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Suositelkaa toisillenne kirjoja!
Pidän siitä, että kirjoista puhutaan, niistä kirjoitetaan ja niitä suositellaan eteenpäin. 
Kirjablogeja seuraamalla sekä kollegoiden ja ystävien kanssa puhumalla olen itsekin 
löytänyt teoksia, joihin en olisi muuten törmännyt. Uusia kirjoja julkaistaan koko ajan ja 
ihmiset pitävät lukemisesta – kirjalla menee ilmeisen hyvin.
 Tiedekirjan vuoden 2018 toisessa uutuusluettelossa esitellään suuri rypäs 
syksyn aikana julkaistuja hienoja tiedekirjoja. Suosittelen teille tutustumista näihin 
kaikkiin, mutta muutamana poimintona nostan lukuisista henkilöhistorioista Panu 
Rajalan teoksen Suomussalmen sulttaani, joka kertoo Ilmari Kiannon vaiherikkaasta 
elämästä (s. 10) sekä tutkimuksen Nordenskiöldsin retkistä arktisilla alueilla (s. 13). 
Helsingin henget (s. 14) johdattavat meidät aaveiden pääkaupunkiin ja Maailman 
hallaa (s. 21) vie lukijan amerikansiirtolaisen ajatuksiin runojen kautta. Tieteen lyhyt 
historia (s. 32) on teos, joka haastaa lukijan miettimään tieteenhistoriaan ja sen 
kokonaisvaltaista merkitystä.
 Toivotan kaikki tiedonjanoiset tervetulleiksi tutustumaan Suomen laajimpaan 
tiede- ja tietokirjallisuuden valikoimaan Tiedekirjan myymälään ja verkkokauppaan 
www.tiedekirja.fi!

Tiedekirja – inspiraatiota tieteestä!

Rekommendera böcker
Jag gillar att det talas och skrivs om böcker, och att de rekommenderas för läsning. 
Genom bokbloggar och pratstunder med kollegor och vänner har jag själv också hittat 
verk som jag annars inte skulle ha råkat på. Nya böcker publiceras hela tiden och 
människor tycker om att läsa – boken mår av allt att döma bra.
 I Vetenskapsbokhandelns andra nyhetskatalog år 2018 presenteras en stor 
mängd fina vetenskapsböcker som utkommit under hösten. Jag rekommenderar att ni 
bekantar er med alla dessa, men lyfter som några plock ur et stort antal personhistorier 
Panu Rajalas verk Suomussalmen sulttaani, som handlar om Ilmari Kiantos 
händelserika liv (s. 10), samt forskningen om Nordenskiölds resor på de arktiska 
områdena (s. 13). Helsingin henget (s. 14) leder läsaren till vålnadernas huvudstad och 
Maailman hallaa (s. 21) öppnar en amerikaimmigrants tankar genom dikter. Tieteen 
lyhyt historia (s. 32) är ett verk som utmanar läsaren att fundera på vetenskapshistorien 
och dess genomgående betydelse.
 Jag önskar alla kunskapstörstiga välkomna till Vetenskapsbokhandelns 
butik och nätbutik www.tiedekirja.fi för att stifta bekantskap med det mest omfattande 
utbudet av vetenskaps- och facklitteratur i Finland!
Vetenskapsbokhandeln – inspiration från vetenskap!

Markkinointisuunnittelija Eija Lappi, översättning: Lena Lönngren

http://www.tiedekirja.fi
http://www.tiedekirja.fi
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MARTTI HAAVIO

Bjarmien vallan kukoistus 
ja tuho
Historiaa ja runoutta

Bjarmia eli Bjarmien maa on 
islantilaisissa saagoissa ja muissa 
keskiaikaisissa lähteissä esiintyvä alue, 
joka sijaitsi Jäämeren tai Vienanmeren 
rannoilla. Bjarmeja on perinteisesti 
pidetty suomalaisugrilaisena kansana, 
joka vaurastui käymällä kauppaa suurten 
jokien varrella. Viikinkien ja myöhemmin 
mongolien hyökkäykset koituivat lopulta 
Bjarmien maan tuhoksi, mutta tarina 
tästä muinaisesta suomensukuisesta 
kansasta jäi elämään saagoihin. Bjarmien 
vallan kukoistus ja tuho ilmestyi ensi 
kertaa vuonna 1965.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • 
Kirjokansi 181 • ISBN 978-951-858-010-5 
• ISSN 2323-7392 • 297 s. • Sid. • 2018 
• EUR 39

HISTORIA 

MIKKO MOILANEN

Viikinkimiekat Suomessa

Viikinkimiekka oli arvostettu ja pelätty 
taisteluase – ja Suomi viikinkimiekkojen 
suurmaa. Miekkalöytöjen suuri määrä 
haastaa syvälle juurtuneet käsitykset 
viikinkiajan Suomesta köyhänä 
syrjäseutuna. Viikinkimiekat Suomessa 
johdattaa lukijan viikinkiajan Suomeen 
ja Eurooppaan, ajan väkivaltaiseen 
kulttuuriin ja uskomuksiin. Miekka 
oli viikingille sekä yliluonnollisia 
ominaisuuksia sisältävä ase että 
statusesine ja perintökalleus, jonka 
valmistaminen vaati suurta taitoa.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • 
Kirjokansi 171 • ISBN 978-952-222-964-9 
• ISSN 2323-7392 • 263 s. • Sid. • 2018 
• EUR 37

