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JULKAISEMINEN ON TUTKIMUSTA

Julkaiseminen on välttämätön osa tutkimusta: julkaisematon tutkimus ei 
ole tieteellinen tutkimus. Suomalaiset tieteelliset seurat pitävät huolta 
tästä tutkimuksen olennaisesta osasta kotimaisilla ja vähän muillakin 
kielillä. Tiedekirjalla on puolestaan Suomen laajin tarjonta tieteellisten 
seurain julkaisuja.
 Tutustumalla esimerkiksi tästä katalogista löytyviin 
historiantutkimuksiin, voi havaita myös, että ero suurelle 
yleisölle tarkoitettujen tekstien ja tutkimuksen välillä on usein 
keinotekoinen. Kohtuullisesti sivistynyt henkilö ymmärtää hyvin 
ilman tutkijakoulutustakin, mitä luettelon kirjoissa sanotaan. Kenties 
ilmeisimmän esimerkin tarjoaa historiantutkimus. Tutustu vaikka 
Niina Naarmisen Naurun voimaan (s. 3) tai Marko Tikan sisällissotaa 
ja sen jälkeistä Suomea käsitteleviin kirjoihin (s. 13). Näissä teoksissa 
akateeminen tutkimus yhdistyy yleistajuiseen esitykseen saumattomasti. 
Myös Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, Sota ja pakolaisuus 
(s. 15), tarjoaa tärkeää tutkimustietoa niin poliittisille päättäjille kuin 
valistushenkisille kansalaisille helposti lähestyttävässä muodossa. 
 Kirjat voi tilata verkkokauppamme kautta tai voit tulla tutustumaan 
myymäläämme, jossa asiantuntevat myyjämme auttavat mielellään 
löytämään tiedekirjoja aiheesta kuin aiheesta.
 

PUBLICERING ÄR FORSKNING
Publicering är en nödvändig del av forskning: en opublicerad forskning är 
inte en vetenskaplig forskning. Finländska vetenskapliga samfund tar hand 
om denna för forskning väsentliga del på inhemska och lite också på andra 
språk. Vetenskapsbokhandeln å sin sida har Finlands mest omfattande 
utbud av vetenskapliga samfunds publikationer.
 Genom att bekanta sig med t.ex. historieforskningarna i denna 
katalog kan man märka att skillnaden mellan texter ämnade för den 
stora allmänheten och forskning är ofta konstgjord. En måttligt bildad 
person förstår även utan forskarutbildning vad som sägs i böckerna i 
katalogen. Det kanske tydligaste exemplet erbjuder historieforskning. 
Bekanta dig med fast Niina Naarminens Naurun voima (s. 3) eller Marko 
Tikkas böcker om inbördeskriget och Finland därefter (s. 13). I dessa verk 
förenas akademisk forskning med lättfattlig framställning sömfritt. Också 
Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift, Krig och flyktingar (s. 15), 
erbjuder viktig forskningsinformation för såväl politiska beslutsfattare som 
upplysningssinnade medborgare i lättillgänglig form. 
 Böckerna kan beställas via vår nätbutik eller så kan du komma till 
vår butik, där våra sakkunniga försäljare gärna hjälper med att hitta 
vetenskapsböcker om allehanda ämnen.

Julkaisupäällikkö Sami Syrjämäki, översättning: Lena Lönngren
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HISTORIA  
JA POLIITTINEN HISTORIA

Niina Naarminen

Naurun voima
Muistitietotutkimus huumorin 
merkityksistä Tikkakosken tehtaan 
paikallisyhteisössä

Tikkakosken metalli- ja asetehdas 
perustettiin Tikkakosken kupeeseen 
1893. Tämä mikrohistorialliseen 
tarkasteluun tukeutuva 
muistitietotutkimus seuraa tehtaan 
yhteisön vaiheita läpi koko sen 
historian. Tehtaan vaiheet historian 
saatossa ovat olleet vähintäänkin 
värikkäät poliittisista syistä, 
mutta värikkyys ulottui myös 
tehdashallien sisään työntekijöiden 
omaehtoiseen kulttuuriin ja 
huumoriperinteeseen. Nauru ja 
huumori paljastavat yhteisöstä 
muutakin: niillä markkeerataan 
vaikeitakin muistoja sekä peitetään 
hiljaisuutta. 

Työväen historian ja perinteen tutkimuk-
sen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 
978-952-5976-63-2 • 427 s. • Nid. • 2018 
• EUR 28

Tapio Bergholm

Laatua ja vapaa-aikaa – 
Tulopolitiikan aika II
Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö vuodesta 1977

Palkansaajakeskusjärjestö 
SAK:n historiasarjan neljäs osa 
nimeää 1980-luvun Suomen 
palkanansaitsijoiden tasavallaksi. 
Öljykriisin jälkimainingeissa 
1970-luvun lopussa Suomen 
työttömyys oli vielä aiempaa 
korkeampi. Paniikkitunnelmia 
lisäsivät tietokoneet, automaatio 
ja robotit, jotka useiden 
asiantuntijoiden mukaan olivat 
viemässä useilta aloilta työpaikat. 
Suomen suurin palkansaajajärjestö 
vastasi uhkakuviin tuomalla 
yhteiskuntapolitiikan ytimeen 
palkkatyöläisten aseman ja 
elämänlaadun. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 159 • ISBN 978-952-222-935-9 
• ISSN 2323-7392 • 605 s. • Sid. • 2018 • 
EUR 45

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/naurun-voima.html
https://www.tiedekirja.fi/default/laatua-ja-vapaa-aikaa-tulopolitiikan-aika-ii.html
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Toim. Jussi Rantala 

Keisarit ja kurtisaanit
Perhe, valta ja seksi antiikin 
Roomassa

Keisarit ja kurtisaanit vie 
lukijan kiehtovalle aikamatkalle 
antiikin Roomaan. Teos sukeltaa 
yhteiskunnan tärkeimmän 
yhteisön, perheen, kulissien taakse. 
Perhesuhteilla oli Roomassa valtava 
sosiaalinen merkitys: keisarit 
korostivat perheensä asemaa 
turvatakseen valtansa jatkuvuuden, 
avioliitot perustuivat pariskunnan 
vanhempien välisiin sopimuksiin 
ja perheyhteisöön kuului 
ydinperheen lisäksi palvelijoita ja 
orjia. Teos auttaa ymmärtämään 
monia tärkeitä mutta meidän 
näkökulmastamme outoja antiikin 
kulttuurin ilmiöitä. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Histo-
riallinen Arkisto 148 • ISBN 978-952-222-
907-6 • ISSN 0073-2540 • 271 s. • Sid. • 
2018 • EUR 35

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/keisarit-ja-kurtisaanit.html
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Hannu Kotila

Tasavaltalainen talonpoika
Matti M. Kotila Suomalaisen 
puolueen kansanedustajana 1916–
1919

Kirja kertoo pohjalaisen talonpojan 
Matti Miika Jaakonpoika Kotilan 
poliittisesta toiminnasta 1916–
1919. Hän nousi itseoppineena 
suomenmielisenä eduskuntaan 
ja joutui kevään 1917 
myllerryksessä ottamaan kantaa 
lisääntyvään levottomuuteen, 
elintarvikemellakoihin, 
valtalakiin ja itsenäisyyteen. 
Kaikissa ratkaisuissaan hän toimi 
oman vakaumuksensa mukaan 
riippumatta Suomalaisen puolueen 
kannasta. Kirja kuvaa kiinnostavalla 
tavalla Suomen synnyn yksittäisen 
pohjalaisen kansanedustajan 
näkökulmasta. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 175 • ISBN 978-952-222-969-4 
• ISSN 2323-7392 • 176 s. • Sid. • 2018 • 
EUR 35

Yrjö Varpio

Suvun musta lammas
Herman Hesekiel Holmströmin 
elämä

Herman Hesekiel Holmströmin 
elämänvaiheista heijastuvat 
Suomen historian suuret käänteet. 
Suonenjokelaispoika tempautui 
mukaan yhteiskunnalliseen 
toimintaan muutettuaan 
Helsinkiin. Nuorena Herman oli 
sosialistisen reformipuolueen 
puoluesihteeri ja valmistautui 
ensimmäisiin eduskuntavaaleihin. 
1921 hän nousi esiin toimiessaan 
Suomen ulkoministeriön hiljaisella 
hyväksynnällä Itä-Karjalan 
pakolaisten delegaation sihteerinä. 
Hermanin elämänvaiheiden 
selvittäminen on ollut haasteellista, 
sillä valokuvaakaan hänestä ei ole 
säilytetty.

