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Historiaa tekemässä

M

aaliskuun lopussa sain
postia Piilaaksosta, lis
tauksen maailman aka
teemisista kirjankustantajista. SKS
löytyi sijalta 54 – olemme kirk
kaasti Pohjoismaiden suurin avoi
mesti kirjoja julkaiseva kustan
tamo. Vuonna 2018 julkaisemme
vähintään 17 ilmaiseksi ladattavaa
tiedekirjaa lisää.
SKS on ollut Suomen kirjallisen
kulttuurin tiennäyttäjä 187 vuotta.
Uudistamme jatkuvasti kirjallisen
tiedon välittämisen menetelmiä,
muun muassa lukiokäyttöön ke
hittämässämme Äly-oppimisym
päristössä.
Haluamme että lukeminen on
kokonaisvaltainen kokemus, et
tä painettu kirja voi olla elämys
myös visuaalisesti, kuin kannet
tava puutarha, kuten arabialainen
sananlasku muotoili.

Syksyllä ilmestyvä teos Viikinki
miekat Suomessa paljastaa maamme
viikinkimiekkojen suurvallaksi –
aikansa tuotebrändejä Ingelriija Ulfberth-miekkoja on löydetty
niin paljon, että se haastaa käsi
tyksen Suomesta viikinkiajan köy
hänä syrjäseutuna. Viikinkimie
koista väitellyt ja miekkoja takova
seppä Mikko Moilanen kertoo vii
kinkiajan miekkakulttuurista ja
suomalaisten roolista siinä.
Vikings-televisiosarjan viikin
kikuningas Ragnar Lothbrok syn
nytti faniliikkeen. SKS:n uudel
leen julkaisema Martti Haavion
teos Bjarmien vallan kukoistus ja
tuho kertoo hänen kahakoinnis
taan suomalaisten kanssa. Uuden
laitoksen jälkisanat kirjoittaa kau
nokirjallisuuden Finlandia-pal
kinnon saanut Juha Hurme.

Historia herää eloon uusissa tietokirjoissamme.
Tule löytöretkelle!
Tero Norkola
kustannusjohtaja
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Mitä miekka
merkitsi
viikinkiajan
ihmiselle?

FT Mikko Moilanen on arkeologi ja seppä.
Hän valmistaa erityisesti viikinkiajan miek
kojen ennallistuksia. Moilanen on väitellyt
Turun yliopistossa aiheenaan nuoremmalle
rautakaudelle ajoittuvat säiläkirjoitusmiekat.
2

Millainen viikinkiajan
miekka oli?
kojen suurvalloista. Suomesta on
löydetty valtavasti viikinkimiek
koja, mikä haastaa käsityksen
maastamme viikinkiajan köyhänä
syrjäseutuna. Näyttävästi kuvitet
tu Viikinkimiekat Suomessa kertoo
viikinkiajan miekkojen tarinan
aina sepän pajasta hetkeen, jolloin
miekka joutuu maahan jälkipol
vien löydettäviksi. 7
isbn 978-952-222-964-9 | 92.1
300 sivua | sidottu | elokuu

Mikko Moilanen

Viikinkim iek at
Suo m es sa

V

iikinkiaikainen miekka
oli pelätty ja tehokas ase.
Miekkaa pidettiin aseis
ta arvokkaimpana ja siihen liitet
tiin mystiikkaa sekä yliluonnolli
sia ominaisuuksia. Esineenä siinä
kuvastuvat muodin ja tyylien vir
taukset, taistelutekniset muutok
set sekä metallintyöstömenetelmi
en kehittyminen.
Arkeologi Mikko Moilasen tut
kimukset ovat paljastaneet, et
tä Suomi on yksi viikinkimiek
3

Panu Rajala

S uom us sal m en s ult taa n i
Ilmari Kiannon elämä

P

menetys. Kurimuksistaan selvit
tyään Kiannosta kehkeytyi her
syvä muistelija, ärisevä aikalais
kriitikko, presidentti Kekkosen
juttukaveri ja koko kansan tunte
ma, lähes vuosisatansa mittainen
Iki-Kianto.
Suomussalmen sulttaani valai
see erään väkevän persoonalli
suuden kautta Suomen kansaa
ja historiaa. Se on välttämätön
lisä kaikille isänmaan vaiheista
ja suomalaisesta kirjallisuudesta
kiinnostuneille. 7

anu Rajalan uusin elämä
kertateos kertoo tarinan
yhdestä Suomen erikoisim
mista ja tunnetuimmista kirjaili
joista. Punaisesta viivasta kaikkien
tuntema Ilmari Kianto oli yllättä
vä hahmo, jonka värikäs elämä saa
vihdoin arvoisensa kuvauksen.
Kiannon vaiherikkaaseen elä
mään kuuluvat vaihtuvat vai
mot, kolme lapsisarjaa, ikämie
hen rakkausdraamat ja talouden
tragikoomiset vaikeudet. Suo
mussalmella kirjailijan koti Tur
janlinna paloi kaksi kertaa, ja tal
visodan alkaessa isänmaan ystävää
kohtasi vankilatuomio ja maineen

isbn 978-952-222-698-3 | 86.2
430 sivua | sidottu | syyskuu

FT Panu Rajala on teatterin ja
draaman tutkimuksen emeri
tusprofessori. Hän on julkais
sut kymmenen kirjailijaelämä
kertaa, kuusi romaania sekä
lukuisia muita teoksia. Rajala
on toiminut mm. Valtion kir
jallisuustoimikunnan puheen
johtajana sekä F. E. Sillanpään
Seuran ja Mika Waltari -seuran
puheenjohtajana.
5
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Uno Harva

S uom al aist en m uinais u s ko

S

uomalaisten muinaisusko joh
dattaa lukijan kansanus
komme ikivanhoille juuril
le. Teos selvittää miten jumalat ja
uskonto sulautuivat menneiden
aikojen ihmisten arkeen ja juh
laan ja taustoittaa ikivanhoja us
komuksiamme.
Uno Harvan elämäntyön yk
siin kansiin kokoava Suomalaisten
muinaisusko julkaistiin ensi kertaa
vuonna 1948. Suomalaisen Kirjal
lisuuden Seura julkaisee pitkään
loppuunmyydyn suomalaisen my
tologiantutkimuksen merkki

teoksen nyt uudelleen. Turun
yliopiston uskontotieteen emeri
tusprofessori Veikko Anttonen on
kirjoittanut teokseen uudet jälki
sanat. 7
Uno Harva (1882–1949) oli suo
malaisen uskontotieteen uranuur
taja. Hän teki useita tutkimusmat
koja suomensukuisten kansojen
pariin Siperiaan ja Itä-Venäjälle ja
julkaisi lukuisia kansainvälisiksi
klassikoiksi nousseita alkuperäis
kansojen uskomuksellista elämää
käsitteleviä tutkimuksia. Harvalla
on ollut suuri merkitys suomalai
sen uskontotieteen ja folkloristii
kan kehityksessä.

isbn 978-952-222-934-2 | 29.2
530 sivua | sidottu | helmikuu

”Harva tutki esimodernin ihmisen uskoa ja kansanomaista
maailmankuvaa, jolle tuo usko luo pohjan. Harvalle teorioita
arvokkaampi oli se elävän kansantietouden rikkaus, josta, niin kuin
hän kirjoitti, ’maamme jokaisen paikkakunnan asukkaat voivat löytää
jotakin, joka on heille omakohtaista ja tuttua ja joka on
omiaan johtamaan muuallekin muuttaneiden ajatukset lapsuuden
kotiin ja kadonneeseen aikaan.’”
– Veikko Anttonen
7
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Juha Pentikäinen ja Risto Pulkkinen

Saam el aist en my tol og i a

S

aamelaisten muinaisusko on
enemmän kuin uskonto. Se
on maailmankuva ja -selitys,
jonka varassa pohjoinen kansa on
turvannut olemassaolonsa sopu
soinnussa tämän- ja tuonpuoleis
ten voimien kanssa. Perinteitä ja
myyttejä on joikattu, kerrottu ta
rinoina iltanuotioilla ja annettu
opetuksina nuoremmille.
Juha Pentikäisen ja Risto Pulk
kisen Saamelaisten mytologia on
matka saamelaisten esikristilliseen
maailmankuvaan. Teos johdattaa
lukijan saamelaiseen kosmologi
aan, tekee tutuiksi tuonpuoleiset
olennot ja kertoo niin eläinmyy
teistä kuin samaaniperinteestä.

Samalla teos auttaa valtaväes
töä ymmärtämään saamelaisen
alkuperäiskansan historiaa ja iki
vanhaa kulttuuria. 7
isbn 978-952-222-912-0 | 29.2
520 sivua | sidottu | lokakuu

Juha Pentikäinen on kansan
uskon ja mytologian tutkijana
tunnettu Helsingin yliopiston
uskontotieteen emeritusprofes
sori.
Risto Pulkkinen on Helsingin
yliopiston uskontotieteen dosent
ti ja Lapin yliopiston pohjoisen
etnografian dosentti sekä Suo
men evankelis-luterilaisen kirkon
pappi.
9
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Marjut Hjelt (toim.)

Lo itsujen k ir ja

S

”Metsän kultainen kuningas,
metsän hippa halliparta,
katso minun karjojani,
runsas ruoka heille anna,
suden suut kiinni sulje,
ettei karja katoaisi.”

uomalaisten esivanhemmil
la oli loitsuvarasto lähes jo
ka lähtöön. Loitsujen kirja vie
lukijan maagiseen aikaan, jolloin
enteiden tarkkaileminen ja loit
siminen kuuluivat suomalaisen
kansan arkeen.
Loitsut tarjoavat vanhan kan
san viisautta niin rakkauden sy
tyttämiseen ja puolison saamiseen
kuin sairauksien parantamiseen,
varkaiden torjumiseen ja sääilmi
öihin vaikuttamiseen. Suomalai
sella loitsuperinteellä on yhteisiä
piirteitä myös muiden kulttuuri
en – kuten muinaisen Egyptin –
maagisen tradition kanssa. 7

Marjut Hjelt on palkittu tieto
kirjailija, joka on julkaissut kirjoja
erityisesti kansanuskon, tarina
perinteen ja kulttuurihistorian
aloilta.
isbn 978-952-222-944-1 | 81
280 sivua | sidottu |tammikuu
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Pasi Klemettinen

Karj al an
räyh äh eng et

”Eihä vanhat ennen
hirvinneet pirruu omalla
nimellä sannoo, kun pelkäsiit
että se tulloo luokse. – –
Sil oli niin monta nimmee.
Mut ei kukkaa uskaltanut
sannoo että piru tai perkele,
ei, sillo sen jo olis nähnytkii
eessään.”