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/bjarmien-vallan-kukoistus-ja-tuho.html
https://www.tiedekirja.fi/default/viikinkimiekat-suomessa.html
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TOIM. KALLE KANANOJA JA LAURI 
TÄHTINEN 

Pohjola, Atlantti, maailma
Ylirajaisen vuorovaikutuksen 
historiaa 1600–1900-luvuilla

Teos kertoo Pohjolan pitkästä 
atlanttisesta historiasta. Kirjassa 
esitellään varhaismodernin aikakauden 
suomalaisia ja skandinaavisia henkilöitä 
ja ilmiötä, joiden kohtalot risteävät 
Atlantilla erinäisissä kehityskuluissa 
1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. 
Tähän pohjoismaisten toimijoiden 
joukkoon kuului sotilaita, merimiehiä 
ja historiantutkijoita sekä suuri joukko 
yksilöimättömiksi jääviä siirtolaisia. 
Siirtolaisuus oli Atlantin historian 
keskeisiä piirteitä ja muodosti perustan 
monitahoiselle vuorovaikutukselle.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historial-
linen Arkisto 147 • ISBN 978-952-222-915-1 
• ISSN 0073-2540 • 314 s. • Nid. • 2018 • EUR 35

MAX ENGMAN

Kielikysymys
Suomen ruotsalaisuus 1812–1922

Kielikysymys kertoo Suomen 
ruotsalaisuudesta autonomian aikana 
1800-luvulla sekä itsenäisyyden 
alkuvuosina. Sen pääteemana on 
kolmiodraama, jossa kolme kieltä, suomi, 
ruotsi ja venäjä, kilpailivat johtavasta 
asemasta suuriruhtinaskunnassa. Max 
Engman sai alkuteoksesta Språkfrågan 
Ruotsin tärkeimmän tietokirjapalkinnon 
2016. Kielikysymys on Suomen 
ruotsalaista historiaa käsittelevän 
kirjasarjan kolmas osa.

Svenska litteratursällskapet i Finland • SLS 
erillisjulkaisut • ISBN 978-951-583-425-6 • 483 
s. • Sid. • 2018 • EUR 42

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/viikinkimiekat-suomessa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/pohjola-atlantti-maailma.html
https://www.tiedekirja.fi/default/pohjola-atlantti-maailma.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kielikysymys.html
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RED. HENRIK MEINANDER, PETRI 
KARONEN OCH KJELL ÖSTBERG

Demokratins drivkrafter
Kontext och särdrag i Finlands och 
Sveriges demokratier 1890–2020

Finland och Sverige har en lång 
gemensam demokratihistoria. Men 
vilka är skillnaderna och varför? Och 
vilka utmaningar har funnits på vägen? 
I Demokratins drivkrafter studeras 
vändpunkter i de båda ländernas 
samhällsutveckling i ett spänningsfält 
mellan de politiska kulturerna, 
geopolitiska förskjutningar och 
världsekonomin. Boken gör nedslag 
i 1900-talets ytterlighetsrörelser 
och analyserar effekterna av det 
snabbt framväxande industri- och 
folkrörelsesamhället. 

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
819 • ISBN 978-951-583-422-5 • ISSN 0039-
6842 • 500 s. • Hft • 2018 • EUR 26

TOIM. MARIA VASENKARI JA  
P. T. KUUSILUOMA

Sukutarinat 2017

Suomen Sukututkimusseura rohkaisee 
sukuharrastajia keräämään, kirjoittamaan 
ja jakamaan sukutarinoita. Seura juhlisti 
100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi 
Sukutarinakilpailun tammikuussa 2017. 
Sen tarkoituksena oli juhlavuoden 
teeman ”Jokaisella on tarina” mukaisesti 
etsiä tarinoita henkilöiden, perheiden ja 
sukujen vaiheista. Tähän antologiaan on 
koottu Sukutarinakilpailun satoa. Tarinat 
on ryhmitelty viiteen temaattiseen osaan: 
naiskohtaloita, mieskohtaloita, perheen 
ja suvun vaiheita, siirtoja ja siirtymiä sekä 
vuosi 1918. 