Työväen historian ja perinteen tutkimuk-
sen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 
978-952-5976-61-8 • 175 s. • Nid. • 2017 
• EUR 20

Henkilöhistoriaa sadan vuoden 
takaa

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/keisarit-ja-kurtisaanit.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tasavaltalainen-talonpoika.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suvun-musta-lammas.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suvun-musta-lammas.html
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Tiina Miettinen

Tasavallan juuret
Suomen Presidenttien esipolvet

Tasavallan juuret on Suomen 
Sukututkimusseuran 
100-vuotisjuhlakirja. Kirjaan 
on koottu seuran aiemmissa 
vuosikirjoissa julkaistut 
presidenttien esipolvitutkimukset 
täydennettyinä ja korjattuina. 
Lisäksi teoksessa julkaistaan uutena 
kahdennentoista presidentin Sauli 
Niinistön esipolvet. Tasavallan 
presidenttien esivanhempien 
kautta avautuu Suomen historia 
aina keskiajan rälssisuvuista 
1900-luvun työläiskortteleihin.

Suomen Sukututkimusseura • Suomen 
Sukututkimusseuran Julkaisuja 60 • ISBN 
978-952-5130-19-5 • ISSN 0355-3175 • 
192 s. • Sid. • 2017 • EUR 30

Koonnut Klaus Karttunen

Vuosisata Aasiaa ja Afrikkaa
Suomen Itämainen Seura 1917–2017

Suomen Itämaisen Seuran 
perustava kokous pidettiin 
7.12.1917, joten seura on yhden 
päivän Suomen tasavaltaa 
nuorempi. Uusi seura kokosi 
yhteen Aasian ja Afrikan 
kulttuureista kiinnostuneita 
tutkijoita, jotka edustivat etenkin 
kielitiedettä, uskontotiedettä, 
antropologiaa ja arkeologiaa. 
Klaus Karttunen on koonnut 
tähän teokseen Suomen Itämaisen 
Seuran vaiherikkaan satavuotisen 
historian. Karttunen kuvailee 
elävästi seurassa vaikuttaneita 
värikkäitä persoonallisuuksia, 
valtataisteluita ja sujuvaa 
yhteistyötä yli tieteenrajojen.  

Suomen Itämainen Seura - Finska Orient-
sällskapet • Suomen Itämaisen Seuran 
suomenkielisiä julkaisuja 45 • ISBN 978-
951-9380-92-6 • ISSN 0359–7938 • 227 s. 
• Nid. • 2017 • EUR 19

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/tasavallan-juuret.html
https://www.tiedekirja.fi/default/vuosisata-aasiaa-ja-afrikkaa.html
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Pauli Heikkilä

Tasavalta vai tasapaino? 
Suomalaiset keskustelut 
Paneuroopan ja Uuden Euroopan 
yhdentymissuunnitelmista 1923–
1944

Itsenäinen Suomi joutui 
määrittelemään suhteensa 
ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen syntyneeseen 
kansainväliseen ympäristöön. Teos 
kuvaa tätä keskustelua kahden 
vaihtoehdon vastakkainasetteluna. 
Toisen näkökulman mukaan 
yhteinen eurooppalainen 
sivistys oli peruste poliittiseen 
yhteistyöhön ja toisen 
aspektin mukaan Eurooppa oli 
kansallisvaltioiden pelikenttä ja 
kilpailuasetelma vei kehitystä 
eteenpäin. Jakolinja tasavallan ja 
tasapainon välillä vaikuttaa myös 
nykyisessä keskustelussa Suomen 
asemasta Euroopan unionissa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Histo-
riallisia tutkimuksia 274 • ISBN 978-952-
222-859-8 • ISSN 0073–2559 • 243 s. • 
Nid. • 2017 • EUR 38

Louis Clerc

Place de Finlande
Suomen Pariisin-Suurlähetystön 
historia. Une histoire de l’ambassade 
de Finlande en France

Pariisin-suurlähetystö 
”Suomen aukiolla” on Suomen 
ensimmäisiä edustustoja. 
Kirja toimii kurkistusaukkona 
maiden suhteisiin ja Suomen 
ulkopolitiikkaan itsenäisyyden 
alusta aina 1990-luvun alkuun 
saakka. Teos valottaa myös 
lähetystön arkea ja Pariisin 
suomalaisyhteisön elämää. Ce livre 
éclaire les relations entre la France 
et la Finlande ainsi que la politique 
étrangère finlandaise telles qu’elles 
apparaissent dans les activités de 
l’ambassade de Finlande à Paris, de 
l’indépendance finlandaise en 1917 
au début des années 1990.
 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kir-
jokansi 144 • ISBN 978-952-222-881-9 
• ISSN 2323-7392 • 274 s. • Sid. • 2017 • 
EUR 43

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/vuosisata-aasiaa-ja-afrikkaa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tasavalta-vai-tasapaino.html
https://www.tiedekirja.fi/default/place-de-finlande.html
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Päätoim. Seppo Hentilä

Työväentutkimus 2017
Itsenäinen Suomi 100 vuotta

Työväentutkimus 2017 sisältää 
seuraavat artikkelit: Niko Kannisto, 
Hävinneiden sankarikuvia; Elina 
Hakoniemi, Työläiset ja kansalaiset 
matkalla peruskouluun; Teppo 
Eskelinen ja Sanna Ryynänen, 
Siivoojat, haavoittuva työvoima ja 
kilpailutukset: ay-liikkeen haasteita 
ja reaktioita.

Työväen historian ja perinteen tutkimuk-
sen seura • Työväentutkimus • ISSN 0784-
1272 • 128 s. • Nid. • 2017 • EUR 12

Päätoim. Olavi K. Fält 

Faravid 44
Historian ja arkeologian tutkimuksen 
aikakauskirja

Faravid 44 sisältää mm. seuraavat 
tutkimusartikkelit: Per-Erik 
Stenlund, Åbo konvetets byggnder, 
grundplan och rumsplacering; 
Ville Hakamäki & Petri Anttonen, 
Several new Late Iron Age sites and 
finds discovered between 2014 and 
2016 in Suomussalmi, northeast 
Finland; Anna Kuismin, Hirveä, 
kauhea, ihmeellinen. 1800-luvun 
kansanihmisten taivas- ja 
helvettiunet; Olavi K. Fält, Western 
newspapers as a globalisation 
network in the 1860s Japan.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys 
• Faravid 44 • ISSN 0356-5629 • 158 s. • 
Nid. • 2017 • EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/tyovaentutkimus-2017.html
https://www.tiedekirja.fi/default/faravid-44.html
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Kari Tarkiainen

Moskoviten
Sverige och Ryssland 1478–1721

I länderna kring Östersjön har 
Ryssland ofta upplevts som ett 
hot, i äldre tid liksom i våra dagar. 
Moskoviten handlar om denna 
Rysslandssyn och dess bakgrund 
i de tidiga kontakterna mellan 
svenskar och ryssar. Vi får veta 
hur de två rikena växte fram, 
hur den kulturella och politiska 
klyftan mellan dem uppstod och 
hur man försökte överbrygga den. 
Nyckelfigurer i kontakterna, såsom 
svenska tolkar och diplomater eller 
ryska överlöpare, porträtteras också 
i boken.

