisen kohtelun varmistaminen, työntekijän oikeuksien 
kehittäminen ja sosiaaliturvajärjestelmän luominen ovat 
huikeita näyttöjä vasemmistopuolueiden taitavasta työstä ja 
toiminnasta.

Vasemmiston tulevaisuus kertoo suomalaisen 
sosialidemokratian tarinan ja analysoi nykyhetkeä ja 
tulevaisuutta. Missä on suomalaisen työn tulevaisuus? 
Miten suomalaisten sivistystä ja koulutusta parannetaan 
jatkossa? Voiko perheajattelu auttaa hoitamaan lapset ja 
vanhukset? Miten oikeudenmukaisuutta voidaan lisätä 
sosiaalipolitiikalla?

Vasemmiston tulevaisuus on nimekkäiden kirjoittajien 
yhteistyön tulos. Kirjan alussa erkki tuomioja ja 
mikko majander pohtivat, miten nyky-Suomeen ja 
sosialidemokratiaan on tultu. Nykyisiä SDP:n periaatteita 
ja arvoja ruotivat tommi uschanov ja Inari juntumaa, ja 
markkinatalouden nykytilaa analysoivat jutta urpilainen, 
eero heinäluoma, antti alaja ja Krista Kiuru. Muita 
kirjoittajia ovat Pentti arajärvi, tarja Filatov, anna Isola, 
mikael jungner, antti Kaihovaara, aleksi Kalenius, 
niko Korte, mikko Koskinen, tuomas Kurttila, Lauri 
Lyly, jouko muuri, merja mäkisalo-Ropponen, sinikka 
näätsaari, Raimo oksanen, antti Palola, antti Rinne, 
ann selin ja Pia viitanen.

Kirja on tehty yhteistyössä Työväen Sivistysliiton (TSL) 
kanssa.

iSBn 978-952-264-305-6, kl 32, 
nid., n. 200 sivua, suositushinta 
23 e, ilmestyy 4/14

tieto

VASEMMISTON
TULEVAISUUS 

Missä on suomalaisen työn tulevaisuus? 
Miten suomalaisten sivistystä ja koulutusta 
parannetaan jatkossa? Voiko perheajattelu 

auttaa hoitamaan lapset ja vanhukset?
 

 Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on pitkälti vasemmiston, erityisesti so-
sialidemokraattien työn tulosta. 1900-luvun huikea elintason kehitys, sivistys- 

ja koulutusjärjestelmän rakentaminen, kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun 
varmistaminen, työntekijän oikeuksien kehittäminen ja kokonaisen sosiaa-
liturvajärjestelmän luominen ovat huikeita näyttöjä poliittiseen puolueen 

taitavasta työstä ja toiminnasta.  

Vasemmiston tulevaisuus kertoo suomalaisen sosialidemokratian tarinan ja 
analysoi nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Missä on suomalaisen työn tulevaisuus? 

Miten suomalaisten sivistystä ja koulutusta parannetaan jatkossa? Voiko 
perheajattelu auttaa hoitamaan lapset ja vanhukset? Miten oikeudenmu-

kaisuutta voidaan lisätä sosiaalipolitiikalla?  Vasemmiston tulevaisuus on ni-
mekkäiden kirjoittajien yhteistyön tulos.  Kirja on tehty yhteistyössä Työväen 

Sivistysliiton (TSL) kanssa.
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voimalliSeSti 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 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 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 (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 toimittanut eija niskanen, ja muita kirjoittajia 
ovat Joona Pietarila, Tove Selin 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 

tieto

Tilaa 
nyt!
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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. eutanasiaoppiin, 
oppiin kuoleman lievittämisestä, joka on lääkintätaidon 
tärkeimpiä erikoisaloja.” Näin kirjoitti jo vuonna 1847 
Helsingin Aleksanterin yliopiston professori Immanuel 
Ilmoni. Tämä oppi on nykyisin laiminlyöty.

Elämän päätöksen  lähestyessä ihmiset toivovat  lempeää 
kuolemaa. Lääketieteen toivotaan auttavan kuolemassa, eikä 
estävän siinä. 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 potilaan tietoinen suostumus ja 
itsemääräämisoikeus.

Suomalainen debatti eutanasiasta alkoi ruotsalaisen 
Clarence Blomquistin klassinen teoksen (Eutanasia – 
lääketieteellinen kuolinapu) ilmestyttyä 60-luvun puolivälissä. 
Nyt Blomquistin kirja julkaistaan kokonaisuudessaan 
tässä uusintapainoksessa osana kokoelmaa, johon Suomen 
Mielenterveysseura on koonnut puheenvuoroja eutanasiasta. 
Näistä tohtori Irma Kerppola-sirolan artikkelit isänsä 
kuolemasta ja sairaaloiden äänettömistä, liikkumattomista 
potilasriveistä tulivat kuuluisiksi ulkomaillakin.

iSBn 978-952-264-287-5, kl 59.01,  
n. 180 sivua, nid., up, suositushinta  
23 e, ilmestyy 2/14
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Clarence Blomquist

tieto

”Mikä sisässämme panee meidät jatkuvasti uhraamaan voimia ihmisen 
persoonattomalle ruumiille, vaalimaan loputtomasti hänen toukankuortaan, 

josta itse perhonen näyttää jo poistuneen?”