Suomen Sukututkimusseura • Suomen Sukutut-
kimusseuran sukutarinoita 1 • ISBN 978-951-
583-414-0 • ISSN 2489-754X • 279 s. • Nid. • 
2018 • EUR 10

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/demokratins-drivkrafter.html
https://www.tiedekirja.fi/default/sukutarinat-2017.html
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KARI KOSKELA

Huligaanit
Katuelämää Sörkassa suurlakosta 
sisällissotaan

Lontoossa nousi julkisuuteen 1800-luvun 
lopussa uusi käsite – huligaanit. 
Työläiskaupunginosien erikoisesti 
pukeutuneet nuoret jengiläiset 
tappelivat, ryöstivät ohikulkijoita ja 
käyttäytyivät väkivaltaisesti poliiseja 
kohtaan. Suomessa huligaanit ovat 
osa Helsingin historiaa. Myyttiset 
ja jälkikäteen romantisoidut 
Sörkan katupojat olivat tunnettuja 
elämäntavastaan, jossa väkivallasta tuli 
ihmisarvon mitta. Kari Koskelan teos 
kertoo 1900-luvun alun Helsingistä ja 
katujen vaarallisesta vetovoimasta. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 870 • 
ISBN 978-951-746-382-9 • ISSN 0355-1768 • 
250 s. • Nid. • 2018 • 2.p. • EUR 27

MARKO HALONEN

Brändö skyddskår

Brändö skyddskår (1918–1944) var en 
betydande organisation på Brändö 
och i hela det område som idag kallas 
Östra Helsingfors. Boken Brändö 
skyddskår är en omarbetad upplaga av 
den finskspråkiga utgåvan Kulosaaren 
suojeluskunta som utkom år 2014. 
I föreliggande upplaga har vissa 
nya uppgifter inkluderats. Den nya 
informationen är klart markerad för att 
underlätta läsningen och jämförelsen 
med den finskspråkiga utgåvan. Vissa 
smärre förbättringar såsom i layouten på 
kartorna har också gjorts.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
149 • ISBN 978-952-222-906-9 • ISSN 2323-
7392 • 117 s. • Inb • 2018 • EUR 45

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/huligaanit.html
https://www.tiedekirja.fi/default/brando-skyddskar.html
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KIRSI VAINIO-KORHONEN

Musta-Maija ja  
Kirppu-Kaisa
Seksityöläiset 1800-luvun alun 
Suomessa

Turussa tehtiin 18. lokakuuta 1838 maan 
siihenastisen historian laajin kupparatsia. 
Sukupuolitautitarkastuksiin pakotettiin 
yhden päivän aikana kymmeniä naisia 
ja heidän tietonsa kirjattiin poliisin 
valvontakirjaan. Musta-Maija ja Kirppu-
Kaisa kertoo näiden naisten tarinan. 
Etualalla eivät ole viranomaiset ja 
kontrolli vaan historiankirjoituksessa 
syrjään jääneiden tarkastusnaisten koko 
elämänkaari lapsuudesta vanhuuteen. 
Millaiset elinolot johtivat heidän 
kohdallaan seksityöhön? Missä ja miten 
he tätä työtä tekivät? 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
174 • ISBN 978-952-222-967-0 • ISSN 2323-
7392 • 283 s. • Sid. • 2018 • EUR 33

YRJÖ KAUKIAINEN

Aarrelaivat ja harhatulet
Turunmaan ulkosaaristo 1700-luvulla

Saaristomeren etelälaidalla meren 
pohjassa makaa kaksi 1700-luvulla 
arvokkaassa lastissa uponnutta 
hollantilaista kauppalaivaa, St. 
Mikael ja Vrouw Maria. Purjelaivojen 
haaksirikot olivat tuona aikana tavallisia, 
mutta laivojen lasti onnistuttiin usein 
pelastamaan paikallisten ihmisten avulla. 
Kaikki saaristolaiset eivät kuitenkaan 
tyytyneet pelkkiin pelastustoimiin vaan 
ohjasivat laivoja karille harhatulilla 
ja ryöstivät sitten niiden arvokkaan 
lastin. Teos vie lukijan 1700-luvulle 
rannikkorosvojen ja aarrelaivojen aikaan.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
166 • ISBN 978-952-222-982-3 • ISSN 2323-
7392 • 151 s. • Sid. • 2018 • EUR 33

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/musta-maija-ja-kirppu-kaisa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/aarrelaivat-ja-harhatulet.html
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TOIM. TIINA LINTUNEN JA  
ANNE HEIMO

Sisällissodan jäljet

Tämän kirjan 12 artikkelissa perehdytään 
niihin erilaisiin jälkiin, joita sisällissota 
jätti suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Tutkimuksissa tarkastellaan sadan 
vuoden takaista sisällissotaa läheltä 
ja kaukaa, mikro- ja makrotasolta 
sekä aikalaisten että jälkipolvien 
näkökulmasta. Kirjan kantavat teemat 
ovat erilaiset selviytymisen strategiat, 
lapset ja nuoret sekä muistin politiikka.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura • Väki voimakas 31 • ISBN 978-952-5976-
67-0 • ISSN 0782-2332 • 352 s. • Nid. • 2018 • 
EUR 20