Svenska litteratursällskapet i Finland • 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursälls-
kapet i Finland 818 • ISBN 978-951-583-
412-6 • ISSN 0039-6842 • 484 s. • Inb • 
2017 • EUR 38

Red. Tia Takala, Anna Wessman 
och Marie-Sofie Lundström

Finskt Museum 2017

Finskt museum 2017 innehåller 
bl.a. följande artiklar: Niklas 
Nylund, Preserving Game Heritage 
with Video Interviews – A Case 
Study of the Finnish Museum of 
Games; Magnus Ljunge, Hoppets 
lämningar – Arvet efter den 
svenska backhoppningens tidiga 
monumentalisering; Mirette 
Modarress, The Lure of the 
Luristan Bronzes – A Discussion 
on the Collecting and Plunder of 
Archaeological Heritage.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Finskt 
Museum 2017 • ISBN 978-952-6655-07-9 
• ISSN 0355-1814 • 90 s. • Hft • 2017 • 
EUR 9

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/faravid-44.html
https://www.tiedekirja.fi/default/moskoviten.html
https://www.tiedekirja.fi/default/finskt-museum-2017.html
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Toim. Elina Seppälä 

Kulosaaren Ribbingshof
Sata vuotta rinnakkain

Vuonna 1917 Suomessa tehtiin 
historiaa myös edistyksellisen 
asuntorakentamisen saralla: 
Kulosaaren huvilakaupungin 
merelliseen maisemaan nousi 
arkkitehti Armas Lindgrenin 
suunnittelema Ribbingshof, 
Suomen ensimmäinen 
rivitalokokonaisuus. 
Eurooppalaisten esikuviensa tapaan 
se edusti tyylikästä ja modernia, 
mutta samalla romanttisilla 
yksityiskohdilla leikittelevää 
asuntosuunnittelua. Runsaasti 
kuvitettu Kulosaaren Ribbingshof 
esittelee satavuotiaiden 
rivihuviloiden historiaa ja 
nykypäivää. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 150 • ISBN 978-952-222-905-2 
• ISSN 2323-7392 • 176 s. • Sid. • 2017 • 
EUR 45

Julia Dahlberg

Konstnär, kvinna, 
medborgare
Helena Westermarck och den finska 
bildningskulturen i det moderna 
genombrottets tid 1880–1910

År 1879 inledde Helena 
Westermarck (1857–1938) sina 
konststudier i Paris, och livet 
igenom uppfattade hon sig själv 
främst som konstnär. I sina 
texter dryftade hon ofta frågor 
som gällde konstens betydelse 
och konstnärens roll i samhället. 
Denna bok visar att Westermarcks 
syn på konsten och konstnärens 
samhällsroll balanserade mellan 
den finska bildningskulturens 
idealistiskt och nationellt färgade 
förväntningar på den bildade 
elitens samhällsansvar samt en 
nyare syn på offentliga personer 
som ett intellektuellt avantgarde.

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen 
Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Fin-
lands natur och folk 204 • ISBN 978-951-
653-420-9 • ISSN 0067-8481 • 333 s. • Hft 
• 2018 • EUR 30

KULTTUURIHISTORIA JA PERINTEENTUTKIMUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/konstnar-kvinna-medborgare.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kulosaaren-ribbingshof.html
https://www.tiedekirja.fi/default/konstnar-kvinna-medborgare.html


Zacharias Topelius
Utgivare Magnus Nylund under 
medverkan av Håkan Andersson, 
Pia Forssell och Henrik Knif

Naturens Bok och Boken 
om Vårt Land

Läseböckerna Naturens Bok 
(1856) och Boken om Vårt Land 
(1875) lästes av Finlands skolbarn, 
både svensk- och finskspråkiga, 
från 1850-talet till 1950-talet. 
De hade stor betydelse för 
uppfattningen om Finlands historia 
och medverkade till att forma en 
nationell identitet och självkänsla. 
I Naturens Bok, som lästes efter 
abc-boken, presenterar Topelius 
naturens mångfald för de unga 
läsarna. I Boken om Vårt Land tar 
han upp Finlands geografi, folket, 
den finska folkdiktningen och 
Finlands historia.

Svenska litteratursällskapet i Finland • 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursälls-
kapet i Finland 816 • ISBN 978-951-583-
414-0 • ISSN 0039-6842 • 669 s. • Inb • 
2017 • EUR 34

 Nationell 
identitet

 www.tiedekirja.fi | 11 

https://www.tiedekirja.fi/default/naturens-bok-och-boken-om-vart-land.html
http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/konstnar-kvinna-medborgare.html
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Toim. Marjut Hjelt

Loitsujen kirja

Loitsujen kirja vie lukijan 
maagiseen aikaan, jolloin enteiden 
tarkkaileminen ja loitsiminen 
kuuluivat suomalaisen kansan 
arkeen. Esivanhemmillamme 
oli loitsuvarasto lähes joka 
lähtöön: loitsuilla sytytetään 
tai kylmennetään rakkaus, 
parannetaan sairauksia, torjutaan 
varkaita, suojellaan kotieläimiä 
ja vaikutetaan sääilmiöihin. 
Suomalaisella loitsuperinteellä on 
yhteisiä piirteitä myös muinaisten 
kulttuurien kuten Egyptin ja 
Mesopotamian maagisen tradition 
kanssa.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 161 • ISBN 978-952-222-944-1 
• ISSN 2323-7392 • 280 s. • Sid. • 2018 • 
EUR 29

Toim. Mari Mäkiranta, Ulla Piela 
ja Eija Timonen

Näkyväksi sepitetty maa
Näkökulmia Suomen visualisointiin

Ympäristöä, maisemaa ja tilaa 
on mahdollista tarkastella 
suomalaisuudesta kertovina 
visuaalisina esityksinä. Esimerkiksi 
Akseli Gallen-Kallelan teokset 
ovat vaikuttaneet monella 
tavalla tapoihin, joilla katsomme 
ympärillemme. Nämä katsomisen 
tavat ovat näkyneet suomalaisten 
taiteilijoiden, arkkitehtien ja 
muotoilijoiden valinnoissa. 
Nykykulttuurissa pyritään 
poikkeamaan vanhoista traditioista 
ja suunnitellaan moderneja 
ja erilaisia tiloja, mikä näkyy 
suomalaisten arjessa, sisustuksissa, 
kaduilla ja kahviloissa. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kale-
valaseuran vuosikirja 96 • ISBN 978-952-
222-873-4 • ISSN 0355-0311 • 321 s. • Sid. 
• 2017 • EUR 46

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/loitsujen-kirja.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nakyvaksi-sepitetty-maa-n.html
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Marko Tikka

Kenttäoikeudet
Välittömät rankaisutoimet Suomen 
sisällissodassa 1918

Sisällissodan terrori Suomessa ei 
ollut sattumanvaraista väkivaltaa, 
vaan harkittu tapa käydä sotaa. 
Tappajat eivät tulleet kaukaa – 
pahamaineiset lentävät osastot 
ja kuolemantuomioita jakaneet 
pikatuomioistuimet koostuivat 
usein paikallisista ihmisistä. 
Marko Tikan teos murskaa monta 
sisällissodan terroriin liitettyä 
uskomusta. Terroria ei harjoitettu 
vihan vallassa, vaan valta 
annettiin kylmälle järjelle. Ehkä 
juuri siksi punainen ja valkoinen 
väkivalta saavuttivat omassa 
sisällissodassamme niin järkyttävät 
mittasuhteet.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • 
Bibliotheca Historica 90 • ISBN 978-952-
222-947-2 • ISSN 1238-3503 • 471 s. • Sid. 
• 2018 • 2.p. • EUR 29

Marko Tikka

Valkoisen hämärän maa? 
Suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 
1918–1921

Sisällissodan jälkeisissä poliittisissa 
väkivaltaisuuksissa vuosina 
1918–1921 kuoli Suomessa yli 
200 henkeä. Valkoisen hämärän 
maa selvittää suojeluskuntien 
roolia sisällissodan jälkeisessä 
Suomessa. Suojeluskuntalaisten 
vuosina 1918–1921 antama 
virka-apu poliisille kiristi 
paikallisyhteisössä paitsi punaisten 
ja valkoisten, myös muiden 
väestöryhmien välejä. Teos kytkee 
Suomen tapahtumat laajempaan 
eurooppalaiseen yhteyteen – 
poliittiset väkivaltaisuudet eivät 
olleet maailmansodan jälkeisessä 
Euroopassa yksin suomalainen 
ilmiö.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Histo-
riallisia tutkimuksia 230 • ISBN 978-952-
222-946-5 • ISSN 0073-2559 • 260 s. • Sid. 
• 2018 • 2.p. • EUR 29

SOTAHISTORIA

Sisällissodan raakuudet

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/nakyvaksi-sepitetty-maa-n.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kenttaoikeudet.html
https://www.tiedekirja.fi/default/valkoisen-hamaran-maa.html
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Toim. Pentti Airio et al.