– Irma Kerppola-sirola

Esko-Juhani Tennilä

jäämeRI Kutsuu
Koillisväylä, murmansk ja suomen 
mahdollisuudet
Jää sulaa pohjoisnapaa ympäröivällä arktisella alueella, ja 
kaasu-, öljy- ja muiden luonnonvarojen hyödyntäminen on 
alkamassa. Kuka pääsee apajille? Samalla Koillisväylä avautuu 
rahtilaivoille, joiden ei tarvitse enää seilata Kiinaan Suezin 
kanavan kautta. Merimatka Murmanskista ja Kirkkoniemestä 
Shanghaihin kestää Koillisväylää pitkin vain kaksi viikkoa, 
Suezin kanavan kautta samaan kuluu kuukausi.

Tarton rauhassa 1920 Suomi sai itselleen Venäjään 
kuuluneen Petsamon. Sieltä löytyi nikkeliä ja sinne 
voitiin rakentaa myös kaivattu satama Jäämeren rannalle. 
Liittoutuminen Natsi-Saksan kanssa johti kuitenkin 
Petsamon menetykseen 1944. Nyt Suomella on toisen kerran 
tarjolla namupaikka Jäämerellä. Kansainvälinen kilpailu 
arktisen alueen hankkeista on jo käynnistynyt. Presidentti 
Sauli Niinistö muistutti elokuussa 2012 suurlähettiläille, 
että ”arktisen alueen kehitys on luomassa meille uuden 
etsikkoajan, jota emme saa päästää ohitse”.

Toistaiseksi suomalaisyritykset ovat olleet laimeasti 
mukana arktisen alueen hankkeissa. Myös valtion toimet 
ovat olleet vähäisiä. Edes lentoyhteyttä Helsingistä 
Rovaniemen kautta Murmanskiin ei ole. Samaten rautatien 
rakentaminen Sallasta Alakurttiin ja sitä kautta saatava 
ratayhteys Murmanskiin ja sen ympäri vuoden auki olevaan 
satamaan on jäänyt selvityksiksi. Hukkaako Suomi toisenkin 
Jäämeritilaisuutensa?

esko-juhani tennilä on ollut kansanedustaja 1975–
2011. Sitä ennen hän oli sanomalehtitoimittaja ja TV2:ssa 
Tampereella. Eduskuntatyön jätettyään Tennilä on palannut 
toimittajaksi. Kokemuksistaan politiikassa Tennilä on 
kertonut mm. kirjassaan Svejkin poika (Otava 2004). Hän on 
julkaissut myös useita runokirjoja ja kaksi lasten kirjaa.

iSBn 978-952-264-197-7, kl 47.1, nid., 
200 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 
5/14

tieto

”Suomella ei ykSinkertaiSeSti ole varaa jättää  
tätä tilaiSuutta käyttämättä.”

– tasavallan presidentti Sauli niinistö –

Rajan takana käy kova vipinä, kun Jäämerellä viritellään 
käyttöön maailman suurinta merenalaista kaasukenttää, 
Štokmania. Samaan aikaan arktinen ilmasto lämpenee ja 

jäät sulavat, jolloin tärkeä merireitti, tarunhohtoinen Koillisväylä, 
avautuu massiivisille rahtilaivoille. Pian ne purjehtivat Murmans-
kista Kiinaan vain parissa viikossa – Suezin kautta matkaan kuluu 
kuukauden päivät.

Suomen talouselämällä on nyt namupaikka, mutta herkku saat-
taa mennä sivu suun: Suomesta ei ole rautatieyhteyttä Murmans-
kin tärkeään satamaan, lentoreitti on lopetettu ja tiekin on vähällä 
käytöllä. Mitä firmojemme kannattaisi tehdä? Entä Suomen valtion?

Jäämeri kutsuu on Esko-Juhani Tennilän letkeä matkakirja ja 
piinkova raportti Murmanskin alueelta. Tennilä reissaa ympäri Ka-
lottia ja jututtaa paikallisia päättäjiä, yritysjohtajia, arktisen alueen 
tutkijoita ja paikallisia asukkaita.

Esko-Juhani TEnnilä on legendaarinen pohjoisen 
poliitikko, joka oli Lapin kansanedustaja vuosina 1975–2011. En-
nen poliittista uraa hän oli sanomalehtitoimittaja ja TV2:n toimittaja 
Tampereella. Tennilä on perehtynyt Murmanskin alueen mahdolli-
suuksiin 30 vuoden ajan.

koillisväylä, MuRMansk Ja  
suoMEn MahdollisuudET

JääMERi 
kuTsuu
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MurManSKiSTa 
PohJoiSEn 
ELdorado?

Esko-Juhani Tennilä ottaa selvää  
konkarin rentoudella.

kl 47.1 & 36.63  ISBN 978-952-264-197-7

9  789522  641977
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eSko-juhani tennilä  
RapoRtoi pohojoiSeSta
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Jussi Förbom

väKI, vaLta ja vIRasto
maahanmuuttovirasto ja suomalainen 
turvapaikkapolitiikka 
Väki, valta ja virasto tarjoaa uusia ja punnittuja näkökulmia 
välillä absurdejakin muotoja saavaan suomalaiseen 
”maahanmuuttokeskusteluun”, jonka kärjistämisessä 
politiikkaa toimeenpanevien virkamiesten rooli on ollut 
kaikkea muuta kuin vaatimaton.