LEENA SHARMA

Ikuiset ystävät
Suomen ja Neuvostoliiton 
kulttuurisuhteet sotien jälkeen

Jatkosodan päätyttyä Neuvostoliitosta, 
verivihollisesta, oli tehtävä Suomen 
ystävä. Teos kertoo Suomen ja 
Neuvostoliiton kulttuurisuhteista sodan 
päättymisestä 1980-luvun puoliväliin. 
Kirja kokoaa kuuden vuosikymmenen 
kokemukset: suomalaistaiteilijoiden 
kostean värikkäät vierailut 
Neuvostoliitossa, Suomi-Neuvostoliitto-
Seuran dominoivat kulttuurisuhteet, jotka 
se häikäilemättä politisoi, ystävyyskultin 
syntymisen, taistolaisuuden nousun 
ja 1970-luvun hullut vuodet, jolloin 
kansakunnan suomettunut eliitti oli isosti 
rähmällään. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
142 • ISBN 978-952-222-863-5 • ISSN 2323-
7392 • 243 s. • Nid. • 2018 • EUR 33

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/sisallissodan-jaljet.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ikuiset-ystavat.html


 www.tiedekirja.fi | 9 

PÄÄTOIM. TUUKKA HELIN

Hippokrates 34

Hippokrates 34 sisältää mm. artikkelit: 
Hindrik Strandberg, Anatomiska 
votivgåvor från antiken. En tradition 
om bön och tack för hälsa under mer 
än två årtusenden; Katariina Lehto, 
Kohdun anatomia ja veren tarketuvat 
hiukkaset kuukautisvuodon ehtyessä. 
Peter Elfvingin tohtorinväitös Utrechtin 
yliopistossa 1702; Asko Lukinmaa, 
Lääketieteen murros Suomessa 
1860-luvulla käydyn vesihoitoriidan 
taustatekijänä.

Suomen Lääketieteen Historian Seura • Suomen 
Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2017 • 
ISSN 0781-5859 • 190 s. • Nid. • 2018 • EUR 35

TOIM. JARMO PELTOLA JA  
ERKKI VASARA

Tehtävänä työväenhistoria
Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura 30 vuotta

Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seuran siipien suojissa 
harrastettu historian tutkimus 
on ehkä parhaimmillaan ollut 
yhteiskuntahistoriallista, laaja-
alaista tutkimusta, jossa ilmiöihin 
on pureuduttu niin talouden, 
sosiaalisen kuin poliittisenkin kautta 
sukupuolinäkökulmaa unohtamatta. 
Erityisesti seuran toiminnan viimeisten 
vuosikymmenten aikana työväen 
tutkimuksen piiriin on yhä vahvemmin 
tullut työväenkulttuurin monimuotoinen 
tutkimus. 

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-
5976-65-6 • 225 s. • Nid. • 2018 • EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/hippokrates-34.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tehtavana-tyovaenhistoria.html
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PÄÄTOIM. OLAVI K. FÄLT

Faravid 45
Historian ja arkeologian tutkimuksen 
aikakauskirja

Faravid 45 sisältää mm. 
tutkimusartikkelit: Janne Ikäheimo, 
Labiilit ikäykset ja stabiilit isotoopit: 
lisää 14C-ajoituksia Keminmaan 
Valmarinniemeltä;  Olavi K. Fält, 
Increasingly global and networked 
science – Yokohama as a stage for 
Western science in the early 1870s 
world; Ritva Kylli, ”Nauruksi oli 
parasta asia muuttaa” – huumorin 
ja nauramisen merkitys kulttuurien 
välisissä kohtaamisissa Suomen Lapissa 
1900-luvun alkupuolella.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • 
Faravid 45 • ISSN 0356-5629 • 104 s. • Nid. • 
2018 • EUR 30

PANU RAJALA

Suomussalmen sulttaani
Ilmari Kiannon elämä

”Mikä mies oli Iki-Kianto? Syrjitty 
kirjailija, maanpetturi ja naissankari? 
Soturi ja sorrettujen puolustaja. 
Vapaan rakkauden ja moniavioisuuden 
kannattaja. Kirkon ja yhteiskunnan 
kaataja. Isänmaallinen intoilija ja 
Suomussalmen sulttaani.” Panu Rajala 
kertoo kirjallisuutemme värikkäimpiin 
hahmoihin kuuluvan Ilmari Kiannon 
(1874–1970) tarinan. Punaisesta viivasta 
kaikkien tuntema Kianto eli vaiherikkaan 
elämän vaihtuvine vaimoineen, 
ikämiehen rakkausdraamoineen ja 
tragikoomisine talousvaikeuksineen. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
154 • ISBN 978-952-222-698-3 • ISSN 2323-
7392 • 525 s. • Sid. • 2018 • EUR 34

HENKILÖHISTORIA JA ELÄMÄKERRAT

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/faravid-45.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomussalmen-sulttaani.html
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JOUNI KAUHANEN

Baltiasta ajopuuhun
Professori Arvi Korhonen (1890–
1967)