Sotahistoriallinen 
aikakauskirja 37

Sotahistoriallinen aikakauskirja 37 
sisältää mm. seuraavat artikkelit: 
Raija Ylönen-Peltonen, Kohtaamisia 
rajalla - tiedustelutoimintaa 
Karjalan kannaksella 
1920-luvulla; Ville Vänskä, 
Laivaston sotapelejä 1920–1940 
-luvuilta; Heidi Ruotsalainen, 
Gestapon tähtäimessä? Suomen 
ilmailuasiamiehen everstiluutnantti 
Bertel Mårtensonin ristiriitainen 
elämä; Juha Ratinen, Anschlussista 
vuoden 1938 syyskuun kriisiin 
– kuinka syyskuun kriisistä tuli 
talvisodan liikekannallepanon 
kenraaliharjoitus.

Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshis-
toriska Samfundet i Finland • Sotahisto-
riallinen aikakauskirja • ISSN 0357-816X • 
229 s. • Nid. • 2017 • EUR 20

Päätoim. Markus Silvasti

Tiede ja Ase 75 Juhlakirja
Entä seuraava kvartaali?

Tiede ja Ase 75 Juhlakirja sisältää 
mm. seuraavat artikkelit: Markus 
Silvasti, Sotatieteellinen tutkimus – 
tietoa, käytäntöä vai kuuliaisuutta? 
Esko Vaahtolammi, Suomalaisen 
sotatieteellisen tutkimuksen 
painotuksia Tiede ja ase -teossarjan 
valossa; Tom Hanén ja Harri 
Raisio, Kompleksisuustieteet 
sotatieteellisessä tutkimuksessa 
– järkevä suunta vai 
harhapolku? Marko Keskinen 
et al., Miten yhteiskehittää 
kokonaisturvallisuutta? 
Tieteidenvälisiä näkemyksiä 
Winland-hankkeesta.

Suomen Sotatieteellinen Seura • Tiede 
ja Ase • ISSN 0358-8882 • 270 s. • Sid. • 
2017 • EUR 18

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/sotahistoriallinen-aikakauskirja-37.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tiede-ja-ase-75-juhlakirja.html
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Toim. Teemu Tallberg, Anni 
Ojajärvi ja Tiia Laukkanen

Puolustuslinjalla
Yhteiskuntatieteellistä ja 
historiallista tutkimusta 
maanpuolustuksesta ja 
asevelvollisuudesta

Miten suomalainen sotilas ja 
sotilaskulttuuri rakentuvat? Miten 
toisen maailmansodan muistoa 
vaalitaan yhteiskunnallisessa 
keskustelussa? Kenelle 
aseteollisuuden hävittäjävideot 
on suunnattu ja mistä 
niissä oikeastaan kerrotaan? 
Entä miten 2000-luvun 
nuoret kertovat blogeissaan 
varusmiespalveluksesta, ja 
kokevatko homo- ja bi-varusmiehet 
puolustusvoimien kohtelevan 
kaikkia yhdenvertaisesti? 
Puolustuslinjalla pureutuu 
maanpuolustuksen ja 
asevelvollisuuden kysymyksiin. 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutki-
musseura. Julkaisuja 197 • ISBN 978-952-
7175-46-0 • ISSN 1799-9219 • 230 s. • 
Nid. • 2017 • EUR 28

Toim. Piia Latvala ja Olli 
Lampinen-Enqvist

Sota ja pakolaisuus
Suomen kirkkohistorian seuran 
vuosikirja 107

Kristityt ovat historian saatossa 
paenneet sotaa ja vainoa mutta 
myös sotineet ja vainonneet. 
Kristityt ja kirkot ovat ottaneet 
vastaan pakolaisia ja toimineet 
välittäjinä erilaisissa kriiseissä 
mutta myös sulkeneet ovia ja 
yllyttäneet kansoja toisiaan 
vastaan. Kristinusko on ollut 
historiansa aikana rauhan 
rakentaja, väkivallan oikeuttaja 
ja yhteishengen perusta. Tässä 
vuosikirjassa perehdytään sodan 
ja pakolaisuuden teemoihin 
kristillisen kirkon historiassa. 

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska 
kyrkohistoriska samfundet • Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2017 
• ISBN 978-952-5031-88-1 • ISSN 0356-
0767 • 336 s. • Nid. • 2018 • EUR 30

KIRKKOHISTORIA JA USKONTOTIEDE

Sotilaskulttuurin rakentuminen

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/sota-ja-pakolaisuus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tiede-ja-ase-75-juhlakirja.html
https://www.tiedekirja.fi/default/puolustuslinjalla.html
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Simo Heininen
Översättare Nike Parland

Mikael Agricola – hans liv 
och verk

Mikael Agricola (ca 1507–1557) 
var en lärd humanist i ledningen 
för Åbo stift under kyrkans 
brytningsår samt författare till de 
första bibelöversättningarna och 
böckerna överlag som gavs ut på 
finska. Den här boken grundar sig 
på ny forskning och kompletterar 
bilden av Agricolas banbrytande 
insatser för den finska litteraturen 
och kulturen. Därtill belyser 
den reformationstidens andliga 
och idémässiga strömningar och 
källorna till den finska och svenska 
kyrkan av i dag. 

Svenska litteratursällskapet i Finland • 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursälls-
kapet i Finland 817 • ISBN 978-951-583-
416-4 • ISSN 0039-6842 • 395 s. • Inb • 
2017 • EUR 35

Lars Aejmelaeus

Paavali
Elämä ja kirjeet

Emeritusprofessori Lars Aejmelaeus 
esittää kirjassaan yleistajuisen 
ja helposti lähestyttävän 
kokonaiskuvan Paavalista. 
Teos johdattaa lukijansa askel 
askeleelta Paavalin elämään, 
lähetysmatkoihin, kirjeiden 
kirjoittamistilanteeseen sekä niiden 
sisältöön ja sanomaan. Teoksen 
taustalla on elämänmittainen 
tutkimustyö Uuden testamentin 
varhaisimman tekstikorpuksen, 
Paavalin aitojen kirjeiden parissa. 
Aejmelaeus ei rasita lukijaa Paavali-
tutkimuksen syvillä kiemuroilla tai 
raskailla debateilla.

Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen 
Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 114 • ISBN 
978-951-9217-69-7 • ISSN 0356-2786 • 
486 s. • Nid. • 2018 • EUR 28

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/mikael-agricola-hans-liv-och-verk.html
https://www.tiedekirja.fi/default/paavali.html
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Uno Harva

Suomalaisten muinaisusko

Suomalaisilla on muiden 
kulttuurien tapaan omat 
vanhat jumalansa ja myyttinen 
menneisyytensä. Suomalaisten 
muinaisusko johdattaa lukijan 
kansanuskomme ikivanhoille 
juurille. Teos selvittää, miten 
jumalat ja uskonto sulautuivat 
menneiden aikojen ihmisten arkeen 
ja juhlaan. Ensi kertaa vuonna 
1948 julkaistu Suomalaisten 
muinaisusko kokoaa suomalaisen 
uskontotieteen uranuurtajan 
Uno Harvan elämäntyön yksiin 
kansiin. Se on suomalaisen 
mytologiantutkimuksen 
merkkiteos.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 158 • ISBN 978-952-222-934-2 • 
ISSN 2323-7392 • 531 s. • Sid. • 2018 • 2. 
uudistettu p. • EUR 45

Toim. Visa Immonen ja Elina 
Räsänen 

Kauneus, arvo ja kadonnut 
menneisyys
Näkökulmia Klaus Holman 
muistokokoelmaan

Holman perhe keräsi Suomen 
oloissa harvinaisen taidekokoelman 
Berliinistä, Pariisista ja Roomasta 
1920- ja 1950-lukujen välisenä 
aikana. Vanhaan taiteeseen ja 
antiikkiesineisiin keskittyvä, 
yli viidensadan esineen 
kokonaisuus lahjoitettiin Lahden 
kaupunginmuseoon. Holmat 
ovat kiehtova osa suomalaista 
kulttuurielämää ja tieteen historiaa. 
Artikkelikokoelma tarjoaa tuoreita 
näkökulmia niin Holman perheen 
jäseniin, heidän tutkimustyöhönsä, 
taidekokoelmaan kuin myös sen 
yksittäisiin teoksiin. 