Y

löjärven poltergeist on
Suomen historian tunne
tuin räyhähenki, mutta
ei suinkaan ainoa. 1800–1900-lu
kujen taitteessa Suomi tuntui ole
van täynnä poltergeist-tapauksia,
erityisesti Karjalan alueella. Kuka
piru oli kaiken takana?
Karjalan räyhähenget johdattaa
lukijan pirujen jäljille, Myllymäen
kummituksesta Uuksujärven raa
puttajaan. 7

FT Pasi Klemettinen on kan
sanperinteen tutkija Suomalaisen
Kirjallisuuden Seurassa. Hän on
perehtynyt poltergeist-ilmiöihin
jo väitöskirjassaan Mellastavat
pirut (SKS 1997).

isbn 978-952-222-963-2 | 81.2
256 sivua | sidottu | toukokuu

Tammikuun 12. päivänä vuonna 1885
poltergeist saapui Martinien torppaan
Ylöjärvellä. Efraim ja Eva Martin katsoivat
kauhuissaan, kun heidän talonsa esineet
alkoivat lentää ilmassa huoneiden poikki.
Sanomalehdissä uutisoitu tapaus houkutteli
paikalle uteliaita, ja Martinit asetettiin
syytteeseen noituudesta.
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Vanessa Kairulahti ja Karolina Kouvola

Hel s ingin h enget
Opas aaveiden pääkaupunkiin

H

elsingin henget esittelee yli
kaksikymmentä hiuksia
nostattavaa kummitus
kertomusta. Teos tarjoaa uuden
laisen ja jännittävän näkökulman
pääkaupunkimme historiaan ja
toimii oppaana elämyshakuisille
omatoimimatkailijoille.
Vanessa Kairulahti ja Karoli
na Kouvola eivät ainoastaan ker
ro tarinoita vaan vastaavat myös
kysymykseen miksi: Miksi Hel
singissä on sotilaskummituksia?
Miksi uskoton nainen muurataan
seinän sisälle? Miksi rauhattomat
sielut kokevat tarvetta jatkaa vael
lustaan kaupungin kellareissa ja
hissikuiluissa? 7

Vanessa Kairulahti on toiminut
Helsingin kaupunginmuseon
kummitusvastaavana. Työnsä
kautta hän saanut käsiinsä
ainutlaatuisia tarinoita, joita ei
ole aikaisemmin julkaistu.

Katso video
Sederholmin
talon kummituksesta

Karolina Kouvola on väitöskir
jatutkija Helsingin yliopistossa.
Hänen ensimmäinen tietokirjansa
Soturit – Assassiineista samuraihin
julkaistiin syksyllä 2017.

isbn 978-952-222-955-7 | 15.9
200 sivua | sidottu | elokuu
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Kari Koskela

Hul igaanit
Katuelämää Sörkassa
suurlakosta sisällissotaan

L

ontoossa nousi julkisuu
teen 1800-luvun lopussa
uusi käsite – huligaanit.
Työläiskaupunginosien erikoises
ti pukeutuneet nuoret jengiläiset
tappelivat, ryöstivät ohikulkijoita
ja käyttäytyivät väkivaltaisesti po
liiseja kohtaan. Lehdistö kauhistui
uutta ilmiötä.
Suomessa huligaanit ovat osa
Helsingin historiaa. Myyttiset ja
jälkikäteen romantisoidut Sörkan
katupojat olivat tunnettuja elä
mäntavastaan, jossa väkivallasta
tuli ihmisarvon mitta. Vuoden 1905

suurlakon jälkeen huligaanit ja sa
kilaiset tulivat myös osaksi kiristy
vää keskustelua työväenliikkeen ja
porvarillisten puolueiden välillä.
Kari Koskelan teos kertoo 1900luvun alun Helsingistä ja katujen
vaarallisesta vetovoimasta. Millai
nen oli Sörkan huligaanien ja saki
laisten maailma?
Ilmestyessään klassikoksi nous
sut kirja julkaistaan nyt uudel
leen. 7
isbn 978-951-746-382-9 | 92.833
250 sivua | nidottu | maaliskuu
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Satu Apo

I h m esat ujen h istor i a
Näkökulmia kirjailijoiden, kansankertojien
ja tutkijoiden traditioon

I

hmesatujen historia käsitte
lee satujen ja niiden tutkimi
sen taustoja lajin kuuluisim
pien kertomusten, niin sanottujen
prinsessasatujen avulla. Eläväs
ti kirjoitettu teos selvittää Tuhki
mon, Ruususen, Lumikin, Kau
nottaren ja Hirviön sekä Cupidon
ja Psychen vaiheet. Näiden Suo
messakin tuttujen satujen his
toria ulottuu aina roomalaiseen
antiikkiin saakka.
Suosituimman selityksen mu
kaan sadut ovat lähtöisin kansan
suullisesta kerronnasta. Todelli
suudessa monet klassikkosadut

ovat kuitenkin päätyneet kansan
perinteeseen painetun kirjallisuu
den välittäminä, ja maineikkailla
satukokoelmilla – muun muas
sa Hanhiemon saduilla ja Grim
min saduilla – on ollut tässä tär
keä rooli. 7
Satu Apo on Helsingin yliopiston
folkloristiikan emeritaprofessori.
Hän on julkaissut vuosikymmen
ten kuluessa useita alan keskeisiä
perusteoksia.
isbn 978-952-222-926-7 | 84
408 sivua | sidottu | kesäkuu
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Mansikoita ja humalaa
luostarissa, timjamia
Turun linnassa
Oopiumia ja kehäkukkia
apteekkareiden
yrttitarhoissa
Lääkeraparperia,
sitruunapuita,
tupakkaplantaaseja
ja kasviarkeologiaa

Teija Alanko

M alva ja m ul per i

M

Poimintoja entisajan puutarhoista

alva ja mulperi johdattaa
lukijansa suomalaisten
linnojen yrttitarhoista
apteekkarien lääkekasviviljelmille
ja kasvitieteellisiin puutarhoihin.
Samalla selviää, miten historian
tapahtumat ja uudet vaikutteet
ovat muokanneet puutarhakult
tuuriamme.
Suomalaisten puutarhojen his
toria on yllättävän värikäs – poh
joisesta ilmastosta huolimatta Suo
messa on yritetty kasvattaa jopa
riisiä. Näyttävästi kuvitettu teos
esittelee historiallisten puutarhojen
ohella yli 50 vanhaa hyötykasvia,
joita on käytetty ravintona, maus
teena, lääkkeenä ja väriaineena. 7

FT Teija Alanko on kasvi
arkeologi ja -biologi, joka
tutkii hyötykasvien ja puutar
hojen historiaa.
isbn 978-952-222-943-4 | 67.3
264 sivua | sidottu | maaliskuu
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”Tämä kirja on
ajattelevien ja kysyvien
ihmisten kirja
kaltaisilleen. Niille
joilla maailma hankaa
mutta jotka eivät halua
vetäytyä katsomoon. Se
on kirja uteliaille ja
uskalikoille, niille joilla
on ongelmia nöyryyden
kanssa, niille joista ei
ole puoliskoiksi ja niille,
joiden mielestä naisten
tehtävänä ei ole tuoda
lämpöä budjettiriiheen.”
– Anu Koivunen,
mediatutkija
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Maryan Abdulkarim ja Eveliina Talvitie

Noin 1 0 my y t t iä f em inis m i stä

M

aryan Abdulkarim ja
Eveliina Talvitie. Kaksi
erilaista elämää. Kaksi
suomalaista naista. Molemmista
tuli isona feministi.
Noin 10 myyttiä feminismistä
murtaa sitkeästi eläviä feminis
miin liittyviä uskomuksia ja ho
kemia. Raikkaasti dialogimuotoon
kirjoitetussa teoksessa Abdulkarim
ja Talvitie keskustelevat feminis
mistä, naiseudesta ja tasa-arvosta.
Tämä kirja on ajattelevien ja
kysyvien ihmisten kirja kaltaisil
leen: ”Kuka nyt helppoa haluaa,
kun voi saada haastavaa.” 7

”Keskusteluformaatti
tekee tekstistä jäntevän ja
helppolukuisen. Yhtäkään
kirjassa esille nostettua
myyttiä ei tarkastella ilman
asianmukaista historiallista
viitekehystä. Vahva
lukusuositus.”

isbn 978-952-222-961-8 | 32.3
178 sivua | nidottu | maaliskuu

Eveliina Talvitie on vapaa toi
mittaja ja kirjailija.

– Ima Iduozee,
tanssija-koreografi
Maryan Abdulkarim on yhteis
kunnallinen toimija, joka työsken
telee median ja vaikuttamisen sekä
taiteen ja kulttuurin parissa.

21
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Anne Helttunen, Sari Hyytiäinen,
Ulla Koivukangas ja Liisa Virtanen (toim.)

Nuoruud en ääni
Ylioppilasaineiden valioita

Y

lioppilasaine on lukion
käyneitä ikäluokkia yh
distävä kokemus. Aiheet
ja huolet ovat vaihdelleet, mut
ta ylioppilaskeväänä kirjoitetuista
aineista kaikuu yhä uudelleen aja
ton nuoruuden ääni ja ikuinen us
ko tulevaisuuteen.
Nuoruuden ääni on kokoelma
tunnettujen suomalaisten yliop
pilasaineita vuosien varrelta. Mi
tä ajattelivat ja kirjoittivat esi
merkiksi Paavo Haavikko, Juha

Itkonen, Eino Leino tai Sofi Ok
sanen ylioppilaskeväänään?
Eri vuosikymmeninä kirjoite
tut aineet näyttävät, miten kir
joittamisen ihanne ja äidinkielen
ylioppilaskoe ovat muuttuneet.
Omaa suhdettaan lukemiseen ja
kirjoittamiseen pohtivat myös
nykyiset eri alojensa vaikuttajat
Anna-Maja Henrikssonista Paola
Suhoseen.7
isbn 978-952-222-966-3 | 88.2
168 sivua | sidottu | maaliskuu

”Kesäkuun syvänvihreät ruohot ja paksulehtiset
yrtit kasvavat toinen toistaan korkeammalle, ja kuu
valaisee lehtikerrosten läpi. Kukkavanat ja kukinnot
ovat vihreitä tai värittömiä, ja me riemuitsemme
rehevyydestä. Kuu nousee vihreäksi lyhdyksi
yläpuolellemme, ja me juhlimme päivän ja yön
kunniaksi.”
– Paavo Haavikko 1950
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Juha Valste

Evoluut io
Miten lajit kehittyvät?