Arvi Heikki Korhonen syntyi 
maanviljelijäperheeseen Utajärvellä. 
Lahjakas poika jatkoi kansakoulusta 
Oulun lyseoon ja edelleen 
yliopistoon. Hän väitteli balttilaisesta 
vakkalaitoksesta vuonna 1923. Korhonen 
palveli yleisesikunnan sotahistoriallisessa 
toimistossa apulaispäällikkönä keskittyen 
30-vuotiseen sotaan ja hänet nimitettiin 
Helsingin yliopiston yleisen historian 
professoriksi vuonna 1940. Elämäkerta 
perustuu Arvi Korhosen yksityisarkistoon 
ja perikunnalta tutkimusaineistoksi 
saatuun yksityiseen kirjeenvaihtoon.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Studia 
Historica Septentrionalia 78 • ISBN 978-952-
9888-61-0 • ISSN 0356-8199 • 338 s. • Nid. • 
2018 • EUR 56

RAINE HAIKARAINEN

Mystinen maestro
Seppo A. Teinosen pitkä 
pyhiinvaellus

Helsingin yliopiston ekumeniikan ja 
dogmatiikan professoria Seppo A. 
Teinosta (1924–1995) on luonnehdittu 
vuosisadan oppineimmaksi 
suomalaiseksi teologiksi, yliopiston 
parhaimpiin kuuluvaksi luennoitsijaksi 
ja armoitetuksi opintomatkojen 
johtajaksi. Mystinen Maestro vie 
tutustumaan Teinoseen, joka vaikutti 
moniin teologisukupolviin, kiivaili ja 
väitteli, luopui pappisvirastaan ja kääntyi 
katolilaiseksi – ja muutti elämänsä 
viimeisiksi vuosiksi Andalusiaan, mistä ei 
palannut enää kotimaahan.

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • 
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran 
julkaisuja 286 • ISBN 978-952-288-856-3 • ISSN 
0356-9349 • 500 s. • Sid. • 2018 • EUR 29

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/mystinen-maestro.html
https://www.tiedekirja.fi/default/baltiasta-ajopuuhun.html
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FREDRIK HERTZBERG

 ”Mitt språk är ej i orden ”
Gunnar Björlings liv och verk

Numera betraktas Gunnar Björling (1887–
1960) som en av de främsta litterära 
modernisterna, men under sin livstid fick 
han kämpa för att nå uppskattning och 
förståelse. Redan före sin debut 1922 
var han förebild för flera yngre författare 
och från 1930-talet utvidgades kretsen 
till författare och konstnärer från hela 
Norden. För första gången behandlas 
hans homosexualitet och förälskelser, 
som i ljuset av tidigare okänt material 
antar nya, fastare konturer.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
820 • ISBN 978-951-583-423-2 • ISSN 0039-
6842 • 560 s. • Inb • 2018 • EUR 35

ZACHARIAS TOPELIUS
Utg. Pia Asp och Eliel Kilpelä

Dagböcker

Topelius dagböcker omspänner drygt 
åtta år av hans ungdom. Anteckningarna 
inleds med den första resan till 
studiestaden Helsingfors i oktober 
1832 och avslutas 1840, det år han 
promoverades till magister. Dag för dag 
skildrar Topelius livfullt studieliv, nöjen 
och aktualiteter, men också resorna 
genom storfurstendömet och ferierna 
i Nykarleby. Dagbokssviten avslutas 
med ”Den Svartgröna Sommaren 1842”, 
som handlar om bäste vännen Henrik 
Backmans död och om förhållandet till 
den blivande hustrun Emilie Lindqvist.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
823 • ISBN 978-951-583-433-1 • ISSN 0039-
6842 • 1414 s. • Inb • 2018 • EUR 44

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/mitt-sprak-ar-ej-i-orden.html
https://www.tiedekirja.fi/default/dagbocker-band-1-3.html
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PETER HOLMBERG

A.E. Nordenskiölds 
expeditioner till Arktis 
1858–1883

Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901) 
skulle egentligen ha blivit Finlands första 
geologiprofessor. Politiska hinder förde 
dock till en helt ny karriär i Sverige. Han 
blev Sveriges främste polarforskare 
genom tiderna. På 25 år blev det totalt 
tio arktiska expeditioner till Spetsbergen, 
Grönland och Sibiriens kuster. I denna 
bok överblickar Peter Holmberg 
samtliga A.E. Nordenskiölds arktiska 
upptäcktsfärder: förberedelserna, 
målsättningarna, fartygen, deltagarna 
och resultaten, samt även tiden efter 
expeditionerna.