Taidehistorian seura - Föreningen för 
konsthistoria • Taidehistoriallisia tutkimuk-
sia –Konsthistoriska studier 49 • ISBN 
978-952-5533-22-4 • ISSN 0355-1938 • 
256 s. • Nid. • 2017 • EUR 25

TAIDE JA MUSIIKINHISTORIA

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/paavali.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomalaisten-muinaisusko.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kauneus-arvo-ja-kadonnut-menneisyys.html
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Toim. Johanna Ruohonen 

Taiteen koti – A Home for 
Art
Juhani Kirpilän taidekokoelma – The 
Juhani Kirpilä Art Collection

Taiteen koti on visuaalisesti 
upea uuteen tutkimukseen 
perustuva teos, jossa suomalaisen 
taidehistorian arvostetut tutkijat 
avaavat näkökulmia Juhani 
Kirpilään (1931–1988) keräilijänä 
sekä hänen taidekokoelmaansa 
ja samalla suomalaiseen taiteen 
kenttään. A Home for Art is a 
visually stunning volume wherein 
esteemed Finnish art historians 
analyze perspectives on Juhani 
Kirpilä as a collector, his collection, 
and the Finnish art world at large.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 151 • ISBN 978-952-222-921-2 
• ISSN 2323-7392 • 239 s. • Sid. • 2017 • 
EUR 35

Matleena Jänis

Kuvia Savosta ja maailmalta
Jänisten valokuvaajasuku

Kuvia Savosta ja maailmalta 
esittelee pysäyttävin valokuvin 
ja niihin liittyvin hykerryttävin 
tarinoin Itä-Suomessa yli sadan 
vuoden ajan toimineen Jänisten 
valokuvaajasuvun elämäntyötä. 
Haastatteluihin perustuvassa 
teoksessa Jänikset kertovat 
valokuvaamisesta ammattina ja 
muistelevat kuvaustilanteisiin 
liittyviä hauskoja sattumuksia. 
Jänisten kuvissa sukelletaan 
menneisyyden Savoon, jatkosodan 
tantereille ja teollistuvan Suomen 
kaupunkielämään. Jänisten 
historia on myös suomalaisen 
valokuvauksen historiaa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kir-
jokansi 148 • ISBN 978-952-222-902-1 
• ISSN 2323-7392 • 222 s. • Sid. • 2017 • 
EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/broderna-von-wrights-vaxter.html
https://www.tiedekirja.fi/default/taiteen-koti.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kuvia-savosta-ja-maailmalta.html


Utgivare Bertil Nordenstam

Bröderna von Wrights 
växter

I Bröderna von Wrights växter 
publiceras för första gången 
femtiosju originalakvareller av 
Magnus, Wilhelm och Ferdinand 
von Wright. Konstnärsbröderna 
anses vara sin tids främsta 
inom fågel- och naturmåleriet 
i Norden. Växtplanscherna 
försvann 1849, och glömdes 
bort. Det kom att ta över 
hundra år innan botanikern 
Bertil Nordenstam, bland 
pressade växter i Naturhistoriska 
riksmuseets nordiska herbarium 
i Stockholm, återfann brödernas 
detaljrika illustrationer. 

Svenska litteratursällskapet i Finland 
• Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland 815 • ISBN 978-
951-583-371-6 • ISSN 0039-6842 • 151 
s. • Inb • 2017 • EUR 38
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Toim. Pertti Grönholm ja Kimi 
Kärki

Toisen soinnun etsijät
Turkulaisen populaarimusiikin villit 
vuodet 1970–2017

Turkulaiset muusikot ovat 
olleet usein populaarimusiikin 
ensimmäisten aaltojen harjalla 
Suomessa. Edelläkävijyydestä 
huolimatta Turusta ei tullut 
Suomi-rockin vahvaa kaupunkia. 
Miksi turkulaisten näkyvyys oli 
vaatimaton 1970- ja 1980-luvuilla, 
ja ketkä lopulta käänsivät tämän 
pohjavireen? Toisen soinnun etsijät 
pyrkii vastaamaan kysymykseen ja 
samalla teos avaa laajan näkymän 
turkulaisen populaarimusiikin 
alakulttuureihin ja monenkirjaviin 
ilmiöihin, ensimmäisestä Ruisrock-
festivaalista nykypäivään asti. 

Turun Historiallinen Yhdistys • Turun 
Historiallinen Arkisto 70 • ISBN 978-952-
7045-07-7 • ISSN 0085-7440 • 445 s. • Sid. 
• 2017 • EUR 35

Eila Tarasti

Nouse, ole kirkas
Helvi Leiviskän elämä ja teokset

Helvi Leiviskä (1902–1982) oli 
Suomen ainoa naissäveltäjä, 
joka jatkoi sibeliaanista 
sinfoniaperinnettä. Leiviskä oli 
Erkki Melartin lempioppilas; hän 
liittyi Melartinin kannustamana 
Ruusu-Risti järjestöön, joka 
oli hänen henkisenä tukenaan 
loppuun saakka. Helvi Leiviskän 
tuotanto kattaa musiikin lajeja 
lauluista ja kamarimusiikista 
sinfonioihin, kantaatteihin ja jopa 
mainoselokuvamusiikkiin. 

Suomen Semiotiikan Seura • Acta Semio-
tica Fennica LII • ISBN 978-952-68821-0-9 
• ISSN 1235-497X • 619 s. • Sid. • 2017 • 
EUR 50

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/toisen-soinnun-etsijat.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nouse-ole-kirkas.html
https://www.tiedekirja.fi/default/johdatus-koptin-kieleen-17416.html
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Aleksis Kivi
Toim. Riitta Pohjola-Skarp et al.

Karkurit
Näytelmä viidessä näytöksessä. 
Kriittinen editio

Aleksis Kiven (1834–1872) 
viisinäytöksistä murhenäytelmää 
Karkurit (1867) pidettiin 
sen ilmestymisen aikoihin 
onnistuneempana kuin kirjailijan 
edeltäviä näytelmiä Nummisuutarit 
ja Kullervo. Myöhemmin 
arviot näytelmästä muuttuivat 
päinvastaisiksi. Vasta 1960- ja 
1970-lukujen onnistuneet 
teatteritoteutukset nostivat 
näytelmän ansioita uudelleen esiin. 
Näytelmätekstin ja kommentaarien 
lisäksi Karkurien kriittinen editio 
tarjoaa uutta tietoa näytelmän 
monitasoisesta dramaturgiasta 
sekä teoksen julkaisu- ja 
teatterihistoriasta. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1428 • ISBN 978-952-222-861-1 • ISSN 
0355-1768 • 302 s. • Nid. • 2017 • EUR 43

Antti Marjanen

Johdatus koptin kieleen

Muinaisen egyptin kielen 
viimeisin muoto, koptin kieli, 
on kokenut uuden tulemisen. 
Erityistä kiinnostusta koptin 
kieleen ovat herättäneet 
viime aikoina tehdyt uudet 
käsikirjoituslöydöt. Kuuluisimpia 
näistä on Nag Hammadin 
kirjasto. Saviruukuista löytyneet 
kaksitoista koodeksia sisälsivät 
yli 40 ennalta tuntematonta 
varhaiskristillistä, monessa 
tapauksessa gnostilaisväritteistä 
tekstiä. Merkittävin kirjoituksista 
on Tuomaan evankeliumi, jonka 
tutkimus on jo synnyttänyt 
valtavan määrän kirjallisuutta.

Suomen Egyptologinen Seura - Egyptolo-
giska Sällskapet i Finland • SEGS erillisjul-
kaisuja • ISBN 978-952-68891-0-8 • 170 s. 
• Nid. • 2017 • 2. uudistettu p. • EUR 12

KIELI JA KIRJALLISUUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/nouse-ole-kirkas.html
https://www.tiedekirja.fi/default/johdatus-koptin-kieleen-17416.html
https://www.tiedekirja.fi/default/karkurit.html
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Toim. Maria Laakso, Toni 
Lahtinen ja Merja Sagulin

Lintukodon rannoilta
Saarikertomukset suomalaisessa 
kirjallisuudessa

Länsimaisen kirjallisuuden 
on katsottu alkaneen saarien 
kuvauksesta. Saarikertomuksilla 
on pitkät kirjalliset ja historialliset 
juurensa, jotka ulottuvat aina 
Odysseuksen seikkailuihin. 
Lintukodon rannoilta käsittelee 
sitä, millaisia haaveita ja 
pelkoja suomalaiset kirjailijat 
ovat heijastaneet todellisiin ja 
kuviteltuihin saariin. Aineistoon 
sisältyy kirjallisuuden eri lajeja 
kuten satu, lastenkirjallisuus, 
seikkailukirjallisuus, 
matkakirjallisuus, lyriikka, satiiri ja 
tieteiskirjallisuus.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1430 • ISBN 978-952-222-888-8 • ISSN 
0355–1768 • 385 s. • Nid. • 2017 • EUR 38