Kirjan osoittaa, että ulkomaalaishallinnon ”suuri 
missio” on ollut nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan 
turvallisuuden ja etujen takaaminen, ei muualta saapuvien 
ihmisten oikeuksien varjeleminen. Täkäläinen agenda on 
myös täysin sopusoinnussa laajemman eurooppalaiseen 
turvapaikkapolitiikan kanssa.

Kirjan keskeisenä lähteenä on laaja haastatteluaineisto 
– ääneen pääsevät niin juristit, järjestöjen edustajat kuin 
viraston johtokin. Aineistona on käytetty myös useita 
lakiesityksiä ja niistä annettuja lausuntoja.

jussi Förbom on vapaa toimittaja ja tietokirjailija. Hänen 
ensimmäinen teoksensa oli pamfletti Hallan vaara – 
Merkintöjä maahanmuuton puhetavoista (2010). Förbom on 
Suomen Amnestyn puheenjohtaja. Harrastuksekseen hän 
ilmoittaa yhteiskunnallisen huolestumisen. 

iSBn 978-952-264-153-3, kl 32.21,  
nid., n. 200 sivua, suositushinta 25 e, 
ilmestyy 5/14

tieto

kuka pääSee tuRvaan ja kenen käSketään 
lähteä? miten toimii maahanmuuttoviRaSto?  

kuka päättää Suomen tuRvapaikkapolitiikaSta? 

 VÄKI, VALTA  
ja VIRASTO
Maahanmuuttovirasto ja suomalainen  

turvapaikkapolitiikka

JUSSI FÖRBOM

voiman päätoimittaja kimmo jylhämö pohtii 
tiedon Roolia yhteiSkunnaSSa ja SoSiaaliSeSSa 

mediaSSa. onko tiedon tulevaiSuuS
mediajättien hallitSema pakkotykkäämiSen 

autiomaa vai jatkuvaSti uuSia epäkohtia 
kaRtoittavat eettiSeSti Sitoutuneet 

ampiaiSpaRvet?

iSBn 978-952-264-253-0, kl 07, nid.,  
n. 200 sivua, suositushinta 27 e, 
ilmestyy 4/14

tieto

Kimmo Jylhämö

me=medIa
osallistuva, sitoutunut ja  
sosiaalinen kulttuuri
Miten suunnistautua maailmassa, jossa algoritmit, feedit, 
pilvipalvelut, tökkäykset ja tviitit täyttävät virtuaalisen 
todellisuutemme? Tekeekö sosiaalinen media meistä kaikista 
toimittajia, infoammattilaisia ja tiedon sekakäyttäjiä?

Nykyistä tilannetta kuvastaa informaation 
vapauden ja talouden ylivallan vastakkainasettelu. 
Mihin voi – tai pitäisi – luottaa? Entä mitä tapahtuu 
ammattijournalismille? Me=media analysoi informaatioajan 
haasteita radikaalista kommunikaatioteoriasta ja 
voimajournalismin arjesta nousevista ideoista ja 
sattumuksista. Avoin, käyttäjälähtöinen, kustomoitu ja 
solidaarinen media on totta jo tänään, mutta mitä sitten?

Kimmo jylhämö on Voima-lehden päätoimittaja. Jylhämö 
toimitti Hanna Kuuselan kanssa teoksen Politiikkaa, 
idiootti!, joka käsitteli tiedon poliittisuutta Slavoj Žižekin 
ajattelun innoittamana. Jylhämö teki Klaus Welpin kanssa 
vastamainoskirjan Louserit vuittuun, joka tutki parodian 
avulla mainonnan ja journalismin suhdetta.

KlauS welp

Tilaa 
nyt!
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tieto ei aina halua olla vapaata. inteRnet 
on avoimuuden mekka – ja täynnä Rajoja ja 

Rajoitteita.

iSBn 978-952-264-248-6, kl 61.72, 
nid., n. 200 sivua, suositushinta 24 e, 
ilmestyy 5/14

tieto

Mikael Brunila & Kimmo Kallio (toim.)

veRKKo suLjettu
– Internet ja avoimuuden rajat
Informaatiovirtaa ohjaavat portit, kuplat ja tunnelit ovat 
tiedon valtatien rakennuspalikoita. Kansainvälisyydestä 
huolimatta kansalliset normit ja lainsäädäntö ohjaavat 
Internetin käyttöä ja toimintaa.

Internet on muuttumassa yhtäaikaa avoimemmaksi ja 
suljetummaksi. Tavallinen käyttäjä liikkuu yhä enemmän 
”aidattujen puutarhojen” saaristossa: Vaikka ihmiset jakavat 
itsestään jatkuvasti enemmän tietoa, kasvava osa koko verkon 
liikenteestä kulkee sosiaalisia verkkopalveluita tarjoavien 
jättien Facebookin, Googlen ja Twitterin kautta. Tieto ja sen 
käytöstä päättäminen keskittyy yhä harvempiin käsiin.

Jokapäiväisestä elämästämme kerääntyy yhä enemmän 
keskitettyä tietoa, jota emme välttämättä itse koskaan näe, 
ja edesottamuksiamme saattaa tietämättämme seurata 
laaja näkymätön yleisö. Verkko suljettu on ensimmäinen 
suomenkielinen teos, joka kartoittaa avoimen ja suljetun 
ristiriitaa. Mitä avoimuus tai sulkeutuneisuus tarkoittavat 
ja miten niihin tulisi suhtautua digitaalisissa tietoverkoissa? 
Kirja kertoo, mikä Internet on ja millaiseksi se on 
muuttumassa.