Nordenskiöld-samfundet i Finland • NS eril-
lisjulkaisuja • ISBN 978-952-68915-0-7 • ISSN 
0081-9956 • 233 s. • Hft • 2018 • EUR 25

PASI KLEMETTINEN

Karjalan räyhähenget

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. 
Ylöjärven poltergeist on Suomen 
historian tunnetuin räyhähenki, mutta 
ei suinkaan ainoa. 1800–1900-lukujen 
taitteessa Suomi tuntui olevan täynnä 
yliluonnollisuuksia, erityisesti Karjalan 
alueella. Kuka piru oli kaiken takana? 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 
170 • ISBN 978-952-222-963-2 • ISSN 2323-
7392 • 256 s. • Sid. • 2018 • EUR 32

KULTTUURIHISTORIA JA PERINTEENTUTKIMUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/a-e-nordenskiolds-expeditioner-till-arktis-1858-1883.html
https://www.tiedekirja.fi/default/karjalan-rayhahenget.html
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VANESSA KAIRULAHTI JA  
KAROLINA KOUVOLA

Helsingin henget
Opas aaveiden pääkaupunkiin

Maailman aavepääkaupunkien joukkoon 
kuuluva Helsinki on täynnä levottomia 
sieluja. Kuka kuuluisuus vaeltaa 
öisin Kansallisteatterin käytävillä? 
Minkä rakennuksen seinään muurattu 
nainen näyttäytyy edelleen ihmisille? 
Helsingin henget on silmät avaava opas 
pääkaupungin aavemaisiin kohteisiin ja 
synkkiin tarinoihin. Yli kaksikymmentä 
tositapahtumiin perustuvaa 
kummitustarinaa ja ihmiskohtaloa 
kertovat kolkosti Helsingin jännittävästä 
historiasta. Aaveiden jäljille opastavan 
kartan sisältävä kirja vie matkalle 
kuolleiden kaupunkiin.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
167 • ISBN 978-952-222-955-7 • ISSN 2323-
7392 • 128 s. • Nid. • 2018 • EUR 32

LAURA SEESMERI

Sauno itsellesi menneisyys
Kehollisuus osana muistelua ja 
esitettyä kokemusta

Mitä me koemme, kun saunomme? 
Millainen on voimakkaasti 
kulttuuriperintöön ja maisemaan sidotun 
paikan mahdollistama kokemus? 
Tutkimus avaa saunomiskokemusta 
ja saunan merkityksiä kehollisen 
ja aistimellisen kokemuksen 
kautta. Tutkimus tarkastelee 
saunomiskokemuksia käyttäen 
aineistona muistitietokerrontaa ja 
kiuasmainontaa aina 1950-luvunta 
alkaen. Nämä aineistokokonaisuudet 
muodostavat yhdessä mielenkiintoisen 
kuvan saunomisen merkityksistä 
modernisoituneessa Suomessa. 

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura • 
Kultaneito XVIII • ISBN 978-951-9451-10-7 • ISSN 
1239-3843 • 292 s. • Nid. • 2018 • EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/helsingin-henget.html
https://www.tiedekirja.fi/default/sauno-itsellesi-menneisyys.html
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TOIM. PILVI HÄMEENAHO,  
TIINA SUOPAJÄRVI JA  
JOHANNA YLIPULLI

Soveltava 
kulttuurintutkimus

Kulttuuri on perusta, joka ohjaa 
toimintaamme ja ajatteluamme. Se 
on tapoja, uskomuksia ja arvoja, 
minkä avulla toimimme maailmassa. 
Kulttuurintutkimuksellisella tiedolla 
onkin keskeinen sija rakennettaessa 
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja 
taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. 
Soveltavan kulttuurintutkimuksen avulla 
voidaan kehittää käytännönläheisiä 
ratkaisuja arkielämän ongelmiin. 
Tämä tieto hyödyttää esimerkiksi 
tuotekehittelyä, julkisten tai yksityisten 
palvelujen kehittämistä sekä tiedolla 
johtamista ja päätöksentekoa.  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 
259 • ISBN 978-952-222-975-5 • ISSN 0562-
6129 • 328 s. • Nid. • 2018 • EUR 38

RED. YRSA LINDQVIST OCH 
SUSANNE ÖSTERLUND-PÖTZSCH

Jordnära
Etnologiska reflektioner över ny 
nordisk mat

Traditioner och ursprung har blivit viktiga 
ledord när det gäller mat. Den äkta, 
ekologiska och lokalt producerade 
råvaran har stigit fram som berättelsens 
hjälte och koncept som ny nordisk mat 
har fått stor genomslagskraft. I Jordnära 
studerar etnologer och folklorister från 
hela Norden och Estland vilken betydelse 
berättelser och bilder, platsanknytning, 
kulturarv och matfestivaler har i den 
nordiska mat- och restaurangkulturen.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
822 • ISBN 978-951-583-430-0 • ISSN 0039-
6842 • 230 s. • Inb • 2018 • EUR 24

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/soveltava-kulttuurintutkimus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/jordnara.html
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TOIM. ESKO M. LAINE JA MINNA 
AHOKAS

Hyödyllisen tiedon piirit
Tutkimuksia papistosta, rahvaasta ja 
tiedon rakentumisesta 1700-luvulla