Toim. Sanna Karkulehto ja Leena-
Maija Rossi

Sukupuoli ja väkivalta
Lukemisen etiikkaa ja politiikkaa

Sukupuolitettu ja seksuaalinen 
hyväksikäyttö sekä muu 
fyysinen väkivalta ovat näkyviä 
ilmiöitä tämän vuosituhannen 
kulttuurissa. Etenkin naisruumis 
on nykykulttuurin teksteissä 
ja kuvastoissa monenlaisen 
hyväksikäytön ja väkivallan 
kohde. Miehet taas esitetään 
usein naisia hyväksi käyttävänä 
ja väkivaltaisena sukupuolena – 
tai vastaavasti toisten miesten 
väkivallan kohteena. Teos 
tarkastelee kriittisesti sukupuolen, 
vallan ja väkivallan risteämistä 
kirjallisuudessa, elokuvassa, 
televisiossa sekä internetissä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1431• ISBN 978-952-222-889-5• ISSN 
0355-1768 • 329 s. • Nid. • 2017 • EUR 38

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/lintukodon-rannoilta.html
https://www.tiedekirja.fi/default/sukupuoli-ja-vakivalta.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nuoruuden-aani.html
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Jan-Werner Müller
Suom. Tapani Kilpeläinen

Mitä on populismi?

Populistit sanovat päästävänsä 
kansan äänen kuuluville. Unkarin, 
Puolan, Turkin ja Latinalaisen 
Amerikan esimerkit kuitenkin 
osoittavat, ettei populistien 
menestys ole suinkaan korjannut 
demokratiavajetta vaan se 
on johtanut kansan nimissä 
harjoitettuun autoritaarisuuteen. 
Viestimien valjastaminen 
ja kansalaisyhteiskunnan 
kurittaminen perustellaan sillä, että 
kaikki tapahtuu kansan tahdosta. 
Mitä on populismi? osoittaa, 
ettei populistien kansa koskaan 
ole todellinen kansa vaan silkka 
retorinen rakennelma.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & 
näin: kirjat 93 • ISBN 978-952-7189-234-5 
• 134 s. • Nid. • 2017 • EUR 29

Toim. Anne Helttunen, Sari 
Hyytiäinen, Ulla Koivukangas ja 
Liisa Virtanen

Nuoruuden ääni

Ylioppilasaineiden valioita
Ylioppilasaineen kirjoittaminen on 
jokaista lukion käynyttä ikäluokkaa 
yhdistävä kokemus. Abivuonna 
kirjoitetuissa aineissa kaikuu 
ajaton nuoruuden ääni - palava 
intohimo elämään sekä usko 
tulevaisuuteen. Nuoruuden ääni 
-kirjaan on koottu tunnettujen 
suomalaisten ylioppilasaineita 
vuosien varrelta. Teos sisältää 
muun muassa Paavo Haavikon, 
Karo Hämäläisen, Juha Itkosen, 
Eino Leinon ja Sofi Oksasen 
ylioppilasaineet. Mitä he ovat 
ajatelleet ja kirjoittaneet omana 
abivuonnaan? 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 173 • ISBN 978-952-222-966-3• 
ISSN 2323-7392 • 167 s. • Sid. • 2018 • 
EUR 30

YHTEISKUNTATIEDE JA FILOSOFIA

http://www.tiedekirja.fi
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Maryan Abdulkarim ja Eveliina Talvitie

Noin 10 myyttiä feminismistä
 
Maryan Abdulkarim ja Eveliina Talvitie 
ovat kohdanneet paljon sitkeästi eläviä 
feminismiin liittyviä uskomuksia ja 
hokemia, joista useat eivät pidä paikkaansa. 
Toisin sanoen kyse on eräänlaisista 
myyteistä. Tässä kirjassa nuo myytit 
murretaan, kuoritaan ja pilkotaan paloiksi. 
Tarjolla on herkullisia väitteitä ja sitäkin 
herkullisempia vastaväitteitä. Tämä kirja 
on ajattelevien ja kysyvien ihmisten kirja 
kaltaisilleen: ”Kuka nyt helppoa haluaa, kun 
voi saada haastavaa.” 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 169 • ISBN 978-
952-222-961-8 • ISSN 2323-7392 • 177 s. • Nid. • 2018 • EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
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Aldo Leopold
Suom. Tapani Kilpeläinen

Sand Countyn almanakka ja 
luonnoksia sieltä täältä

Eettinen suhde luontoon 
merkitsee sitä, että ihminen 
kantaa vastuunsa ympäristön 
vakaudesta, koskemattomuudesta 
ja kauneudesta. Ekologi ja 
metsänhoitaja Aldo Leopoldilla 
(1887-1948) oli taito nähdä niin 
luonnon rujous kuin kauneuskin. 
Kirjoittajana hänen rekisterinsä 
ulottuu runollisuudesta sarkasmiin, 
ajattelijana hän löytää suuren 
pienestä ja pienen suuresta. Asiansa 
painosta hän ei tingi hetkeäkään. 
Teos on ympäristöajattelun 
verraton klassikko, jossa tyyli ja 
sisältö tukevat alati toisiaan.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & 
näin: kirjat 95 • ISBN 978-952-7189-18-4 • 
212 s. • Nid. • 2017 • EUR 37

Frantz Fanon
Suom. Eetu Viren

Poliittisia kirjoituksia

Frantz Fanonin teos avaa 
oleellisia näkökulmia edelleen 
ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin tilanteessa, 
jossa rasismin leviäminen ja 
kolonialismin perintö näkyvät 
Euroopassa yhä voimakkaammin. 
Fanonin mukaan rasismi on 
tietyn yhteiskuntarakenteen 
arkipäiväinen ainesosa, jolla on 
niin henkisiä kuin materiaalisia 
vaikutuksia sekä rasismin kohteisiin 
että rasistisesti toimiviin. Fanonin 
kirjoitukset ovat hätkähdyttävän 
ajankohtaisia nykytilanteessa, 
jossa rasismi aiheuttaa konflikteja 
Euroopan sisällä.

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-
7093-09-2 • 239 s. • Nid. • 2017 • EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/noin-10-myyttia-feminismista.html
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https://www.tiedekirja.fi/default/poliittisia-kirjoituksia.html
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Red. Susan Sundback, Thomas 
Rosenberg och Anne Rosenlew

Knut Pipping och 
etableringen av den 
moderna sociologin vid Åbo 
Akademi

Knut Pipping (1920–1997) 
innehade från 1959 till 1983 
professuren i sociologi vid Åbo 
Akademi. Uppvuxen i en utpräglat 
akademisk släkt, kom Pipping 
att på ett avgörande sätt bidra 
till etableringen av den moderna 
sociologin i Finland. Hans viktigaste 
sociologiska gärning var att vara en 
förebild för sina studenter. Han står 
för allt det bästa vi förknippar med 
en klassisk akademisk tradition: 
kunskapsmässig bredd och 
vidsynthet, kombinerad med ett 
kritiskt sinnelag, civilkurage och en 
välformulerad penna.

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen 
Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Fin-
lands natur och folk 203 • ISBN 978-951-
653-418-6 • ISSN 0067-8481 • 254 s. • Inb 
• 2017 • EUR 25

Toim. Anna Tuomikoski 

Jacques Rancière ja 
erimielisyyden näyttämöt
Politiikka, oikeus, taide

Jacques Rancière ja erimielisyyden 
näyttämöt kattaa laajan kirjon 
aiheita päähenkilönsä tuotannosta. 
Se valottaa filosofin keskeisimpiä 
teemoja: emansipaatiota, 
tietämättömän opettajan 
pedagogiikkaa, radikaalia tasa-
arvoa sekä politiikan ja estetiikan 
elimellistä yhteyttä. Teokseen 
kootuissa artikkeleissa tutkijat 
näyttävät, kuinka Rancièren 
ajatuksista voi olla apua aikaamme 
määrittäviä yhteiskunnallisia 
kehityskulkuja tulkittaessa ja 
emansipatorista politiikkaa 
rakennettaessa.