E

voluutio – Miten lajit ke
hittyvät? päivittää tietom
me evoluutiosta nykyai
kaan. Nykytietämys evoluutiosta
eroaa joissakin suhteissa selvästi
vain muutama vuosikymmen sit
ten vallinneista käsityksistä. Eri
tyisesti epigeneettinen periytymi
nen ja evoluution ymmärtäminen
eri tapauksissa hyvinkin eri taval
la ja nopeudella edistyväksi ovat
aikaisemmista käsityksistä eroa
via asioita.
Mistään muusta luonnontie
teiden osa-alueesta ei vallitse yh
tä suurta erimielisyyttä kuin evo
luutiobiologiasta. Kreationismi ja

Intelligent Design (ID) tekevät
parhaansa hämärtääkseen ihmis
ten mieliä ja käsityksiä. Suomen
tilanne on parempi kuin esimer
kiksi Yhdysvaltojen, mutta evo
luutioon liittyy edelleen runsaasti
virhekäsityksiä.
Juha Valsteen uusin teos on
suunnattu jokaiselle evoluutioaja
tuksesta kiinnostuneelle. 7

FM Juha Valste on evoluutio
biologi, toimittaja ja tietokirjailija.
Hän on julkaissut lukuisia luontoa
ja ihmisen evoluutiota käsitteleviä
tietokirjoja.

isbn 978-952-222-924-3 | 56.41
300 sivua | sidottu | lokakuu
Aiemmin ilmestyneet:
978-952-222-332-6
Ihmislajin synty
sks 2016
978-952-222-598-6
Neandertalinihminen
Kadonnut lajitoveri
sks 2015
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Bjarmien vallan kukoistus ja tuho ilmestyi ensi kertaa vuonna 1965.
Klassikkoteoksen uuden painoksen esipuheen on kirjoittanut
kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Juha Hurme.
26

Martti Haavio

B jar m ien val l an kukoist u s
ja t uh o

B

Historiaa ja runoutta

jarmia eli Bjarmien maa
on islantilaisissa saagois
sa ja muissa keskiaikaisis
sa lähteissä esiintyvä alue, joka si
jaitsi Jäämeren tai Vienanmeren
rannoilla. Bjarmeja on perintei
sesti pidetty suomalais-ugrilaisena
kansana, joka vaurastui käymällä
kauppaa suurten jokien varrella.
Viikinkien ja myöhemmin
mongolien hyökkäykset koituivat
lopulta Bjarmien maan tuhok
si, mutta tarina tästä muinaisesta

suomensukuisesta kansasta jäi elä
mään saagoihin. 7
isbn 978-951-858-010-5 | 92.1
305 sivua | sidottu | syyskuu

Martti Haavio (1899–1973) oli
kansanrunouden ja mytologian
tutkija. Hän toimi kansanruno
udentutkimuksen professorina
Helsingin yliopistossa. Akatee
misen uransa ohella Haavio jul
kaisi runoja kirjailijanimellä
P. Mustapää.
27

Yrjö Kaukiainen

Aa r r el aivat ja h ar h at ul e t
Turunmaan ulkosaaristo 1700-luvulla

S

merimiesten murhista ja hylky
ryöstöillä rikastuneista rannikon
asukeista jäivät elämään paikalli
seen perinteeseen.
Yrjö Kaukiaisen teos Aarrelaivat
ja harhatulet vie lukijan 1700-lu
vulle rannikkorosvojen ja aarre
laivojen aikaan. 7

aaristomeren etelälaidalla
meren pohjassa makaa kak
si 1700-luvulla arvokkaas
sa lastissa uponnutta hollantilaista
kauppalaivaa, St. Mikael ja Vrouw
Maria. Purjelaivojen haaksirikot
olivat tuona aikana tavallisia, mut
ta laivojen lasti onnistuttiin usein
pelastamaan rannikolla ja saaris
tossa asuvien ihmisten avulla.
Kaikki saaristolaiset eivät kui
tenkaan tyytyneet pelkkiin pe
lastustoimiin. Paikallisen peri
mätiedon mukaan Turunmaan
saaristolaiset ohjasivat laivoja ka
rille harhatulilla ja ryöstivät sitten
niiden arvokkaan lastin. Tarinat

isbn 978-952-222-982-3 | 92.81
175 sivua | sidottu | elokuu

Yrjö Kaukiainen on Euroopan
historian emeritusprofessori,
merihistorioitsija ja tietokirjailija.
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Jussi Rantala (toim.)

K eisar it ja kurt isaan i t
Perhe, valta ja seksi antiikin
Roomassa

P

erhesuhteilla oli antiikin
Roomassa valtava sosiaa
linen merkitys, ja perheen
hyvällä maineella oli tärkeä rooli
ylhäisten sukujen valtataistelus
sa. Keisarit korostivat perheensä
asemaa turvatakseen valtansa jat
kuvuuden, avioliitot perustuivat
pariskunnan vanhempien välisiin
sopimuksiin ja perheyhteisöön
kuului ydinperheen lisäksi pal
velijoita ja orjia. Myös eroottiset
suhteet liittyivät läheisesti yhteis
kunnallisen vallan kysymyksiin.
Jussi Rantalan toimittama Kei
sarit ja kurtisaanit vie lukijan kieh

tovalle matkalle antiikin Roomaan.
Teoksen artikkeleissa käsitellään
niin Caligulan perhetaustaa ja Ves
tan papittaria kuin keisariperheen
suhteita pretoriaanikaartiin.
Vaikka roomalainen perhekäsi
tys poikkeaa omastamme mones
sa suhteessa hyvin paljon, on moni
asia kuitenkin pysynyt yllättävän
muuttumattomana. 7
isbn 978-952-222-907-6 | 91.173
245 sivua | sidottu | helmikuu

FT Jussi Rantala on antiikin
tutkija Tampereen yliopistossa.
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30

Kirsi Vainio-Korhonen

Musta-M aija
ja Kirpp u-K aisa
Seksityöläiset 1800-luvun alun
Suomessa

T

urussa tehtiin 18. lokakuu
ta 1838 maan siihenastisen
historian laajin kupparat
sia. Sukupuolitautitarkastuksiin
pakotettiin yhden päivän aikana
kymmeniä naisia ja heidän tieton
sa kirjattiin poliisin valvontakir
jaan. Yhteensä tarkastettuja ker
tyi kymmenen vuoden aikana 164.
Kirsi Vainio-Korhonen kirjoit
taa näistä tarkastusnaisista: millai
set elinolot johtivat heidän koh
dallaan seksityöhön, missä ja
miten he tätä työtä tekivät ja mil
laiseksi heidän elämänsä lopul
ta muotoutui. Samalla seksityö
läisyys laajenee 1800-luvun alun
suomalaisen syrjäytyneisyyden
historiaksi, jossa naisten elämän
kohtaloiden taustalta löytyy köy
hyyttä, lukutaidottomuutta, rikol
lisuutta, alkoholismia ja avioeroja.

Tämä teos on uudenlainen
avaus, jossa etualalla eivät ole
viranomaiset ja kontrolli vaan
tarkastusnaisten vaiheet lapsuu
desta vanhuuteen ja varhaismo
derni suomalainen kaupunki krou
veineen, huvittelupaikkoineen,
kasarmeineen, kuppasairaaloineen
ja köyhäintaloineen. 7
isbn 978-952-222-967-0 | 92
250 sivua | sidottu | syyskuu

Kirsi Vainio-Korhonen on pal
kittu tietokirjailija, historioitsija
ja Suomen historian professori
Turun yliopistossa. Hän on tutki
nut erityisesti sukupuolihistoriaa
ja naisten työn historiaa.
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Henrik Meinander, Petri Karonen
ja Kjell Östberg (toim.)

K ansanval l an p ol kuja

S

Demokratian kehityspiirteitä Suomessa ja Ruotsissa
1800-luvun lopulta 2020-luvulle

uomen ja Ruotsin demokra
tiat ovat kansainvälisesti ar
vioiden vakaita poliittisia
järjestelmiä. Tämä vakaus ei kui
tenkaan ole syntynyt itsestään ei
kä edistys ole ollut takuuvarmaa.
Siksi tarvitaan syvällistä tietoa ja
jatkuvaa yhteiskunnallista keskus
telua siitä, miten nämä järjestel
mät ovat kehittyneet ja kuinka ne
ovat aikojen saatossa uudistuneet.
Tässä teoksessa kymmenen tut
kijaa vertailee Suomen ja Ruot
sin yhteiskunnallista kehitystä
1890-luvulta 2020-luvulle. Kir

joittajat analysoivat maiden de
mokratisoitumista kolmen käyt
tövoiman välisenä jännitteenä;
ilmiöitä tarkastellaan poliittis
ten kulttuurien, geopolitiikan se
kä teknologian, teollisen työnjaon
muutosten ja maailmantalouden
murrosten kentässä. 7
isbn 978-952-222-933-5 | 92
500 sivua | nidottu | lokakuu
Teos ilmestyy myös ruotsiksi:
Demokratins drivkrafter:
Kontext och särdrag i Finlands och
Sveriges demokratier 1890–2020
isbn 978-951-583-422-5
sls 2018
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Tuomas Jussila ja Lari Rantanen (toim.)

Näl k ävuod et
1867–1868

N

älkävuodet tarkastelee
1860-luvun traagis ia
tapahtumia ilmastohis
torian, maatalouden kehityksen,
talouspolitiikan, ruokakulttuurin,
tiedonvälityksen ja kirjallisuushis
torian näkökulmista.
Nuorten tutkijoiden teos avaa
uusia näkökulmia kriisin taus
toihin ja sen merkitykseen. Ko
konaisuudesta muodostuu tuore
näkemys autonomian ajan yhteis
kunnan syvimpään tragediaan. 7

Suomen suuret
nälkävuodet
1867–1868 olivat
läntisen Euroopan
viimeisin rauhanajan
elintarvikekriisi, jossa
suomalaisista menehtyi
lähes joka kymmenes.

isbn 978-951-858-015-0 | 92
350 sivua | nidottu | lokakuu
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Tapio Bergholm

Laat ua ja vapaa-aik aa
Tulopolitiikan aika II

A

mmattiyhdistysliikkeen
jäsenmäärä alkoi kasvaa
1970-luvun lopulla. Samaan
aikaan Suomen suurin palkansaa
jajärjestö SAK pyrki tarjoamaan
ratkaisuja työelämän ongelma
kohtiin. SAK:n historiasarjan nel
jäs osa Laatua ja vapaa-aikaa kä
sittelee Suomen työelämän ja
työmarkkinasuhteiden muutoksia
vuodesta 1977 alkaen. Samalla teos
luo mielenkiintoisen katsauksen
myös SAK:n historiaan. 7

Eikö myyttisen maineen
saanut Korpilammen kokous
ollutkaan käänteentekevä?
Miksi Mauno Koivisto tarvitsi
vuonna 1981 tulopoliittisen
ratkaisun selvitäkseen
MTK:n, SDP:n ja
Keskustapuolueen
puristuksesta?
FT Tapio Bergholm on työmark
kinahistorian tutkija Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjes
tössä. Hän on kirjoittanut myös
SAK:n historiasarjan aikaisemmat
osat Sopimuksen aika I, Sopimuksen
aika II sekä Tulopolitiikan aika I.

isbn 978-952-222-935-9 | 36.133
560 sivua | sidottu | maaliskuu
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Sitra ja Demos Helsinki

Hyvinvoinnin
seuraava er ä
Visio kestävän hyvinvointi
yhteiskunnan tulevaisuudesta

M

onet teollisen aika
kauden rakenteet ja
ratkaisumallit ovat
menettäneet tehonsa. Pelkästään
niitä hienosäätämällä emme pys
ty ratkaisemaan yhteiskunnallisia
ongelmia. Tarvitsemme uudenlai
sia ratkaisuja ja toivoa herättäviä
näkymiä tulevasta.
Tässä kirjassa esitetään positii
vinen visio eli kerrotaan, millai
sista yhteiskuntapoliittisista ra
kennuspalikoista ja arjen tason
ratkaisuista syntyy hyvinvoinnin
seuraava erä.
Suomesta on historian kulues
sa kerta toisensa jälkeen löytynyt
kykyä valita edistys yhteiskun
tapolitiikan punaiseksi langaksi.
Uskallammeko yhä tehdä rohkei
ta valintoja ja uskoa edistykseen,
joka rakentuu muidenkin ar
vojen kuin taloudellisen kasvun
varaan? 7.