Teos sisältää suomalaisen ja ruotsalaisen uuden polven 
informaatioajan ajattelijoiden tekstejä. Kirjoittamassa Hanna 
Nikkanen, Johanna Vehkoo, Kim Viljanen, Antti Rautiainen, 
Christopher Kullenberg, Rasmus Fleischer, Karl Palmås, 
Mathias Wåg & Jiri Nieminen.

mikael Brunila on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija 
ja yksi kohua herättäneen Äärioikeisto Suomessa -kirjan 
kirjoittajista.

Kimmo Kallio on helsinkiläinen tutkija ja kustannusalan 
työläinen.

RunSaaSti kuvitettu teoS vie lukijan 
lapSuuden maagiSiin vuoSiin, jolloin 

SatujenSankaReille kaikki oli mahdolliSta
Marjut Hjelt

LaPsuuden sadut  
ja seIKKaILut
Kaunis kuvakirja kertoo yleistajuisesti klassisista satuteoksista 
ja -hahmoista ja niiden luojista, Punahilkasta Muumeihin. 
Kirjassa on upeaa kuvitusta 1500-luvulta alkaen. Lapsuuden 
aarteet palautuvat takaisin yöpöydällemme. 

Lapsuuden saduissa ja seikkailuissa tutustutaan myös 
aikuisten sepittämiin liikuttaviin tarinoihin kovia kokeneista 
lapsista, joilla lapset pyrittiin pitämään Herran nuhteessa ja 
seikkaillaan maalla, merellä, ilmassa ja avaruudessa. Kuvitus 
on peräisin tunnetun lastenkirjojen kerääjän, professori 
Markus Brummer-Korvenkontion, yli 20 000 kirjaa ja 
harvinaisuuksiakin kattavasta kokoelmasta. Kirjan loppuun 
liitetyn harvinaisten kirjojen luettelon on laatinut Markus 
Brummer-Korvenkontio.

marjut hjelt on kulttuurien tutkimuksen tutkija ja 
tietokirjailija. Hjeltin (1994 asti Marjut Kivelä) ensimmäinen 
kirja savolaisesta 1800-luvulla eläneestä velhosta, 
silmänkääntäjästä ja parantajasta Abel Koposesta kertova 
Kuikka-Koponen ilmestyi 1980. Hjelt on kirjoittanut 
satuolennoista ja käsikirjoittanut television lastenohjelmia ja 
sinfoniaorkesterille sävelletyn musiikkisadun.

iSBn 978-952-264-252-3, kl 85.1, sid., 
nelivärinen, n. 150 sivua, suositushinta 
37 e, ilmestyy 4/14
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60. leveySpiiRin pohjoiSpuolella 
aSuu vain kymmenen miljoonaa 
ihmiStä. heiStä yli puolet on 

SuomalaiSia.
Ari Turunen & Petja Partanen

RaaKaa voImaa
suomalaisen jäänmurtamisen tarina
Kovina talvina koko Pohjanlahti ja iso osa Itämerestä 
jäätyvät, joten suomalaisten ainoa keino selviytyä on jään 
murtaminen – ja se vaatii osaamista ja todella raakaa voimaa.

Raakaa voimaa kertoo suomalaisten jäänmurtajien tarinan 
ja esittelee voimakkaat erikoisalukset ja niihin liittyvien 
keksintöjen historian. Murtajasta Urhoon ja Kontiosta 
Nordicaan jäänmurtajat ovat taistelleet äärimmäisissä 
olosuhteissa kiveäkin kovempaa ja arvaamatonta jäätä 
vastaan. 360 astetta kääntyvät ruoripotkurit otettiin 
ensin käyttöön jäänmurtajissa, mutta nyt ne ovat kaikissa 
risteilyaluksissa. Perä edellä jäätä murtavat DAS-laivat ovat 
suomalainen keksintö. Puolet maailman kauppalaivoista 
kulkee Wärtsilän moottoreilla. Kirjassa esitellään myös 
suomalaisten Venäjän arktiselle alueelle suunnittelemat jäätä 
murtavat alukset.

200-sivuinen teos esittelee suomalaista osaamista yli 300 
kuvan voimalla. Ammattikuvaajat ovat viettäneet laivoilla 
viikkoja vangitakseen alusten miehistön kiehtovan arjen. 
Kova työ hoidetaan tarkasti ja osaavasti siitä isoa numeroa 
tekemättä.

ari turunen on kirjoittanut useita kirjoja, kuten Maailman 
kuvat ja Ulkokultaisen käytöksen kirja, Humalan henki eli 
juomatapojen tarina, Ei onnistu! Jälkiviisasta vastustamisen 
historiaa, Tosi on! Valheen, vilpin ja vääristelyn historiaa, Ettekö 
te tiedä kuka minä olen? Ylimielisyyden historiaa.

 
DI Petja Partanen on tekniikkaan erikoistunut toimittaja.

iSBn 978-952-264-287-5, kl 59.01,  
n. 180 sivua, sid., up,  
suositushinta 37 e, ilmestyy 1/14

”Herrat Ari Turunen ja Petja 
Partanen ovat molemmat 

toimittajia ja tuntevat 
tekniikan, ja heistä huokuu 

rakkaus asiaan.”

– jari mäkinen, tiedetuubi
 

”Kirjan parasta antia on 
sen asiantuntemus, jota 

edustavat Suomen ja 
samalla koko maailman 

parhaat jäänmurron ekspertit 
haastatteluineen.”