Tieto määritti tunnetusti valistuksen 
vuosisataa, mutta mitä sillä 1700-luvulla 
tarkoitettiin? Tässä teoksessa kirja- ja 
kirkkohistorian tutkijat analysoivat tietoa 
ja tiedon verkostoja. Esille nousevat 
kysymykset oikeudesta tietoon ja sen 
välittämiseen, tiedon ja uskon suhde 
sekä tiedon levittäminen esimerkiksi 
lastenkirjojen ja almanakkojen 
kautta. Teoreettisista lähtökohdistaan 
huolimatta teos tarjoaa runsaasti 
yleistajuisia virikkeitä tiedon merkityksen 
pohtimiseen totuudenjälkeiseksi 
kutsuttuna aikanamme. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia 
tutkimuksia 277 • ISBN 978-952-222-931-1• 
ISSN 0073-2559 • 262 s. • Nid. • 2018 • EUR 38

YRJÖ TALA

Kirkon kipupisteet
Siviiliavioliiton ja siviilirekisterin 
puute Suomessa 1905–1918

Mitä siviilirekisterin ja siviiliavioliiton 
puute merkitsivät 1900-luvun alussa 
niille, jotka jättivät lapsensa kastamatta 
eivätkä taipuneet papin vihittäviksi? 
Seurauksena oli, että kastamattomat 
lapset jäivät järjestyneen yhteiskunnan 
ulkopuolelle ja ei-kirkolliset avioliitot 
katsottiin laittomiksi tai vähintään 
epätäydellisiksi. Uudet aatteet muuttivat 
kansalaisten mielipiteitä nopeammin 
kuin yhteiskuntaa. Keisarin Suomessa 
ei myöskään toteutettu uudistuksia 
nopeasti, eikä siihen löytynyt aina edes 
halua.

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska 
kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkko-
historiallisen seuran toimituksia 236 • ISBN 
978-952-5031-90-4 • ISSN 0356-0759 • 333 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 28

KIRKKOHISTORIA JA USKONTOTIEDE

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/hyodyllisen-tiedon-piirit.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kirkon-kipupisteet-siviiliavioliiton-ja-siviilirekisterin-puute-suomessa-1905-1918.html
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PEKKA SÄRKIÖ

Salomon salaisuus
Pohdintoja peitetystä Salomon 
kritiikistä Vanhassa testamentissa

Kuningas Salomo tunnetaan viisaana ja 
rikkaana temppelin rakentajana. Toisaalta 
hänestä välittyy Raamatun perusteella 
myös negatiivinen kuva kansansa 
orjuuttajana, joka eksyi vieraiden 
jumalien palvelemiseen. Kuninkaan 
monet vierasmaalaiset vaimot nähtiin 
syyksi Salomon lankeamiseen ja lopulta 
valtakunnan jakautumiseen. Pekka 
Särkiön kirjan aiheena on epäsuora 
kritiikki, joka kohdistetaan Salomoon 
hallitsijana. 

Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen 
Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 115 • ISBN 978-
951-9217-70-3 • ISSN 0356-2786 • 331 s. • Nid. 
• 2018 • EUR 28

JUHA PENTIKÄINEN JA RISTO 
PULKKINEN

Saamelaisten mytologia

Saamelaisten muinaisusko on enemmän 
kuin uskonto – se on maailmankuva, 
jonka varassa pohjoinen kansa on elänyt 
sopusoinnussa tämän- ja tuonpuoleisten 
voimien kanssa. Perinteitä ja myyttejä on 
joikattu, kerrottu tarinoina iltanuotioilla 
ja annettu opetuksina nuoremmille, 
jotta elämä jatkuisi. Kirja avaa eteemme 
saamelaisten mytologian ainutlaatuiset 
legendat, ja avaa pohjoisen 
alkuperäiskansan ikivanhaa historiaa ja 
kulttuuria. Samalla teos jatkaa tärkeää 
keskustelua saamelaisten kulttuurisista 
oikeuksista.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
153 • ISBN 978-952-222-912-0 • ISSN 2323-
7392 • 557 s. • Sid. • 2018 • EUR 37

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/salomon-salaisuus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/saamelaisten-mytologia.html
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VILLE TIETÄVÄINEN JA VILLE 
HÄNNINEN

Kertova kuva
Journalistisen kuvituksen 
mahdollisuuksia ja keinoja

Kertova kuva pohtii lehtikuvituksen 
eri lajeja, keinoja ja mahdollisuuksia 
käytännön työprosessin ja siihen 
liittyvien tarinoiden kautta. Teos 
tarjoaa pilvien päällä liitelevän teorian 
ja juhlapuheiden sijaan konkreettisia 
esimerkkejä. Kuvitusta tarvitaan, kun 
mennään uutissähketasoa syvemmälle 
taustoittamaan ja selittämään maailman 
tapahtumia. Omaperäinen kuva tai 
kuvakokonaisuus pysäyttää ja herättää 
mielenkiinnon. Kuvitus on tekijän ja 
lukijan yhteistyötä: kuvituksen idean 
viesti jää vahvasti mieleen. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjokansi 
178 • ISBN 978-952-222-991-5 • ISSN 2323-
7392 • 199 s. • Nid. • 2018 • EUR 36