Tulevaisuus
ei vain
tapahdu,
vaan se
tehdään
yhdessä.
isbn 978-952-222-985-4 | 3
270 sivua | nidottu | huhtikuu
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Mikä siellä Viipurissa pamahti?
Mikä oikein oli Suuri Makkarajupakka?
Muistatko Toni Ponin ja Ranuan sukellusveneen?

Uutta tietoa Lepikon torpan
katoavasta savupiipusta!

Vesa Sisättö

O nly in Finl and
Suomalaisen järjenkäytön tähtihetkiä

S

uomalainen järjenkäyttö on
kovinta maailmassa. Vesa Si
sätön uusin teos kertoo pie
nistä ja suurista hankkeista kes
kiajan hämäristä 2010-luvulle. Ne
ovat tuntuneet erinomaisilta aja
tuksilta sillä hetkellä, ja millaisia
älynväläyksiä olemmekaan saaneet
kokea! Noitavainoja, häsyjoulu
ja, teorioita Suomen egyptiläises
tä muinaisuudesta, videolakeja ja
elämäntapaintiaaneja. Joskus lois
tava idea on alun perin tuotu ul
komailta ja viimeinen suomalai
nen silaus on annettu täällä.
Only in Finland esittelee myös
tapauksia, joiden täytyy edustaa
suomalaista järjenkäyttöä par
haimmillaan, vaikka emme enää
tiedä, miten se kyseisessä tapauk
sessa ilmenee. Viipurin pamauk
sessa tai 1600-luvun penkkisija
riidoissa täytyy jotenkin olla kyse
neroudesta, sillä eihän suomalai
nen mitään tyhmää tee – vaikka
joskus voisi siltä näyttääkin.

Teos valaa uskoa siihen, että
suomalainen konstailematon tapa
käyttää järkeä voi hyvin myös nyt
ja tulevaisuudessa. 7
Vesa Sisättö on toimittaja
ja tietokirjailija.
isbn 978-952-222-956-4 | 91
300 sivua | sidottu | syyskuu
Aiemmin ilmestynyt:
Tuhansien mokien maa
– Tunaroinnin Suomen historia
isbn 978-952-222-709-6
sks 2016
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Lotus 11 Le Mans, 1956
RV Special, 1962

38
Ford Escort RS BDA, 1970/1972

Kimmo Taskinen,
Veikko Lautsi ja Markus Itkonen

Rato jen j a r al l ien
val iot
Suomen historiallisia kilpa-autoja

R

atojen ja rallien valiot esit
telee säilyneitä ja entisöi
tyjä takavuosien kuului
sia kilpa-autoja niin suomalaisista
ralleista kuin radoilta. Teoksessa
esitellään autoklassikoita Eläintar
han ajoista Jyväskylän MM-ralliin
ja Keimolan ja Ahveniston rato
jen parhaisiin päiviin. Mieliin pa
lautuu yli 30 autoyksilön historia:
tärkeimmät kilpailutapahtumat,
myöhemmät vaiheet ja erikoiset
sattumukset. Mukana on klassi
koita S. P. J. Keinäsen Chrysleris
tä lähtien.
Autokohtaisten artikkelien li
säksi teos käsittelee autoihin liit
tyviä suomalaisia kilparatoja ja
-tapahtumia. Samalla teos käy lä
pi nimekkäiden kuljettajien kil
pailu-urien vaiheita.
Kimmo Taskisen upeilla va
lokuvilla varustettu teos on täy
dellinen lahja jokaiselle vanhoista
autoista ja autourheilusta kiinnos
tuneelle. 7

isbn 978-952-222-922-9 | 62.511
216 sivua | sidottu | syyskuu

Kimmo Taskinen on Helsingin
Sanomien valokuvaaja ja kuva
toimittaja. Hän on erikoistunut
näyttäviin autokuviin.
Veikko Lautsi työskentelee
vapaana toimittajana. Hän on
tehnyt pitkän uran Helsingin
Sanomien urheilu-, auto- ja
teematoimituksissa.
Markus Itkonen on graafinen
suunnittelija ja tietokirjailija.
Lapsena ja teini-ikäisenä hän
seurasi aktiivisesti juuri niitä
autokilpailuja ja kilpa-autoja,
joista tämä kirja kertoo.
39

Marko Tikka

K ent täoik eud et

S

Välittömät rankaisutoimet
Suomen sisällissodassa 1918

isällissodan terrori Suomessa
ei ollut sattumanvaraista vä
kivaltaa, vaan harkittu tapa
käydä sotaa. Tappajat eivät tulleet
kaukaa – kuolemantuomioita ja
kaneet pikatuomioistuimet koos
tuivat hämmästyttävän usein pai
kallisista ihmisistä.
Historiantutkija FT Marko
Tikan tutkimus murskaa monta
sisällissodan terroriin liitettyä us
komusta. Terroria ei harjoitettu vi
han vallassa, vaan valta annettiin
kylmälle järjelle. Ehkä juuri sik

si punainen ja valkoinen väkivalta
saavutti omassa sisällissodassamme
niin järkyttävät mittasuhteet.
Uusintapainos vuonna 2004 il
mestyneestä teoksesta. 7

isbn 978-952-222-947-2 | 92.71
470 sivua | sidottu | helmikuu
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Marko Tikka

Val kois en h äm är än m a a

S

Suojeluskunnat, virkavalta
ja kansa 1918–1921

isällissodan jälkeisissä poliitti
sissa väkivaltaisuuksissa vuo
sina 1918–1921 kuoli Suomes
sa yli 200 henkeä. Keitä kuolleet
olivat ja miksi he saivat surmansa?
Valkoisen hämärän maa selvit
tää suojeluskuntien roolia sisällis
sodan jälkeisessä Suomessa. Teos
kytkee Suomen tapahtumat laa

jempaan eurooppalaiseen yhtey
teen – poliittiset väkivaltaisuudet
ja puolisotilaallisten joukkojen lii
kehdintä eivät olleet maailmanso
dan jälkeisessä Euroopassa yksin
suomalainen ilmiö.
Uusintapainos vuonna 2006 il
mestyneestä teoksesta. 7

FT Marko Tikka on historian
tutkija ja Suomen historian
dosentti Tampereen yliopistossa.

isbn 978-952-222-946-5 | 92.71
260 sivua | sidottu | helmikuu
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Millaisen
sotilaskoulutuksen
jääkärit saivat
Saksassa?
”En mie oo mikään strateegi,
mut mie oon pistämätön sotamies.”
– Vilho Korte

”Meidäthän oli opetettu vain tavallisiksi
sotamiehiksi ja tappelemaan.”
– Olli Paloheimo

”Me jääkärit olimme kyllä tottuneet itse
olemaan rivimiehinä, mutta emme yleensä omanneet
kokemusta joukkueiden, komppanioiden ja pataljoonien
johtamisessa. Tämän puutteen korvasi kuitenkin osittain
horjumaton usko ja miehistön sokea
luottamus johtajiinsa.”
– Bertil Heinrichs

42

Jarkko Kemppi ja
Jukka I. Mattila

Jääkärit 1 9 1 8
Sotilasjohtajat valkoisessa
armejassa

J

ääkärit 1918 on kuvaus joh
tajuudesta ja suomalaisen
sotilasjohtamisen muotou
tumisesta itsenäisyytemme
alkuhetkillä. Jarkko Kempin ja
Jukka I. Mattilan teos kertoo Sak
sassa vuosina 1915–1918 Jääkäripa
taljoona 27:ssä koulutettujen jää
kärien sijoittumisesta valkoisen
armeijan päällystötehtäviin.
Teos luo kuvan käytännön rin
tamajohtajista, jotka sovelsivat
saamaansa koulutusta sisällisso
dan alkeellisissa oloissa. Kuvaa
vien esimerkkien ja muistelmien
kautta kirja kertoo, miten sotaa
johdettiin ja kuinka yksittäiset
jääkärijohtajat hyödynsivät sodan
aikana enemmän luontaisia kyky
jään ja tervettä järkeä kuin Sak

sassa saatuja sotilasoppeja. Suu
rin osa jääkäreistä sai Saksassa
sotilaan peruskoulutuksen, mut
ta joutui Suomessa ottamaan vas
tuulleen komppanianpäällikön ja
vastaavan tason vaativampia joh
tajatehtäviä, joihin heillä ei ollut
tarvittavaa koulutusta.
Jääkäriliikkeen ja jääkäreiden
historiaa on tutkittu ja esitet
ty monista näkökulmista, mutta
jääkärien johtamisosaamisen ke
hittyminen ja johtamistoiminnan
merkitys joukkojen koulutuksessa
ja sisällissodan taisteluissa on jää
nyt katveeseen. 7

FT, Viron historian ja sotahisto
rian dosentti Jarkko Kemppi on
vapaa tutkija.
KTT Jukka I. Mattila on tutki
ja Johtamisen laitoksella Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulussa.

isbn 978-952-222-949-6 | 92
290 sivua | sidottu | syyskuu
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Leena Sharma

I kuis et ystävät
Suomen ja Neuvostoliiton
kulttuurisuhteet sotien jälkeen

K

un jatkosota päättyi,
Neuvostoliitosta, verivi
hollisesta, oli tehtävä
Suomen ystävä. Ikuiset ystävät ker
too Suomen ja Neuvostoliiton
kulttuurisuhteista sodan päätty
misestä 1980-luvun puoliväliin,
jolloin nähtiin viimeinen suomet
tumisen rääkäisy: Renny Harli
nin Jäätävä polte -elokuvan saa
ma vastaanotto.
Kirja kokoaa kuuden vuosi
kymmenen kokemukset: suoma
laistaiteilijoiden kostean värik
käät vierailut Neuvostoliitossa,

Suomi–Neuvostoliitto-Seuran
dominoivat kulttuurisuhteet, jot
ka se häikäilemättä politisoi, ys
tävyyskultin syntymisen, taisto
laisuuden nousun ja 1970-luvun
hullut vuodet, jolloin kansakun
nan suomettunut eliitti oli isosti
rähmällään. 7
isbn 978-952-222-863-5 | 92
250 sivua | nidottu | elokuu

Leena Sharma on Suomen
Kuvalehden toimittaja ja
tietokirjailija.
44

Mitä Hertta Kuusinen
teki Stalinin työhuoneessa
keskiyöllä tammikuussa
1945?
Mitä mahtoi liikkua
pääministeri
J. K. Paasikiven mielessä,
kun suuri ja mahtava
Puna-armeijan kuoro
valloitti Kansallisteatterin
lavan pian sodan
päättymisen jälkeen?