– seppo honkanen, Kymen 
sanomat

tieto opas

Janne Käpylehto

möKILLe sähKöt 
auRIngosta ja 
tuuLesta
Rakenna itse
 Kannattaako hankkia kallis verkkosähkö-
liittymä? Useissa tilanteissa se ei ole tarpeen 
– tyypilliset mökin sähkölaitteet kuten 
valaistus, radio, tv, jääkaappi ja erilaiset laturit 
kuluttavat vähän, joten mökki on erinomainen 
kohde oman sähköntuotannon rakentamiseen 
uusiutuvista energialähteistä. Se säästää rahaa ja 
on energiatehokasta.  Aurinkosähköpaneelien 
myönteinen hintakehitys tukee järjestelmien 
hankintaa. Pienen mökkisähköjärjestelmän 
pystyy rakentamaan jopa alle 500 eurolla. 
Järjestelmät toimivat pienoisjännitealueella, 
jolloin kuka tahansa voi ja saa asentaa 
järjestelmän.

Kirja sopii rakennusoppaaksi uuden 
järjestelmän rakentajalle, vanhan päivittäjälle 
tai käsikirjaksi sellaisella joka on tilaamassa 
valmista aurinkosähköjärjestelmää avaimet 
käteen -periaatteella.

 
janne Käpylehto on jo pitkään suunnitellut 
ja asentanut pienenergiaa hyödyntäviä 
järjestelmiä. Käpylehto on ollut asiantuntija 
useissa työryhmissä eri ministeriöissä ja 
eduskunnan valiokunnassa. Hän on kysytty 
luennoitsija ja energia-aiheisten työpajojen 
pitäjä.

haluatko mökille halvat Sähköt 
helpolla? aSenna auRinkopaneeli 

tai pikku tuulivoimala!

iSBn 978-952-264-308-7, kl 66.3 & 60.8, nid., nelivärinen, 
noin 140 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 5/14
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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 Kádárin 
hallintokauden. Katkennut silta tarttuu moniin Unkarin 
historiaa ja tulevaisuutta koskeviin kipeisiin kysymyksiin. 
Csernokin ajankohtainen teos kyseenalaistaa kansalliset 
myytit ja syöksee ne jalustoiltaan.

Katkennut silta on muokattu erityisesti suomalaisille 
lukijoille. Kirja selventää, mistä tämän päivän Unkarissa 
on oikein kysymys, kun kiistellään kansallisen historian 
kipupisteistä. Niitä ovat mm. Trianonin rauha 1920, Unkarin 
rooli toisessa maailmansodassa, vuoden 1956 kansannousu, 
Kádárin kausi, neuvostoliiton romahdus 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 toisessa 
maailmansodassa itärintamalla vastannut eläinlääkintämajuri.
Csernokin oma elämänkulku on tarjonnut hänelle 
näköalapaikan Unkarin lähihistorian kuohuihin. Tie on 
kulkenut Unkarin tilastokeskuksen kautta merkittäviin 
tehtäviin ulkomaille, aina Rio de Janeiroon, jossa hän 
edelleen asuu.

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.

tieto

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 toimittajalla Syed Saleem Shahzadilla 
oli al-Qaidan ja Talebanin johtajiin yhteys, josta länsimaiset 
toimittajat saattoivat vain unelmoida. Uransa aikana hän 
ehti olla sekä Talebanien vieraana että panttivankina. 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 
Saatavana myös e-kirjana

K
u

Va
: 

p
lu

to
 p

r
e

S
S

”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
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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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nyt!
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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 Balcombe osoittaa 
kirjassaan tämän kaiken kyseenalaiseksi.

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 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. Kirjan 
esipuheen on kirjoittanut arvostettu filosofi Peter Singer, 
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 esittää, 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

tieto

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

pamfletti
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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 kriitikkoina. Kirjan tekstejä 
kommentoivat taidemaailman toimijat virkamiehistä 
anarkisteihin. Mustekala ui siellä, minne perinteinen media 
ei mene. Se tutkii taiteen harmaita alueita, vuorovesiä, 
vajoavia kerroksia ja uusia nousuja.

Kirjan ovat kirjoittaneet 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

pamfletti

paRtaveitSenteRävä SatiiRi
Silpoo militaRiStit ja kaiken
maailman tekopyhiStelijät

sarjis

Mr. Fish

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

alkuteos Go Fish, suomentanut jenni 
hurme, iSBn 978-952-264-251-6, kl 
85.3, nidottu, n. 140 sivua, suositushinta 
15 e, ilmestyy 3/14

mr. Fish on pilapiirtäjä 
ja kirjailija, joka käyttää 
joskus myös oikeaa 
nimeään (Dwayne Booth). 
Hänen töitään julkaistaan 
maailman arvostetuimmissa 
joukkoviestimissä: 
Harper’s, Los Angeles Times, 
Huffington Post, Village 
Voice, Vanity Fair,  
Z Magazine ja Slate.
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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. Pian Paxton nimitetään Ras Thavaksen 
henkivartijaksi. Paxton kuitenkin 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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 6. osa  Marsin nero

edgar rice burroughs

uusintapainos kaikkien aikojen huikeimman 
seikkailufantasian kuudennesta osasta!

apteeni Odysseus Paxton herää Marsista, Toonolin soiden kes-
keltä. Hän tapaa Ras Thavaksen, Marsin neron, joka siirtää 

maksusta aivoja uusiin kehoihin. Ras Thavas nimittää Paxtonin hen-
kivartijakseen ja avustajakseen karmiviin leikkauksiin.