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-
7093-10-8 • 245 s. • Nid. • 2017 • EUR 32

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/knut-pipping-och-etableringen-av-den-moderna-sociologin-vid-abo-akademi.html
https://www.tiedekirja.fi/default/jacques-ranciere-ja-erimielisyyden-nayttamot.html


 www.tiedekirja.fi | 27 

Sami Santanen

Ajatuksen paikka

Ajatuksen paikka kokoaa yksiin 
kansiin Santasen kirjoituksia 
1980-luvulta nykypäivään. 
Teos kattaa laajan kirjon aiheita 
runoudesta ilkeyteen, kritiikistä 
kosketukseen, vitsistä vieraan 
kohtaamiseen. Kirjoitukset 
kiertelevät representatiivisen 
ajattelun ja tiedon katvealueilla, 
syntysijoilla, rajavyöhykkeillä. 
Matkan varrella etsitään 
vastauksia muun muassa 
seuraaviin kysymyksiin: mikä 
on nautinnon olemus? Missä 
kulkevat runouden pohjavirrat? 
Kärsiikö filosofi synnytystuskista? 
Onko representaation sokea piste 
ajatuksen paikka?

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-
7093-08-5 • 317 s. • Nid. • 2017 • EUR 32

Graham Priest
Suom. Risto Koskensilta

Logiikka

Onko päätelmä pätevä tai järkeily 
kohdallaan? Onko johtopäätös 
perusteltu? Näitä kysymyksiä 
punnitsee logiikka. Tämä 
ikivanha ajattelun ala kietoutuu 
nykymuodossaan kaikkialle 
elämäämme aina arkipäiväisestä 
pohdinnasta tietokoneiden 
perusrakenteisiin. Filosofi-loogikko 
Graham Priestin Logiikka johdattaa 
hauskan kepeästi, mutta samalla 
rautaisen asiantuntevasti järkeilyn 
keskeisimpien käsitteiden ja 
olennaisimpien kiistojen äärelle. 
Priest tekee logiikasta helppoa ja 
sysää lukijansa myös pohtimaan 
alan peruskysymyksiä itse. 

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & 
näin: kirjat 94 • ISBN 978-952-7189-21-4 • 
179 s. • Nid. • 2017 • EUR 34

http://www.tiedekirja.fi
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Päätoim. Arto Laitinen 

Ajatus 74
Suomen Filosofisen Yhdistyksen 
vuosikirja

Ajatus 74 sisältää mm. artikkelit: 
Tero Vaaja, Itsetuntemus, 
ekspressivismi ja Wittgenstein; 
Aku Visala, Neuronitko syypäitä? 
– Viimeaikaista keskustelua 
tahdonvapaudesta ja tieteestä; 
Lauri Kallio, J. V. Snellmanin 
hegeliläisyydestä; Teemu Hanhela, 
Axel Honnethin kriittinen teoria 
ja hermeneutiikka: Huomioita 
Gadamerin hermeneuttisen 
kokemuksen kritiikistä; Sari Roman-
Lagerspetz & Eerik Lagerspetz, 
Rotuoppien metafysiikkaa. 
Sosialismi ja juutalaisvastaisuus 
mustien vihkojen valossa; Jani 
Sinokki, Rasismi ja käsitenihilismi.

Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska 
Föreningen i Finland • Vuosikirja • ISBN 
978-951-9264-87-5 • ISSN 0355-1725 • 
406 s. • Nid. • 2017 • EUR 20

Toim. Virpi Britschgi ja Juhani 
Rautopuro

Kriteerit puntarissa

Arviointi herättää vilkasta 
keskustelua etenkin keväisin, kun 
peruskoulun ja lukion päättävät 
saavat todistuksensa. Arviointi 
vaikuttaa käsityksiin itsestä 
oppijana ja auttaa ymmärtämään 
omia vahvuuksia ja osaamista. 
Arvioinnin kehittäminen 
oikeudenmukaisemmaksi ja 
läpinäkyvämmäksi edellyttää 
tutkittua tietoa siitä, mihin 
erilaisten arviointitapojen 
käyttäminen johtaa. Kriteerit 
puntarissa tarkastelee kriteereihin 
perustuvaa arviointia. Kirjassa 
pohditaan kriteeriperustaisuuden 
mukanaan tuomia mahdollisuuksia 
ja sudenkuoppia. 

Suomen Kasvatustieteellinen Seura • 
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in 
Educational Sciences 74 • ISBN 978-952-
5401-77-6 • ISSN 1458-1094 • 178 s. • 
Nid. • 2017 • EUR 31

KASVATUSTIEDE JA 
NUORISOTUTKIMUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/ajatus-74.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kriteerit-puntarissa.html
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Toim. Auli Toom, Matti 
Rautiainen ja Juhani Tähtinen

Toiveet ja todellisuus
Kasvatus osallisuutta ja oppimista 
rakentamassa

Kasvatuksen toiveiden ja 
todellisuuden kohtaaminen sekä 
tähän liittyvät jännitteet ovat 
tarjonneet tutkimukselle ja siihen 
kytkeytyvälle kehittämiselle 
jatkuvasti kiinnostavan kentän. 
Tässä kirjassa näkökulmia on kolme. 
Teos alkaa kasvatuksen olemuksen 
ja osallisuuden käsitteen 
monimuotoisella tarkastelulla. Se 
etenee tarkastelemaan kasvatuksen 
ja opetuksen käytäntöjä sekä 
lasten ja nuorten osallisuutta 
niissä. Lopuksi teos kohdentuu 
kasvatuksen ja opetuksen 
kokeiluihin, joilla osallisuutta on 
pyritty rakentamaan.

Suomen Kasvatustieteellinen Seura • 
Kasvatusalan tutkimuksia  – Research in 
Educational Sciences 75 • ISBN 978-952-
5401-78-3 • ISSN 1458-1094 • 546 s. • 
Nid. • 2017 • EUR 36

Red. Erik Geber 

Skolhistoriskt arkiv 36

Svenska skolhistoriska föreningens 
årsbok behandlar fri bildning. 
Den innehåller bl.a. en artikel 
om folkhögskolornas danska 
upphovsman N.F.S. Grundtvig av 
Urban Fellman och en översikt av 
de finlandssvenska folkskolornas 
uppkomst och utveckling av Erik 
Geber. Den största formen av fri 
bildning i dag, medborgar- och 
arbetarinstituten, behandlas av 
Alice Lillas och Martin Gripenberg. 
De allmänna bibliotekens 
uppkomst och utveckling belyses 
av Barbro Wigell-Ryynänen och Erik 
Geber. 

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland 
• Skolhistoriskt arkiv • ISSN 0489-0760 • 
224 s. • Hft • 2017 • EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
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Markku Vanttaja, Juhani 
Tähtinen, Tuomas Zacheus ja Pasi 
Koski

Liikkumattomuuden jäljillä 

Pitkittäistutkimus vähän 
liikuntaa harrastavien nuorten 
liikuntasuhteesta ja liikunta-
aktiivisuuden muutoksista
Liikunnan hyötyjä pidetään 
kiistattomina. Silti monet 
päätyvät jo nuorella iällä 
elämäntapaan, johon ei kuulu 
liikunnan harrastaminen. 
Miksi liikunta ei kiinnosta tai 
miksi aiempi innostus hiipuu? 
Millaisia liikuntakokemuksia 
vähän liikkuvilla nuorilla on ollut 
elämänsä eri vaiheissa? Miten 
liikuntasuhde muuttuu lapsuudesta 
aikuisuuteen tultaessa? Tässä 
tutkimuksessa muun muassa 
näihin kysymyksiin etsitään 
vastauksia laajan kyselyaineiston 
ja elämäkerrallisten haastattelujen 
avulla.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutki-
musseura. Julkaisuja 194 • ISBN 978-952-
7175-35-4 • ISSN 1799-9219 • 172 s. • 
Nid.• 2017 • EUR 26

Toim. Sanna Aaltonen ja Antti 
Kivijärvi

Nuoret aikuiset 
hyvinvointipalvelujen 
käyttäjinä ja kohteina

Kirjassa etsitään vastauksia 
kysymyksiin, jotka ovat 
keskeisiä palvelujen arvioinnissa 
ja kehittämisessä. Miten 
hyvinvointipalvelut vastaavat 
nuorten aikuisten tarpeisiin? 
Mikä on nuorten aikuisten asema 
palveluiden käyttäjinä? Miten 
palveluntarjoajat kykenevät 
hyödyntämään nuorilta kerättyä 
tietoa? Kirjassa avataan nuorten 
aikuisten ja hyvinvointipalvelujen 
suhteita sekä tilastotietoon että 
arkisiin kokemuksiin perustuvien 
tuoreiden tutkimusten kautta.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutki-
musseura. Julkaisuja 198 • ISBN 978-952-
7175-48-4 • ISSN 1799-9219 • 264 s. • 
Nid. • 2017 • EUR 28

http://www.tiedekirja.fi
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Anssi Saura

Sata vuotta 
perinnöllisyystiedettä 
Suomessa

Teos kertoo biologian keskeisen 
tieteen historian maassamme. 
Perustutkimuksen ohessa 
soveltavien alojen, kuten 
lääketieteellisen genetiikan ja 
jalostustieteiden, tutkimus ja 
opetus alkoivat 1910-luvulla. 
Genetiikka on ensisijaisesti 
menetelmä: risteytykset ja 
kromosomien rakenteen 
ymmärtäminen ovat johtaneet 
molekyylibiologiaan. 
Perinnöllisyystiede on saanut 
aikaan ratkaisevan muutoksen 
käsityksessä yksilöiden – siis 
meidänkin – ja koko elävän 
luonnon kehityksestä. Ekologia 
nähdään geenien ja ympäristön 
yhteisvaikutuksena. 