45

Hannu Kotila

Tasavaltal ainen tal onp oi ka
Matti M. Kotila Suomalaisen puolueen kansanedustajana 1916–1919

P

ohjalainen talonpoika Mat
ti M. Kotila (1887–1953)
oli Suomalaisen puolueen
kansanedustaja aikana, jolloin
Suomen tasavaltalainen hallitus
muoto syntyi. Tässä kirjassa näi
tä vuosia 1916–1919 tarkastellaan
hänen näkökulmastaan.
Matti M. Kotila kuului siihen
kansanedustajien joukkoon, joka
kannatti tasavaltaa, laajaa kun
nallista demokratiaa ja kansallista
sovintoa sisällissodan jälkeen. He
vastustivat saksalaissuuntausta se
kä muualta tuotavaa kuningasta. 7

”Sanotaan, että se kansa
ei voi kuolla, joka tahtoo
elää. Mutta tämä pitää
paikkansa ainoastaan
rajoitetussa määrässä.
Tahto ei yksin riitä, mutta
siihen täytyy sisällyttää
myöskin kansalaisten
rakentava ja kehittävä
osanotto.”
– Matti M. Kotilan seurapuhe,
päiväämätön

isbn 978-952-222-969-4 | 99.1
175 sivua | nidottu | huhtikuu
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Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi ja Johanna Ylipulli (toim.)

Soveltava kult t uur int utki m u s

K

ulttuuri on perusta, jo
ka ohjaa toimintaam
me ja ajatteluamme. Se
on tapoja, uskomuksia ja arvoja
– merkitysten kartta, jonka avul
la toimimme maailmassa. Kaik
ki päätöksenteko ja kehittäminen,
joilla pyritään vaikuttamaan ih
misten arkeen, edellyttää kulttuu
risen näkökulman ymmärtämistä.
Kulttuurintutkimuksellisella tie
dolla onkin keskeinen sija raken
nettaessa sosiaalisesti, kulttuu
risesti ja taloudellisesti kestävää
yhteiskuntaa.
Eri alojen tutkijoille, opiskeli
joille ja kenelle tahansa tutkitun
tiedon soveltamisesta kiinnos

tuneelle lukijalle suunnattu teos
esittelee, mitä on soveltava kult
tuurintutkimus, kuinka sovelta
vaa tietoa tuotetaan ja miksi se on
arvokasta. 7
FT, etnologi Pilvi Hämeenaho on
Suomen Akatemian tutkijatohtori
Jyväskylän yliopistossa.
FT Tiina Suopajärvi on yliopisto
tutkija Tampereen yliopistossa.
FT Johanna Ylipulli on tutkija
tohtori Jokapaikan tietotekniikan
tutkimuskeskuksessa Oulun yli
opistossa.
isbn 978-952-222-975-5 | 30.12
336 sivua | nidottu | toukokuu
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naisuus pysäyttää ja herättää mie
lenkiinnon. Kuvitus on tekijän ja
lukijan yhteistyötä: kun vastaan
ottaja purkaa auki kuvituksen ide
an, viesti jää vahvasti mieleen. 7
isbn 978-952-222-991-5 | 07
195 sivua | sidottu | lokakuu

Ville Hänninen on kuviin
erikoistunut freelance-toimittaja
ja tietokirjailija. Hänen edellinen
tietokirjansa Kirjan kasvot – sata
vuotta suomalaisia kirjankansia
(SKS 2017) sai Taideyhdistyksen
kirjallisuuspalkinnon 2017.

Ville Tietäväinen
ja Ville Hänninen

Ville Tietäväinen on palkittu
kuvittaja, graafinen suunnittelija
ja sarjakuvataiteilija. Hänen
lehtikuvituksiaan on julkaistu
1990-luvulta lähtien mm. Helsingin
Sanomissa ja Yliopisto-lehdessä.

Kertova kuva
Journalistisen kuvan keinoja ja
mahdollisuuksia

K

ertova kuva pohtii lehti
kuvituksen eri lajeja, kei
noja ja mahdollisuuksia
käytännön työprosessin ja siihen
liittyvien tarinoiden kautta. Teos
tarjoaa pilvien päällä liitelevän
teorian ja juhlapuheiden sijaan
konkreettisia esimerkkejä.
Kuvitus on yhtä kuin rakennet
tu, ajateltu kuva. Sitä tarvitaan,
kun mennään uutissähketasoa sy
vemmälle taustoittamaan ja se
littämään maailman tapahtumia.
Omaperäinen kuva tai kuvakoko

Trumperica. Ville Tietäväinen, HS, 2016.
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Jouko Aaltonen

K äs ik ir joit tajan t yök a lu t
Audiovisuaalisen käsikirjoituksen
tekijän opas

K

äsikirjoittajan työkalut on
opaskirja jokaiselle, joka
työkseen, omaksi ilokseen
tai opintojensa yhteydessä tekee
käsikirjoituksia audiovisuaalisille
välineille. Kirja etenee kirjoitta
misprosessin logiikkaa noudattaen
ideoinnista ja ennakkotutkimuk
sesta lopulliseen käsikirjoitukseen.
Dramaturgisten peruskäsittei
den lisäksi teos sisältää runsaasti

konkreettisia neuvoja ja kirjoitta
jan omiin kokemuksiin perustuvia
käytännön vinkkejä.
Kirja on kokonaan uudistettu ja
päivitetty versio aikaisemmin sa
malla nimellä ilmestyneestä suo
situsta oppikirjasta. 7

TaT Jouko Aaltonen on
kokenut elokuvantekijä,
opettaja ja tutkija.

978-951-746-383-6 | 73
210 sivua | nidottu | elokuu
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Unto Hämäläinen

H istor ian par aat ipaik al l a

U

Kivitalo Helsingin sydämessä
sin työntekijä oli C. G. E. Man
nerheim, joka suunnitteli Suomen
puolustusta. Sotien jälkeen taloon
asettui rajavartiolaitoksen johto.
YYA-Suomessa rajojen valvonnan
oli oltava vaitonaista työtä: mitä
vähemmän talosta puhuttiin, sitä
parempi. Talo selvisi kolmesta so
dasta ja säästyi 1960-luvun vanho
jen talojen purkuvimmalta, vaikka
läheltä piti. Vuonna 2018 se palau
tetaan alkuperäiseen tehtäväänsä
helsinkiläisten kotitaloksi. 7

usrenessanssityylinen ki
vitalo osoitteessa Korkea
vuorenkatu 21 on todista
nut Suomen ja Helsingin historiaa
130 vuotta. Historian paraatipaikal
la kertoo Salaisuuksien taloksikin
kutsutun rakennuksen tarinan.
Korkeavuorenkatu 21 valmis
tui vuonna 1889 helsinkiläisper
heille kotitaloksi. Talossa asuivat
muun muassa Anni Swan ja Ju
hani Aho. Neljätoista vuotta myö
hemmin Venäjän valtio osti ra
kennuksen santarmiensa ja tsaarin
salaisen poliisin ohranan käyttöön.
Suomen itsenäistyttyä talosta tu
li sotaväen päämaja, jota jääkä
rit johtivat. Talossa vehkeiltiin ja
vakoiltiin. Rakennuksen kuului

isbn 978-951-858-008-2 | 72.2
125 sivua | sidottu | lokakuu

YTM Unto Hämäläinen on tieto
kirjailija ja eläkkeelle jäänyt Helsin
gin Sanomien politiikan toimittaja.
50

Satu Jaatinen

Log o is om m al l a!
Grafia 1933–2018

V

isuaalisen viestinnän suun
nittelijoiden järjestö Grafia
– alkujaan Suomen Piirtä
jäliitto – juhlii 85. toimintavuot
taan 2018. Helsingissä Taidehal
lin klubilla perustetun järjestön
aktiiveihin ovat kuuluneet Suo
men arvostetuimmat suunnitte
lijat ja kuvittajat Rudolf Koivusta
Tove Janssoniin ja Erik Bruuniin.

Logo isommalla! on ensimmäi
nen Grafiaa ja koko visuaalisen
viestinnän alan historiaa Suomes
sa käsittelevä kirja. Tietokirjailija
Satu Jaatisen kirjoittama teos sopii
niin visuaalisen viestinnän ja mai
nonnan suunnittelijan, kuvittajan
kuin kenen tahansa alasta kiin
nostuneen luettavaksi. 7

isbn 978-952-222-977-9 | 75.13
304 sivua | sidottu | toukokuu
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Johanna Ruohonen (toim.)

Tait een kot i
Juhani Kirpilän taidekokoelma

H

Kirpilä testamenttasi koko omai
suutensa ja taidekokoelmansa Suo
men Kulttuurirahastolle, joka
nykyään ylläpitää Taidekoti Kir
pilää keräilijän entisessä kodissa
Töölössä. Taidekoti Kirpilästä tu
li keräilijän oman toiveen mukaan
kodinomainen taidekeskus. 7

elsinkiläinen lääkäri Ju
hani Kirpilä (1931–1988)
keräsi elämänsä aika
na laajan kokoelman suomalais
ta taidetta 1800-luvun puolivälin
teoksista aina oman aikansa nyky
taiteeseen. Taiteen koti on visuaali
sesti upea teos, jossa suomalaisen
taidehistorian arvostetut tutkijat
avaavat uusia näkökulmia Kirpi
lään keräilijänä, tämän taideko
koelmaan ja samalla suomalaiseen
taiteen kenttään.

Kokoomateoksen on toimittanut
Taidekoti Kirpilän johtaja, taide
historioitsija Johanna Ruohonen.

isbn 978-952-222-921-2 | 70.062
255 sivua | sidottu | tammikuu
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Annika Waenerberg ja Manuel Vélez Cea

Em il C ed erc r eut z (1 87 9 – 1 94 9 )

T

ämä teos on ensimmäinen
laaja tutkimus kuvanveis
täjä Emil Cedercreutzin
(1879–1949) taiteesta ja taidekä
sityksestä. Cedercreutzin taiteili
janura muotoutui aikana, jolloin
suuret poliittiset tapahtumat ja
yhteiskunnalliset muutokset vyö
ryivät Euroopan yli.
Emil Cedercreutz on erityisen
tunnettu hevospatsaistaan. Hän
kuvasi hevosia, niiden keskinäisiä
suhteita sekä ihmisen ja hevosen
ystävyyttä osuvasti ja syvällä tun
teella. Cedercreutz teki urallaan
paljon muutakin, kuten muoto
kuvia suomalaisen historian ja

kulttuurin merkkihenkilöistä.
Cedercreutz oli kuvanveistäjän
uransa ohella myös siluetisti, ku
vittaja ja ahkera kirjoittaja, joka
laati kaunokirjallisia teoksia pie
nistä tarinoista runoihin ja pie
noisromaaniin. Hän piti juhlapu
heita, lausui runoja sekä ohjasi ja
lavasti näytelmiä. Cedercreutz ra
kennutti omat taiteilija- ja kesä
kotinsa Köyliöön ja Harjavaltaan
sekä sisusti kaupunkikodin Hel
sinkiin. Harjavallassa hänellä oli
Maahengen temppeli. 7
isbn 978-952-222-595-5 | 70.92
415 sivua | sidottu | elokuu
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Aleksis Kivi

Aleksis Kivi

Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari
Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma,
Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen (toim.)