Paxton rakastuu kauniiseen Valla Diaan, jonka ruumiin Ras Thavas 
on vaihtanut Xaxan, Phundhalin jeddaran, kanssa. Rakkaansa ruumiin 
pelastaakseen Paxton hyökkää pahaa jeddaraa vastaan.

Edgar Rice B ur r oughs , 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. 

kl 84.2   ISBN 978-952-264-292-9

9  789522  642929

 6. osa  Marsin nero

edgar rice burroughs

huikea tutkivan jouRnaliSmin meRkkiteoS 
yRitySjohtajaSta ja hänen hyvä veli 

-veRkoStoStaan nyt pokkaRina

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. 
Äkkirikastumisen Suomen ennätyksen tehnyt Wahlroos 
on 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 on 
myös Wahlroosin lapsuutta, nuoruutta, rikastumista ja 
Pohjoismaiden valloitusta. 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

”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.”

pokkari
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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

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

Innon kirjat 2013

www.intokustannus.fi www.intokustannus.fi
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tieduStelut

jaana airaksinen 045 633 4495  
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tatu.matilainen@intokustannus.fi
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Tilaa nyt!

30 €/vuosi
(Määräaik. 34 €/vuosi)

www.mondediplo.fi

Vain
Le monde 
dIPLomatIque  
& novaja gazeta
herkkua pitkäjänteisille lukijoille!
Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta on 48-sivuinen, 
nelivärinen maailmanpoliittinen lehti, joka ilmestyy kuusi 
kertaa vuodessa.

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

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

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

Diplon & NG:n lisäksi suomenkieliseen lehteen poimitaan 
ajankohtaisia artikkeleita ja kolumneja muista laatumedioista 
ja käytetään runsaasti Diplon kehuttuja karttoja ja 
kuvareportaaseja.

Ainutlaatuinen, korvaamaton, luotettava…

– noam Chomsky

vuositilaus 6 numeroa 34 e, kestotilaus 30 e. www.mondediplo.fi 
6 numeroa vuodessa, tabloid, irtonumeron hinta 6,50 e

Le Monde diplomatiquen saaminen 
suomeksi … on kovan luokan saavutus.

– jari Lindholm, suomen Kuvalehti
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Hinta 6,50 €

KANSAIN-

VÄLISTÄ

JOURNALISMIA

SUOMEKSI!

Kilpailukyvyn myytti

Kilpailukyvystä on tullut pakkomielle. Sen nimissä hallitukset ja yritykset 

panevat toimeen epäsuosittua politiikkaa, alentavat palkkoja ja nostavat 

kulutusveroja. Mutta mitä kilpailukyky oikein mittaa?
sivu 5

Kiinan uusi 

imperiumi

Terrorismin 

vastaista sotaa 

Kaukasiassa

Japanille uhitteleva Kiina miettii tarkkaan kiperää ulkopolitiikkaansa 

juuri kun maan kommunistisen puolueen 18. kongressi on ovella.  

Kiina on alkanut muistuttaa yhä enemmän entisiä siirtomaavaltoja.

N
oustakseen maailman 

toiseksi suurimmaksi 

talousmahdiksi Kiina 

on haaskannut tuotannossaan 

hillittömästi luonnonvaroja, 

joita kiinalaiset kahmivat var-

sinkin Afrikasta kaikin kei-

noin.
Samaan aikaan Kiina yrit-

tää laajentaa ideologista vaiku-

tusvaltaansa palauttamalla Kungfutsen 

hahmon kunniaan. Kungfutse-instituut-

teja syntyy kuin sieniä sateella myös ul-

komaille.

Kungfutselaiset arvot takaavat va-

kauden, kurin ja yhteiskunnallisen jär-

jestyksen, joka on myös Kiinan kom-

munistisen puolueen ensi-

sijainen tavoite. Maan ainoa 

puolue kutsuukin itseään ”so-

sialismin luovaksi sovellukseksi”.

Puoluekonferenssi tuo mu-

kanaan ennennäkemättömän 

laajoja johtajavaihdoksia. Ku-

kaan ei tiedä, millä kriteereil-

lä uudet jäsenet valitaan.

Vaikka länsimaiset poliittiset 

jaottelut uudistusmielisiin ja konserva-

tiiveihin tai oikeistoon ja vasemmistoon 

toimivat huonosti, vastakkainasettelu 

valtiokoneiston sisällä on räjähdysaltis. 

Kyse on ennen kaikkea valtion ja puolu-

een roolista sekä sosiaalisten ja poliittis-

ten uudistusten sisällöstä.

sivut 23-26

k u v a r e p o r ta a s i

KALAVALE

LÄNSI-

AFRIKASSA

sivut 10-17

k o h t i  M o n i n a p a i s t a  M a a i l M a a

Venäjän sisäministeriön ja FSB:n 

erikoisjoukot henkilökohtaisten 

riitojen ratkaisijoina. sivu 35

euroopp
a-neuvo

ston

kulissei
ssa

sivut 8-9

Tilaa Diplo 
itsellesi tai 
kaverille. 
Tilaaja lahjaksi 
Maailman politiikan 
Atlas, ovh 29 €

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

Isojen pulmien käsikirja Maailmanpolitiikan 
Atlas piirtää terävän kuvan moni mutkaisesta 
maailmasta ja sen konflikteista.

                      o Tilaan itselleni tai lahjaksi Le Monde 
diplomatiquen & Novaja Gazetan vuositilauksen  
hintaan 30 €/6 nroa (norm 34 €).