Suomen Biologian Seura Vanamo • Luon-
non Tutkija 2017:3-4 • ISBN 978-951-
9108-19-3 • ISSN 0024-7383 • 112 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 22

Lauri Hokkinen

Pyörämatkailijan Saksa

Polkupyörää on Suomessa totuttu 
pitämään työ- ja asiointimatkojen 
kulkuneuvona ja toisaalta 
kuntoiluvälineenä. Saksassa 
polkupyörä on suuressa määrin 
myös matkailua palveleva 
ajoneuvo. Pyöräretkeilystä on 
tullut suosittu lomanviettomuoto 
ja pyörämatkailijat ovat esimerkiksi 
monin paikoin Elbejoen varrella 
matkailuelinkeinolle jopa 
automatkailijoita tärkeämpi 
asiakasryhmä. Pyörämatkailijan 
Saksa -kirja kertoo Saksasta 
Euroopan johtavana 
pyörämatkailumaana. 

Aue-säätiö • Aue-säätiön julkaisuja 31 • 
ISBN 978-952-68042-5-5 • ISSN 1797-
6154 • 99 s. • Nid. • 2016 • EUR 19,90

VARIA
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https://www.tiedekirja.fi/default/sata-vuotta-perinnollisyystiedetta-suomessa-lt-121-3-4.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nuoret-aikuiset-hyvinvointipalvelujen-kayttajina-ja-kohteina.html
https://www.tiedekirja.fi/default/pyoramatkailijan-saksa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/sata-vuotta-perinnollisyystiedetta-suomessa-lt-121-3-4.html


32 | www.tiedekirja.fi

Teija Alanko

Malva ja mulperi
Poimintoja entisajan puutarhoista

Mansikoita ja humalaa 
luostarissa, timjamia Turun 
linnassa. Oopiumia ja 
kehäkukkia apteekkareiden 
yrttitarhoissa. Malva ja 
mulperi johdattaa lukijansa 
kasvitieteellisistä puutarhoista 
kartanoiden hedelmäpuiden 
katveeseen. Suomalaisten 
puutarhojen historia on 
värikäs ja täynnä omaperäisiä 
persoonia. Suomessa on kokeiltu 
jopa riisin ja mulperipuiden 
kasvatusta. Näyttävästi kuvitettu 
teos esittelee historiallisten 
puutarhojen ohella yli 50 vanhaa 
hyötykasvia, joita on käytetty 
ravintona, mausteena, lääkkeenä 
ja väriaineena. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kir-
jokansi 160 • ISBN 978-952-222-943-4 
• ISSN 2323-7392 • 263 s. • Sid. • 2018 
• EUR 35

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/malva-ja-mulperi.html
https://www.tiedekirja.fi/default/uni-sikeydet-ja-vaikeudet.html
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Elio Lugaresi
Suom. Tapani Kilpeläinen

Uni – sikeydet ja vaikeudet

Uni – sikeydet ja vaikeudet 
esittelee yleistajuisesti sekä unen ja 
nukkumisen fysiologiset perusteet
että unilääketieteen historian. 
Lisäksi professori Elio Lugaresi 
tarjoilee asioiden valottamiseksi
ohuessa mutta painavassa 
kirjassaan myös sarjan tositapauksia 
ja anekdootteja värikkäältä
lääkärinuraltaan. Elio Lugaresi 
(1926–2015) oli italialainen 
lääkäri ja neurotieteilijä ja yksi 
unilääketieteen uranuurtajista. 

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & 
näin: kirjat 96 • ISBN 978-952-7189-26-9 • 
150 s. • Nid. • 2018 • EUR 34

Toim. Antti Kolehmainen 

Oikeustiede – 
Jurisprudentia 50

Vuoden 2017 vuosikirja sisältää 
mm. seuraavat artikkelit: Kristiina 
Honko, Kansallinen turvallisuus, 
ihmisoikeusvelvoitteista 
poikkeaminen sekä 
velvoitteiden rajoittaminen 
Euroopan muuttuvassa 
turvallisuusympäristössä; 
Marja Luukkonen, Sijoittajan 
reklamaatiovelvollisuus; Minna 
Pappila ja Soili Nystén-Haarala, 
Osallistumisoikeudet osana 
yritysvastuuta, tarkastelussa 
venäläiset öljy-yhtiöt; Katja 
Perätalo, Yhteisvastuu 
vahingonkorvausvelasta 
rakennusurakan kontekstissa.

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Oikeus-
tiede: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 
vuosikirja 2017 • ISBN 978-951-855-373-4 
• ISSN 0355-8215 • 511 s. • Sid. • 2017 • 
EUR 95

http://www.tiedekirja.fi
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Toim. Juha Janhunen 

Sphinx 2016-2017

Sphinx 2016-2017 sisältää 
seuraavat esitelmät: Robert D. 
Goldman & Edward R. Kuczmarski, 
Studies of two rare diseases 
provide insights into normal cell 
functions; Nils Chr. Stenseth, Var 
svartedauden og pestutbruddene i 
middelalderens Europa forårsaket 
av en asiatisk klima-puls? Johannes 
Brusila, Musik och materialitet; 
Mika Kajava, Polyteismi antiikin 
Kreikassa.

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen 
Tiedeseura • Sphinx. Årsbok - Vuosikirja 
- Yearbook • ISBN 978-951-653-419-3 • 
ISSN 0783-5892 • 238 s. • Nid. • 2017 • 
EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
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TIEDEKIRJA – SUOMEN MONIPUOLISIN 
TIEDE- JA TIETOKIRJALLISUUDEN 
KIRJAKAUPPA
Tiedekirja on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) 
kuuluva tieteellisten seurojen myyntinäyttely, joka välit-
tää tieteellistä tutkimusta ja yleistajuisia julkaisuja, joita 
muualta ei saa.

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa kivijalkamyymäläs-
sä järjestetään vuosittain myös useita tapahtumia kiinnos-
tavista kirjailijahaastatteluista kirjanjulkistustilaisuuksiin. 
Tervetuloa tapahtumiimme! 

Seuraa Tiedekirjan somekanavia ja tilaa uutuuskirje (tie-
dekirja@tsv.fi) niin saat tietoa uutuuksistamme ja ajan-
kohtaisista tapahtumista sekä kampanjoistamme. 

VETENSKAPSBOKHANDELN – FINLANDS MÅNGSIDIGASTE 
BOKHANDEL FÖR VETENSKAPS- OCH FACKLITTERATUR

Vetenskapsbokhandeln tillhör Vetenskapliga samfundens 
delegation (VSD) och är de vetenskapliga samfundens 
försäljningsutställning, som förmedlar vetenskaplig forsk-
ning och allmänfattliga publikationer som inte fås annans-
tans ifrån.

I butiken belägen i Kronohagen i Helsingfors ordnas årli-
gen även flera evenemang från intressanta författarinterv-
juer till boksläpp. Välkommen till våra evenemang!

Följ Vetenskapsbokhandelns somekanaler och beställ ny-
hetsbrevet (tiedekirja@tsv.fi) så får du information om 
våra nyheter och aktuella evenemang samt kampanjer.     

http://www.tiedekirja.fi
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