Pentti Paavolainen (päätoimittaja),
Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma,
Juhani Niemi ja Jyrki Nummi (toim.)

Olviret k i
Sc h leusing enis sä

Yö ja pä i vä . L e a .
M argare ta . A l m a .

Näytelmällinen osotelma neljässä
osassa. Kriittinen editio.

Kriittinen editio.

A

O

leksis Kiven kaikkien vaka
vien pienoisnäytelmien pää
henkilöt ovat naisia – us
koon tuleva Lea, isänmaallinen
Margareta, uhrautuva Alma sekä
Yön ja päivän sokea Liisa. Kiven
näytelmien ja niiden kommentaa
rien lisäksi kriittinen editio tarjoaa
uutta tietoa näytelmien kirjoittami
sen ja julkaisemisen vaiheista sekä
kirjailijan naishahmoista suhteessa
aikalaisteatterin käytäntöihin. 7

lviretki Schleusingenissä on
Aleksis Kiven monipuo
lisen draamatuotannon
ainoa farssi ja se eroaa huomat
tavasti kirjailijan muista kome
dioista. Kiven elinaikana julkaise
matta jääneen näytelmätekstin ja
kommentaarien lisäksi kriittinen
editio valaisee näytelmän suhtei
ta eurooppalaiseen draamaperin
teeseen. 7
isbn 978-952-222-978-6 | 86.2
300 sivua | nidottu | kesäkuu

isbn 978-952-222-976-2 | 86.3
300 sivua | nidottu | lokakuu
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Aleksis Kiven
kriittiset editiot
Aleksis Kiven (1834–1872) tuotannon kriittiset
editiot perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja
muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. Editioiden
toimittajat ovat Aleksis Kiveen erikoistuneita
kirjallisuuden-, teatterin- ja kielentutkimuksen
asiantuntijoita.
Aleksis Kiven (1834–1872)
tuotannon kriittisten editioiden
sarjassa ovat aiemmin
ilmestyneet:
Nummisuutarit (2010)
Kirjeet (2012)
Kullervo (2014)
Kihlaus – Leo ja Liina
– Selman juonet (2015)
Karkurit (2017)
Tulossa:
Canzio – Näytelmä viidessä
näytöksessä (2019)
Seitsemän veljestä (2020)
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Esko M. Laine ja Minna Ahokas
(toim.)

Riikka Miettinen ja
Ella Viitaniemi (toim.)

Hyö dyllisen t ied on
piiri t

R eun a m a i l l a
Tilattomat Länsi-Suomen
maaseudulla 1600–1800

Tutkimuksia papistosta,
rahvaasta ja tiedon rakentumisesta
1700-luvulla

Maata omistamattomat ihmisryh
mät muodostivat vanhempien ai
kojen Suomessa suuren enem
mistön. Reunamailla selvittää,
millainen merkitys ja asema ti
lattomilla oli länsisuomalaisella
maaseudulla 1600- ja 1700-luvuil
la. Teoksen artikkelit avaavat uusia
näkökulmia Suomen yhteiskunta
historiaan. Tilattomuutta tarkas
tellaan monitahoisena sosiaalise
na ja hallinnollisena ilmiönä sekä
yleisen väestökehityksen valossa. 7

Tieto määritti tunnetusti valis
tuksen vuosisataa, mutta mitä sil
lä 1700-luvulla tarkoitettiin? Hyö
dyllisen tiedon piirit analysoi tietoa
ja tiedon verkostoja. Esille nou
sevat kysymykset oikeudesta tie
toon ja sen välittämiseen, tiedon
ja uskon suhde sekä tiedon levit
tämisen moninaiset pyrkimykset
esimerkiksi lastenkirjojen ja alma
nakkojen muodossa. 7
isbn 978-952-222-931-1 | 28.7109
362 sivua | nidottu | huhtikuu

isbn 978-951-858-014-3 | 92.4
475 sivua | nidottu | marraskuu
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Kalle Kananoja ja
Lauri Tähtinen (toim.)

Johanna Laakkonen

Tans s i a y l i ra j o j e n

Po h jo la, At l ant t i,
maa il m a

Modernin tanssin
transnationaaliset verkostot

Ylirajaisen vuorovaikutuksen
historiaa 1600–1900-luvuilla

Tanssia yli rajojen pohjautuu ai
nutlaatuiseen, osin aiemmin jul
kaisemattomaan arkistoaineis
toon. Teos seuraa suomalaisten
Annsi Berghin, Mary Hougbergin,
Marianne Pontanin ja Irja Hag
forsin vaiheita maailmansotien
välisenä aikana. Lukijalle avautuu
näkymä tanssijan työhön ennen
toista maailmansotaa mutta myös
kansallissosialismin ja modernin
tanssin ongelmalliseen suhteeseen
1930-luvun Saksassa. 7

Pohjola, atlantti, maailma esittelee
suomalaisia ja skandinaavisia hen
kilöitä ja ilmiötä, joiden kohtalot
risteävät Atlantilla 1600-luvul
ta 1900-luvun alkupuolelle. Tä
hän pohjoismaisten toimijoiden
joukkoon kuului yrittäjiä, soti
laita, merimiehiä ja luonnon- tai
historiantutkijoita sekä siirtolai
sia. Siirtolaisuus oli yksi Atlan
tin historian keskeisiä piirteitä ja
muodosti perustan monitahoiselle
vuorovaikutukselle. 7
isbn 978-952-222-915-1 | 91
314 sivua | nidottu | maaliskuu

isbn 978-952-222-930-4 | 77.32
334 sivua | nidottu | huhtikuu
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Markku Lehtimäki,
Hanna Meretoja ja
Arja Rosenholm (toim.)

Tuulikki Kurki

R ajan k i rj a i l i j at
Venäjän Karjalan suomenkieliset
kirjailijat tilan ja identiteetin
kirjoittajina

Veteen kirjoit et t u
Veden merkitykset kirjallisuudessa
Millaisia esityksiä ja merkityk
siä kirjallisuus tuottaa vedes
tä kulttuurisena käsitteenä? Ve
teen kirjoitettu käsittelee vettä sekä
maantieteellisenä ja fysikaalise
na elementtinä että kulttuuristen
prosessien tuottamana osana ym
päristöämme. Teoksen artikkelit
käsittelevät niin moderneja klas
sikkoja kuin nykykirjallisuuttakin
suomen-, ruotsin-, saksan-, eng
lannin- ja venäjänkieliseltä kult
tuurialueelta. 7

Rajan kirjailijat avaa tuoreen nä
kökulman Venäjän Karjalan suo
menkieliseen kirjallisuuteen. Se
tarkastelee suomenkielisen kir
jallisuuden rakentumista Mos
kova-johtoisen kirjallisuusinsti
tuution ja valtiollisen rajaseudun
luomissa jännitteissä 1940-luvulta
nykypäivään. Millaisia historian
arratiiveja, identiteettejä ja kult
tuurista tilaa kirjallisuus on ra
kentanut rajaseudun väestölle? 7

isbn 978-952-222-979-3 | 86
370 sivua | nidottu | kesäkuu

isbn 978-952-222-932-8 | 30.12
460 sivua | nidottu | huhtikuu
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Reijo Pitkäranta

Hanna Lappalainen

Lexico n n eol at inum
dissertat ionum

Var ia at i o j a s e n
f u n kt i ot

Ac ademiae Ab oëns is
(1642– 1 828)

Erään sosiaalisen
verkoston jäsenten kielellisen
variaation ja
vuorovaikutuksen tarkastelua

Uuslatinan sanasto Turun akatemian
väitöskirjoissa (1642–1848)
Lexicon neolatinum / Uuslatinan
sanasto on kaksikielinen historial
linen sanakirja. Se on tiettävästi
ensimmäinen latinan kielen glos
saario, joka perustuu 1600-luvul
la laadittujen tekstien lisäksi myös
1700–1800-luvuilla kirjoitettuun
materiaaliin. Teokseen sisältyy yli
6 000 uuslatinan sanaa, joista noin
5 500 mainitaan latinan sanakir
jassa nyt ensimmäisen kerran. 7

Erilaiset tavat puhua heijastavat
sosiaalista todellisuutta ja kerto
vat siitä, keitä puhujat ovat, mut
ta variaatio on myös resurssi, jolla
voidaan luoda ja muokata kon
tekstia. Variaatio ja sen funktiot se
kä kuvaa kielellistä vaihtelua että
tarkastelee vaihtelun tehtäviä eri
tilanteissa. Vuonna 2004 julkaistu
loppuunmyyty teos ilmestyy nyt
uudelleen. 7
isbn 978-951-746-572-4 | 88.2
400 sivua | nidottu | huhtikuu

isbn 978-952-222-932-8 | 89.92
430 sivua | nidottu | maaliskuu
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Siru Kainulainen, Liisa Steinby ja
Susanna Välimäki (toim.)

Jussi Ojajärvi, Erkki Sevänen
ja Liisa Steinby (toim.)

K ir jal l i s u u d e n
ja m u s i i ki n
l eik k au s p i n to j a

Kirjalli s uus
nykykapital is m is sa
Suomalaisen kirjallisuuden ja
kulttuurin näkökulma

Kirjallisuus nykykapitalismissa tar
kastelee yhteiskunnan markkinal
listumista ja talouden globalisoitu
mista suomalaisen kirjallisuuden
näkökulmasta. Teos pohtii niin
kirjallisuuden julkaisuympäristöä
kuin suomalaisen kirjallisuuden,
teatterin ja elokuvan kriittisiä esi
tyksiä nyky-yhteiskunnasta. 7

Kirjallisuuden ja musiikin leik
kauspintoja -teoksessa kirjal
lisuuden ja musiikin tutkijat
kohtaavat. Teoksessa tarkastel
lakseen ilmiöitä, jotka sijoittu
vat kirjallisuuden ja musiikin
rajamaastoon. Tällaisena teos
on ensimmäinen Suomessa. 7

isbn 978-951-858-016-7 | 86
300 sivua | nidottu | marraskuu

isbn 978-951-858-013-6 | 86
450 sivua | nidottu | marraskuu
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Marko Lamberg, Ulla Piela ja Hanna Snellman (toim.)