Tilaajan/maksajan nimi

Osoite

Postinro ja -toimipaikka

Allekirjoitus

Sähköposti

Lahjansaajan nimi

Osoite

Postinro ja -toimipaikka
o Kyllä, haluan Diplon ja Into Kustannuksen uutiskirjeen,  
joka sisältää tietoa kirjatarjouksista ja tapahtumista.

Vastauslähetys
Sopimus 5000521
00003 Helsinki

Kustannus 
maksaa 

postimaksun

Tilaa Tällä kupongilla tai myynti@mondediplo.fi tai puhelimitse 040 179 5297.

TilausTaRJous! vain 30 €/vuosi
Tilaa nyt! Saat ILMAISEKSI Maailmanpolitiikan Atlas – Uusi 
maailmanjärjestys -kirjan (ovh 29 €) kaupan päälle!

Kyllä!
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Hinta 6,50 €KANSAIN-
VÄLISTÄ

JOURNALISMIA
SUOMEKSI!

Venäläinen Kypros

T u n i s i a  J a K a u T u u  K a H T i a

sivut 39-41

BUdApEST METRO  
OTTAA KyyTIINSÄ 

KAUpUNgIN UUdET JA 
VANhAT VALLAN - 
KUMOUKSELLISET.

sivut 13-16

Pankkiirien unioni

n Ä E n n Ä i s u u d i s T u K s i a

Finanssikriisin hallinnassa epäonnistuneet EU:n johtajat yrittävät valaa uskoa pankkien valvontajärjestelmään. Talvella luotu finanssilaitosten säätelyohjelma ei kuitenkaan puutu  kriisin paljastamiin perimmäisiin ongelmiin.

Euroopan velkakriisi on tehnyt päi-vänselväksi ristiriidan, joka vallit-see yhä kansainvälisempien eu-rooppalaisten pankkien ja kansalliselle tasolle jääneiden valvonta- ja takuume-kanismien välillä.
Pankkien vararikkoon reagoidaan kansallisella tasolla, vaikka pankkien kansainvälinen toiminta uhkaa varari-kon sattuessa vyöryttää järjestelmäris-kin yli kansallisten rajojen.

EU-johtajat olisivat voineet halu-tessaan irrottaa perinteiset pankkialan ydintoiminnot (talletuksien keräämi-nen, luottojen antaminen lähialueelle, 

kansallisten ja paikallisten toimijoiden rahoittaminen) liikepankeista ja keinot-telusta. Talletuspankkien vakavaraisuus voitaisiin taata kieltämällä niiltä speku-latiiviset ja riskialttiit operaatiot.Sen sijaan EU:ssa on valittu finans-simaailman tiukasti puolustama pank-kimalli, joka johtaa suuren kokoluokan pankkiyhtymiin. Vuoden 2008 kriisin myötä nähtiin, mitä riskejä siitä aiheu-tuu yhteiskunnalle ja yrityksille: talle-tuspankkien omat varat ja talletukset pyyhkiytyivät täysin keinottelutappioi-den myötä ja talouden tuottava sektori joutuu vaikeuksiin.

1 0  v u o t t a  i r a k i n  m i e h i t y k s e s t ä

sivut 5-8

N i kolay DoNskov & aleksei  Polu h i N

sivut 10-12

Kyproksen pankkien romahdus ro-kotti Venäjän raharikkaita, joiden talletukset muodostivat huomat-tavan osan taivaan tuuliin haihtuneista Laiki-pankin varoista. Kaikki Kyprokselle talletetut venäläisrahat eivät ole peräisin järjestäytyneestä rikollisuudesta tai kor-ruptiosta, vaan venäläisten kansainvä-

listä liiketoimintaa on johdettu saarival-tiosta käsin myös kotimaan epävarman talletussuojan ja oikeusturvan vuoksi. Venäjän hallitus ajaakin parhaillaan läpi rahanpesulakeja, joilla yritetään suitsia maan talouseliitin veroparatiisibisnek-siä. Tulilinjalle on joutumassa myös ta-vallinen kansalainen. sivut 3, 35-38

Tunisialaisista lähes kaikki ovat sitä mieltä, että vuoden 2011 vallanku-mouksen saavutukset ovat vaarassa. Kysymys on vain siitä, mikä tuo vaa-ra on: islamistit vai maallinen oppositio.

serge halimi

1/2014

Hinta 6,50 €  |  48 sivua

Turvallisuus pakkomielTeenä

v a l l a n k a a p p a u s

Hampurilaisen HinTa

Sinusta ei 
tule koskaan 

kiinalaista

k a n s a l a i s u u d e n  k r i T e e r i T  v a i H T e l e v a T

Kiinassa on 1 300 000 000 asukasta, mutta alle 1 500 ulko

maalaista on onnistunut hankkimaan maan kansalaisuuden. 

Kiinassa suhtaudutaan kansalaisuutta hakeviin ulkomaalaisiin 

äärimmäisen tiukasti. Mutta mikä on tilanne Ranskassa, 

Qatarissa, Brasiliassa tai Malissa? Oikeus maahan tai 

verenperintöön herättää kiistoja monissa talouskriisin 

runtelemissa maissa, ja kansalaisuus kriteerien  

setviminen antaa yllättäviä tuloksia.