Sat unnais est i S uom es sa

K

alevalaseuran 97. vuosi
kirja Satunnaisesti Suomes
sa tarkastelee Suomeen
sattumalta saapuneita ja tänne ti
lapäisesti jääneitä ihmisiä ja ilmi
öitä. Satunnaisia kulttuurisia koh
taamisia tapahtuu kaiken aikaa ja
kaikkialla, keskellä arkea. Kult
tuurisen kohtaamisen vaikeus ja
viehätys piilee siinä, että vieraan
kohtaaminen on kulttuurisidon
naista: maailmassa ei ole olemassa
yhtä hyväksi katsottua tapaa koh
data vieras ihminen tai ilmiö.
Teoksen artikkelit käsittele
vät erilaisuutta ja toisenlaisuutta
Suomessa mutta myös sattumalta
maahamme tulleiden henkilöiden

kokemuksia ja tulkintoja Suomes
ta ja suomalaisuudesta. Taustoil
taan, kieleltään ja kulttuuriltaan
erilaisten ihmisten kohtaaminen
on aina haasteellista. Hankaus
kohtia aiheuttavat erilaiset käsi
tykset ja kokemukset maailmas
ta, hyvästä ja pahasta, oikeasta ja
väärästä, rumasta ja kauniista. Eri
kulttuureista lähtöisin olevien ih
misten ja ilmiöiden samanaikai
nen läsnäolo luo muutostarpeita ja
vaatii uusia toimintamalleja miltei
kaikilla elämän alueilla. 7

isbn 978-951-858-005-1 | 49
300 sivua | sidottu | lokakuu
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Marko Halonen

B r änd ö s ky d d s k år
Översättad och reviderad av Anders Lindholm

B

rändö skyddskår (1918–
1944) var en betydande or
ganisation på Brändö och i
hela det område som idag kallas
Östra Helsingfors. Skyddskåren
verkade också bl.a. på Degerö, i
Hertonäs och Mellungsbacka.
Boken är en omarbetad uppla
ga av den finskspråkiga utgåvan
Kulosaaren suojeluskunta som ut
kom år 2014. I föreliggande upp
laga har vissa nya uppgifter inklu
derats. Den nya informationen är
klart markerad för att underlät
ta läsningen och jämförelsen med

den finskspråkiga utgåvan. Brändö
skyddskår är ett betydande bidrag
till kännedomen om Brändös och
Östra Helsingfors historia. 7
FM Marko Halonen är histo
rielärare och doktorandforskare
vid Helsingifors universitet.

ilmestynyt suomeksi:
isbn 978-952-222-482-8
Kulosaaren suojeluskunta
sks 2014

isbn 978-952-222-906-9 | 92.7
120 sivua | sidottu | lokakuu
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Ylösen Päätalo-kirjaan
ujuttamat murresanat
”kirpaloivat elämäkertaa
kuin hillat juustoleipää.”
Risto Lindstedt,
Suomen Kuvalehti

Ritva Ylönen

Kalle Päätal o
Kirjailijan elämä
isbn 978-952-222-845-1
sks 2017

M

illainen oli mies myy
tin takana? Ritva Ylös
en elämäkerta tuo esiin
todellisen, inhimillisemmän Kalle
Päätalon: epävarman, pikkutarkan,
työhönsä liikaakin uppoutuvan
miehen kirjavine naissuhteineen.
Elämäkerta seuraa vaihe vaiheel
ta, millaisen elämän vetovoimai
nen kirjailija eli. Kalle Päätalo täyt
täisi 100 vuotta 11.11.2019. 7

Ritva Ylönen omistaa Päätaloelämäkertansa kaltoin
kohdelluille lapsille ja lahjoittaa
puolet tekijänpalkkioistaan
Pelastakaa Lapset ry:lle.
63

Stud ia Fennic a -jul k ais usa rj a
Englanninkielinen Studia Fennica -sarja on ilmestynyt vuodesta 1933.
Avoimesti verkossa julkaistavan sarjan monografiat ja kokoomateokset
edustavat kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia
niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä. Studia Fen
nica -sarja on luokiteltu alansa johtavaksi tieteelliseksi julkaisukanavak
si (JuFo 2).
Sarja on jaettu alasarjoihin Anthropologica, Ethnologica, Folkloris
tica, Historica, Linguistica ja Litteraria. Kirjahankkeet käsittelee Studia
Fennican toimituskunta, jonka kautta hoidetaan myös käsikirjoitusten
vertaisarviointi. SKS levittää teoksia myös painetussa muodossa, ja niitä
saa ostaa mm. kansainvälisestä Amazon-verkkokaupasta. 7
St u dia F e n n ic an to im ituskunta
Studia Fennica Antropologica:
päätoimittaja yliopistonlehtori Timo Kallinen
varapäätoimittaja universitetslektor Kenneth Sillander
Studia Fennica Ethnologica:
päätoimittaja dosentti Katriina Siivonen
varapäätoimittaja tutkijatohtori Eerika Koskinen-Koivisto
Studia Fennica Folkloristica:
päätoimittaja professori Lotte Tarkka
varapäätoimittaja dosentti Anne Heimo
Studia Fennica Historica:
päätoimittaja professori Pasi Ihalainen
varapäätoimittaja dosentti Sari Katajala-Peltomaa
Studia Fennica Linguistica:
päätoimittaja professori Taru Nordlund
varapäätoimittaja dosentti Laura Visapää
Studia Fennica Litteraria:
päätoimittaja dosentti Riikka Rossi
varapäätoimittaja professori Saija Isomaa
64

Marjatta Palander,
Helka Riionheimo ja
Vesa Koivisto (eds.)

Pertti Anttonen,
Cecilia af Forselles ja
Kirsti Salmi-Nikander (eds.)

On th e B or d er of
Language a nd Dial ec t

O r al Tra d i t i o n a n d
B oo k Cu lt u re

This volume considers the
linguistic borders between a
language and a dialect as well
as the administrative, cultural,
and mental borders that affect
the linguistic ones. The articles
approach mental borders between
dialects, dialect continua, and
areas of mixed dialect, language
ideologies, language mixing, and
contact-induced language change.

The present volume is highly
relevant to anyone interested in
oral cultures and their relationship
to the culture of writing and
publishing. In addition to the use
and dissemination of printed books,
newspapers etc., book culture
denotes manuscript media and the
circulation of written documents
of oral tradition in and through the
archives, into published collections.

isbn 978-952-222-916-8 | 88.2
262 sivua | nidottu | huhtikuu

isbn 978-951-858-007-5 | 86.14
210 sivua | nidottu | marraskuu
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Satu Gröndahl ja Eila Rantonen
(eds.)

Pasi Ihalainen

Th e S p ri n g s o f
Dem o cracy

Migrants and
Literatur e in
Finland and Swed en

National and Transnational
Debates on Constitutional Reform in
the British, German, Swedish and
Finnish Parliaments, 1917–1919

This volume explores the ways in
which transcultural connections
have affected the national selfunderstanding in the Swedish
and Finnish context. It also
presents comparative aspects on
the reception of literary works
and explores the intersectional
perspectives of identities
including class, gender, ethnicity,
race, and disability.

During the First World War, conflicts
between the people’s sacrifices and
their political participation led to
crises of parliamentary legitimacy.
This volume compares British,
German, Swedish and Finnish debates
on revolution, rule by the people,
democracy and parliamentarism and
their transnational links.

isbn 978-952-222-992-2 | 86
260 sivua | nidottu | marraskuu

isbn 978-952-222-918-2 | 91.8
585 sivua | nidottu | tammikuu
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Ülo Valk ja Daniel Sävborg (eds.)

Sto ri ed and
Supernatur al P l ac es
Studies in Spatial and Social
Dimensions of Folklore and Sagas
This collection of articles addresses
the narrative construction of places,
landscapes and their supernatural
dimensions, the relationship
between tradition communities and
their environments, and the spatial
conditions for encounters with the
supernatural as they are manifested
in European folklore and in early
literary sources, such as the Old
Norse sagas.
isbn 978-952-222-917-5 | 86.14
284 sivua | nidottu | tammikuu
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Pohjoismaiden suurin
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on Pohjoismaiden suurin avoin
julkaisija. Keväällä 2018 sijoituksemme maailman avointen tiede
kirjojen kustantajien listauksessa oli 54. Norjan suurin Cappelen
Damm Akademisk oli sijalla 78 ja Ruotsin Stockholm University
Press sijalla 122. Vuoden 2018 aikana SKS julkaisee 17 teosta avoi
mesti, joten sijoituksemme todennäköisesti vielä kohenee.

Ladatuimmat kirjat vuonna 2017
1
Jukka Gronow ja Sergey Zhuravlev

Fas h ion M eet s S oc ial is m
2
Timo Kallinen

Divine Rul er s in a S ec ul ar Stat e
3
Pertti J. Anttonen

Trad it ion t h roug h M od er n i t y

Tutustu SKS:n avoimiin
julkaisuihin osoitteessa
oa.finlit.fi
68

Avoimen
julkaisemisen
vaikuttavuus

Tutkimus
tulosten
leviäminen

Avoin julkaisemien mahdollis
taa tiedekirjalle maailmanlaa
tuisen viiveettömän levityksen.
Kirjojamme jaellaan sekä oman
palvelimemme että hollantilaisen
OAPEN-kirjastoverkoston kaut
ta. Saamme tiedon, missä ja kuinka
paljon kirjojamme luetaan. Suurin
osa avoimesti julkaisemistamme
avoimista kirjoista on englannin
kielisiä, mutta mukana on myös 11
suomenkielistä teosta. Koska foo
rumi on kansainvälinen, suomen
kielisetkin kirjat varustetaan eng
lanninkielisellä tiivistelmällä.

Julkaisemme tiede
kirjoja ilmaiseksi la
dattavina tiedostoina
osoitteessa oa.finlit.fi.
Kaikilla avoimesti jul
kaisemillamme kir
joilla on tieteelliseen
viittaamiseen soveltu
va ikuinen DOI-osoite.
Avoimesti julkaistun
SKS:n kirjan voi lada
ta omalle koneelleen
epub- tai pdf-tiedos
tona tai lukea suoraan
netistä.

Oma tutkimuksesi
avoimesti saataville?
Tiedekirjan avoimen julkaisemisen maksu tekijälle on 6000
euroa. Mikäli haluat teoksesi avoimeksi julkaisuksi, tämä kannat
taa huomioida jo tutkimusprojektin rahoitusta haettaessa. SKS:n
englanninkieliseen Studia Fennica -sarjaan hyväksytyille käsi
kirjoituksille ensisijainen julkaisumuoto on avoin, joten tämän
sarjan teoksille avoimen julkaisemisen maksu on vapaaehtoinen.
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Äly – valmentaa
äidinkielen
ylioppilaskokeeseen
Kun ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi, myös harjoitus
materiaalin on muututtava. ÄOL:n ja SKS:n yhdessä raken
tama Äly-oppimisalusta tarjoaa opiskelijalle parhaat valmiu
det uuteen ylioppilaskokeeseen.
Äly vastaa mahdollisimman tarkasti sähköistä äidinkie
len ylioppilaskoetta ja tarjoaa opettajalle runsaasti työkaluja
opetuksen tueksi.