Benoît Brévi lle

V
iime lokakuussa eräs urheilulehti 

raportoi pöytätenniksen EM-ki-

sojen neljännesvälieristä seuraa-

vasti: ”Naisten puolella kaksinkertainen 

euroopanmestari hollantilainen Li Jao 

(mestari vuosina 2007 ja 2011) hävisi por-

tugalilaiselle Fu Yulle. Välierissä tämä 

saa vastaansa ruotsalaisen Li Fenin, joka 

päihitti korkeimmalle rankatun euroop-

palaisen, Shen Yanfein (maailmanlistalla 

sijalla 11). Toinen välierä on täysin saksa-

lainen, kun vastakkain ovat Shan Xiaona 

ja Han Ying.”1

Uutta kansalaisuutta hakiessa kaikki 

eivät ole samalla vii-

valla: huippu-urheilija, 

varakas yrittäjä tai kor-

keasti koulutettu maa-

hanmuuttaja saa paljon 

suuremmalla todennä-

köisyydellä uuden passin 

kuin varaton pakolainen. 

Jokainen maa noudattaa ra-

joittavaa ja tarkoitushakuista 

kansalaisuuspolitiikkaa. Ny-

kykäytäntö on aivan vastakkai-

nen sille 1800-luvun ajattelulle, 

joka ohjasi  

GiorGio AGAMBen

Turvallisuudeksi on alettu kutsua järjestyksen ylläpitämistä. Veruke 

termin käyttöön vaihtelee, mutta tavoite on sama: väestön hallinta. Filo

sofi Giorgio Agamben purkaa käsitteen historiaa.

Yhdysvaltalaiset pikaruokapaikat eivät ole ravintoloi-

ta vaan ruokintajärjestelmiä, joita pyöritetään koulut-

tamattomalla halpatyövoimalla. Työntekijät saavat 

niin huonoa palkkaa, että joutuvat turvautumaan so-

siaaliavustuksiin ja hyväntekeväisyyteen.

jatkuu sivulla 27

sivut 5-7

sivu 36

Itä-Kongo  
ei pääse 
rauhaan
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sivu 
19

D I P L O  N Y T  M Y Ö S  D I G I L E H T E N Ä

Syyrian kriisi  
ruokkii väkivallan 

kierrettä
Irakissa   sivut 9-16

sivu 40

r a H a a

u k r a i n a l l e

kremlillä
on peli-
silmää



tällä lipukkeella vii-
den euron alen-

nus vähintään 20 euron intokirja-ostok-
sesta! voimassa vuoden 2014 tiedon jano 
-tapahtumissa innon myyntitiskeillä.

 (yksi lipuke/asiakas/tapahtuma)

tällä lipukkeella vii-
den euron alen-

nus vähintään 20 euron intokirja-ostok-
sesta! voimassa vuoden 2014 tiedon jano 
-tapahtumissa innon myyntitiskeillä.

 (yksi lipuke/asiakas/tapahtuma)

tapaa          !
               on liikkuvaista sorttia. Innon tapaat joko yksin tai hyvässä seurassa 
Rosebud-kirjakaupan kanssa mm. seuraavissa tapahtumissa:

 10.–11.1.2014 nuorten filosofitapahtuma, paasitorni, helsinki 

 24.–25.1.2014 educa-messut, helsingin messukeskus 

 7.–8.2.2014 vanhan kirjan talvi, jyväskylä

 8.–9.2.2014 SaSkin Solidaarisuuspäivät, hämeenlinna

 6.–7.3.2014 politiikan tutkimuksen päivät, tampere

 28.–29.3.2014 tiedon jano, kuopion lyseo

 3.–6.4.2014 kevätmessut, helsingin messukeskus

 11.–13.4.2014 tampereen kirjamessut, tampereen messukeskus

 12.–13.4.2014 vaasan kirjamessut, Botnia-halli, mustasaari

 26.–27.4.2014 Suomen sosiaalifoorumi, arbis, helsinki

 20.–21.5.2014 kirjakarnevaali, Rautatientori, helsinki

 24.–25.5.2014 maailman kirjat, Rautatientori, helsinki

 27.–28.6.2014 vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala

 28.–29.6.2014 pride-kulkue, helsinki

 29.6.2014 pax-festivaali, alppipuisto, helsinki

 21.8.2014 taiteiden yö, helsinki

 3.–5.10.2014 turun kansainväliset kirjamessut, turun messukeskus

 23.–26.10.2014 helsingin kirjamessut, helsingin messukeskus

 marraskuu joulujarmarka, venäläiset joulumarkkinat, helsinki

 joulukuu perinteiset kunnon kirjallisuuden joulumyyjäiset, helsinki

Tykkää innosta facebookissa niin saat tuoreinta tietoa tapahtumista, 
tarjouksista ja uusimmista kirjoista!

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

Tiedon jano on tuore ohjelmallinen tietokirjakiertue, joka 
popularisoi tietoa, nostaa esiin ajankohtaisia yhteiskunnalli-
sia aiheita ja aktivoi tiedon tuotantoon. Laajassa yhteistyö-

hankkeessa on mukana useita suomalaisia tieto- ja tiedekirjakustantajia, järjestöjä ja sivistys-
liittoja. Tiedon janon vastuutahoja ovat Into ja Rosebud. Koneen säätiö tukee kiertuetta.

5 5€ €
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