Opiskelija 24,90 € / vuosi, uusintalisenssi 12,45 €
Opettaja 49,90 € / vuosi
ÄOL:n jäsenopettajille Äly on maksuton.

aly.finlit.fi
70

Äly korvaa vuodesta 1948 lähtien ilmestyneen Ylioppilas
tekstejä-kirjan. Äly tulee palvelemaan lukio-opiskelijoiden
ja -opettajien valmistautumista tulevaa koetta varten sa
malla tavalla kuin Ylioppilastekstejä-kirja on tehnyt jo vuo
sikymmenten ajan.

Myös äidinkielen ja kirjallisuuden
preliminäärikokeet julkaistaan Äly-alustalla
syksystä 2018 alkaen.
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Aiemmin ilmestyneet

Silja Vuorikuru

Eetu Kauppinen (toim.)

Aino Kal l as

M it en l au lu n i
sy nt y vät ?

Maailman sydämessä
isbn 978-952-222-424-8
sks 2017

isbn 978-952-222-825-3

Aino Kallas onnistui luomaan
oman aikansa naiskirjailijaksi ai
van poikkeuksellisen kansainväli
sen kirjailijauran. Elämäkerta luo
Kallaksesta kirjallisen kutsumuk
sensa varhain löytäneenä kirjaili
jana, jonka tuotannossa välittyvät
hänen oman elämänhistoriansa
raskaatkin kokemukset. 7

Mistä laulut syntyvät? Miten lau
luntekijäksi tullaan? Millaista on
lauluntekijän arki? Laulunteon
syistä ja metodeista sekä urastaan
ja taiteestaan kertovat Asa, Chisu,
Jouni Hynynen, S
 amae Koskinen,
Jarkko Martikainen, Iisa, Olavi
Uusivirta, Maija Vilkkumaa ja
A. W. Yrjänä. 7
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Tuula Uusi-Hallila ja
Anne Helttunen

Anna-Leena Siikala

Suo ma l ainen
šamanis m i

S itaat t i e n sa l at
Mitä jokaisen tulee tietää
suomalaisesta kirjallisuudesta

Mielikuvien historiaa
isbn 978-951-717-704-7
sks 2017

isbn 978-952-222-685-3
sks 2016

Anna-Leena Siikalan teos tarkaste
lee suomalaisen kulttuurin syvim
piä juuria tuonpuoleisen olennois
ta tietäjän taitoihin. Muinaisten
ajattelutapojen jälkiä löytyy kale
valaisesta epiikasta ja loitsustosta.
Shamanismin perintö elää myös
karjalaisten arpojien ja sisäsuoma
laisten näkijöiden työssä. 7

Kyltyyri, kyltyyri, kyltyyri! Sitaat
tien salat esittelee kieleemme ja
kulttuuriimme juurtuneita sanon
toja, joihin törmäämme jatkuvasti
mediassa ja puheessa. Kirja kertoo,
mitä jokaisen tulee tietää kirjalli
suudesta, ja pelastaa pulasta ne,
jotka eivät ole ehtineet lukea kir
jallisuutemme kaikkia klassikoita.7
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Tunnustuksia kirjoillemme
Suomen Taideyhdistyksen
kirjallisuuspalkinto 2017

Kirjataiteen Kaunis kirja
-palkinto 2017

Ville Hänninen

Matleena Jänis

Kirjan kasvot

Kuvia Savo sta j a
m aai l m a lta

Sata vuotta suomalaisia
kirjankansia

Jänisten valokuvaajasuku

isbn 978-952-222-776-8
sks 2017

isbn 978-952-222-902-1
sks 2017

Kirjan henki tiivistyy kanteen.
Monia teoksia ei tahtoisi ajatella
kaan muussa muodossa kuin siinä
itselle rakkaimmassa. Kirjan kas
vot kertoo unohdettuja tarinoi
ta jopa ikonisten, kaikkien tun
temien kirjankansien synnystä.
Se tuo esiin myös ihmisiä kansien
takana – suomalaisen kirjataiteen
mestareita. 7

Kuvia Savosta ja maailmalta esitte
lee pysäyttävin valokuvin ja niihin
liittyvin hykerryttävin tarinoin
Itä-Suomessa yli sadan vuoden
ajan toimineen Jänisten valoku
vaajasuvun elämäntyötä. Jänisten
historia on myös suomalaisen va
lokuvauksen historiaa. 7
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Tiedonjulkistamisen
valtionpalkinto 2017

Vuoden
2017
Karjalainen
kirja

Mai Allo

Anneli Kauppinen

Yh dessä
ilmakeh äs sä

Vaiet ut ja
vaiennet ut

Tieteen huipulle
ydinturman jäljiltä

Karjalankieliset ja
karjalaiset Suomessa

isbn 978-952-222-726-3
sks 2016

isbn 978-952-222-890-1
sks 2017

Teos kertoo, miten
haparoivasta ideasta
kasvoi kansainvä
lisesti palkittu tie
teen huippuyksikkö.
Samalla paljastuu,
miten kokonaisen
tutkimusohjelman
johtolanka löytyi
Tsernobylin ydinka
tastrofin jäljiltä. 7

Karjalan kieli ja kar
jalankielisten oikeu
det on sivuutettu
Suomessa aivan vii
me vuosiin saakka.
Miksi karjalan kie
lestä on vaiettu ja
miksi sitä on vähä
telty? Miten vähem
mistökielen asemaa
tulee parantaa? 7
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Vuoden
2016
urheilukirja
Rony Smolar
ja Adiel Hirschovits

M a kka b i
Helsingin juutalaisen
urheiluseuran historia
isbn 978-952-222-705-8
sks 2016

Helsingin Makkabi
on maailman van
himpia keskeytyk
settä toimineita
juutalaisia urheilu
seuroja. Teos kertoo
seuran vaiheikkaan
historian 1900-lu
vun alusta nykyai
kaan. 7

Mitä tarinaa sinä
olet jatkamassa?
200-vuotisen
Linnan ainutlaatuinen
tarina
P r es id enti n l i n n a
Rauno Endén (toim.)
isbn 978-952-222-706-5
sks 2017

Visuaalisesti upea katsaus
Taidekoti Kirpilän kokoelmiin
Tait een kot i
Juhani Kirpilän taidekokoelma
Johanna Ruohonen (toim.)
isbn 978-952-222-921-2
sks 2017

Suomen ensimmäisten
rivihuviloiden satavuotinen
historia
Kulosaaren Ribbingshof
Sata vuotta rinnakkain
Elina Seppälä (toim.)
isbn 978-952-222-905-2
sks 2017

www.talokirjat.com
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Kirja on ajaton käyntikortti
ja arvokas tapa juhlistaa
merkkivuotta
SKS tuottaa kirjoja myös tilauk
sesta. Tilauskirjoina on syntynyt
esimerkiksi historiateoksia, juhla
kirjoja ja taidekokoelmien esittely
teoksia yrityksille, yhteisöille, jul
kishallinnolle ja yksityishenkilöille.
Tarjoamme kirjallesi kaikki
kirjatuotannon vaiheet projektin
hallinnasta graafiseen suunnitte
luun ja markkinoinnista jakeluun.
Tarvittaessa hankimme kirjal
lesi kirjoittajan ja tuottaa kuvitus

suunnitelman. Tarjoamme alan
parhaat tekijät ja luotettavimmat
yhteistyökumppanit.

Ota yhteyttä ja
pyydä tarjous:
kustannusjohtaja
Tero Norkola
tero.norkola@finlit.fi,
p. 0400 882 700
tilauskirjat@finlit.fi
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SKS:n verkkokauppa on
uudistunut
Tervetuloa tutustumaan laajaan
valikoimaamme ja tekemään edullisia
löytöjä!
Entistä nopeammat ja edullisemmat toimitukset
Lähetämme kaikki kotimaan tilaukset 1-3 arkipäivän sisällä
entistä edullisemmin postikuluin. Yli 60 euron tilauksille
tarjoamme ilmaisen toimituksen.

Etuja uutiskirjeen tilaajille
Tilaamalla verkkokauppamme uutiskirjeen saat sähköpostiisi
ajankohtaisia kirjauutisia ja erinomaisia etuja.

Säästä 10 % seuraavasta
kirjatilauksestasi
Käyttämällä verkkokauppamme
ostoskorissa alennuskoodin
KIRJAKATALOGI saat 10 % alennuksen
seuraavasta ostoksestasi.
Etu on voimassa 31.12.2018 asti.

www.finlit.fi/kirjat
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Tiedekirja on Helsingin
monipuolisin tiedeja tietokirjakauppa
Helsingin Kruununhaassa sijaitsevasta kirjakauppa Tiedekirjasta
löydät valtavan valikoiman SKS:n kirjoja sekä muiden tieteellisten
seurojen julkaisuja. Tervetuloa tutustumaan Tiedekirjan
tapahtumiin ja kirjatarjouksiin!
Alennuksia SKS:n jäsenille ja opiskelijoille
Tarjoamme SKS:n normaalihintaisista kirjoista tuntuvan alennuksen
SKS:n jäsenille (-30 %) ja opiskelijoille (-25 %).

Aukioloajat
ma–ti 10.30–17
ke 10.30–18
to 10.30–17
pe 10–16
Yhteystiedot
Kirjakauppa Tiedekirja
Snellmaninkatu 13,
Helsinki
p. (09) 635 177
www.tiedekirja.fi
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Tapahtumia 2018
23.8.

Taiteiden yö

30.–31.8. Networks, poetics and
multilingual society in
early modern Baltic Sea
Region
12.9.

SKS:n kirjakeskiviikko

10.10.

Aleksis Kiven ja suo
malaisen kirjallisuuden
päivän tilaisuus

17.10.

SKS:n kirjakeskiviikko

7.11.

SKS:n kirjakeskiviikko

Tilaisuudet ovat SKS:n juhlasalissa,
Hallituskatu 1, Helsinki.
Kirjakeskiviikot ovat Tiedekirjassa,
Snellmaninkatu 13, Helsinki.
Seuraa SKS:n tapahtumakalenteria:
www.finlit.fi

SKS messuilla
29.–30.6. Vanhan kirjallisuuden
päivät Sastamalassa
5.–7.10.

Turun kirjamessut

25.–28.10. Helsingin kirjamessut
25.–26.1. Educa-messut
2019
Helsingissä
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Ota yhteyttä!
Verkkokauppa
www.finlit.fi/kirjat

Käyntiosoite
Ritarikatu 1, Helsinki

Tilaukset
kirjamyynti@finlit.fi

Postiosoite
PL 259, 00171 Helsinki

Kirjakauppa tiedekirja
Snellmaninkatu 13, Helsinki

Haluatko
kirjailijaksi?

Jälleenmyyjiä palvelee
Kirjavälitys Oy.

Lähetä meille kirjaideasi
tai käsikirjoituksesi:

Arvostelukappalepyynnöt
arvostelukappaleet@finlit.fi

tietokirjat@finlit.fi
tiedekirjat@finlit.fi

suomalaisen kirjallisuuden seura
Verkkokauppa
www.finlit.fi/kirjat
Kirjakauppa Tiedekirja
Snellmaninkatu 13, Helsinki