JOHANNA LAAKKONEN

Tanssia yli rajojen
Modernin tanssin transnationaaliset 
verkostot

Teos esittelee suomalaisen modernin 
tanssin kansainvälisiä juuria. Johanna 
Laakkonen käsittelee neljän taiteilijan 
työn kautta tanssia transnationaalisena 
ja verkostollisena toimintana 
maailmansotien välisenä aikana. Kirjassa 
seurataan suomalaistanssijoiden, Annsi 
Bergh, Mary Hougberg, Marianne 
Pontan ja Irja Hagfors uran vaiheita 
Saksassa ja Itävallassa. Lukijalle 
avautuu näkymä tanssijan työhön ennen 
toista maailmansotaa mutta myös 
kansallissosialismin ja modernin tanssin 
ongelmalliseen suhteeseen 1930-luvun 
Saksassa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1436 • 
ISBN 978-952-222-930-4 • ISSN 0355-1768 • 
334 s. • Nid. • 2018 • EUR 35

TAIDEHISTORIA

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/logo-isommalla.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tanssia-yli-rajojen.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kertova-kuva.html


SATU JAATINEN

Logo 
isommalla!
Grafia 1933-2018
Logo isommalla! kääntää katseen 
kirjojen ja kansien, pakkausten ja 
painotuotteiden, käyttöliittymien 
ja kuvitusten tekijöiden 
pariin. Visuaalisen viestinnän 
suunnittelijoiden järjestö Grafia 
täyttää 85 vuotta vuonna 2018. 
Järjestö perustettiin Helsingissä 
Taidehallin klubilla keväällä 1933. Sen 
aktiiveihin ovat kuuluneet Suomen 
arvostetuimmat suunnittelijat ja 
kuvittajat Rudolf Koivusta Tove 
Janssoniin ja Erik Bruuniin.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 176 • ISBN 978-952-222-977-9 • ISSN 
2323-7392 • 304 s. • Sid. • 2018 • EUR 45

https://www.tiedekirja.fi/default/logo-isommalla.html
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REIJO PITKÄRANTA

Lexicon neolatinum 
dissertationum Academia 
Aboënsis (1642–1828)
Uuslatinan sanasto Turun akatemian 
väitöskirjoissa (1642–1828)

Lexicon neolatinum – Uuslatinan sanasto 
on kaksikielinen historiallinen sanakirja, 
jonka hakusanat on koottu Turun 
akatemiassa 1642–1828 julkaistuista 
yliopistollisista väitöskirjoista. Tämä on 
ensimmäinen latinan kielen glossaario, 
joka perustuu 1600-luvulla laadittujen 
tekstien lisäksi myös 1700–1800-luvuilla 
kirjoitettuun materiaaliin. Teokseen 
sisältyy yli 6 000 uuslatinan sanaa, joista 
noin 5 500 mainitaan latinan sanakirjassa 
nyt ensimmäisen kerran. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1437 • 
ISBN 978-952-222-932-8 • ISSN 0355-1768 • 
407 s. • Nid. • 2018 • EUR 45

TOIM. SAMPSA HOLOPAINEN JA 
JANNE SAARIKIVI
ΠEPI OPΘOTHTOΣ ETΥMΩΝ - 
Uusiutuva uralilainen etymologia

Etymologia on aina ollut historiallis-
vertailevan uralistiikan keskipisteessä. 
Viime vuosikymmeninä kiinnostus 
uralilaisten kielten sanaston historiaa 
kohtaan on entisestään lisääntynyt ja ala 
elää eräänlaista renessanssia. Monet 
perinteiset käsitykset uralilaisten kielten 
välisistä äännesuhteista, eri kantakieliin 
palautuvan sanaston määrästä ja 
kielihaarojen välisistä kontakteista 
on kyseenalaistettu ja uudelle 
etymologiselle tutkimukselle on tilausta.

Suomalais-Ugrilainen Seura • Uralica Helsin-
giensia 11 • ISBN 978-952-7262-04-7 • ISSN 
1797-3945 • 487 s. • Nid. • 2018 • EUR 30

KIELI JA KIRJALLISUUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/lexicon-neolatinum-dissertationum-academia-aboensis-1642-1828-uuslatinan-sanasto.html
https://www.tiedekirja.fi/default/epi-op-othto-et-m-uusiutuva-uralilainen-etymologia.html
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TOIM. KARI SALLAMAA

Maailman hallaa
Amerikansiirtolainen Otto Birger 
Haanpään runoja

Maailman hallaa -kirja on todellinen 
harvinaisuus: piippolaisperäisen 
Otto Birger Haanpään (1870–
1904) runokokoelma. Hän lähti 
kymmenientuhansien muiden siirtolaisten 
mukana Amerikkaan suuren muuton 
aikoihin 1900-luvun vaihteessa, 
työskenteli kaivostyöläisenä ensin 
Michiganissa ja sitten Minnesotassa, 
kunnes sai surmansa 34-vuotiaana 
kaivosonnettomuudessa. Hän oli 
aktiivinen amerikansuomalaisessa 
työväenliikkeessä, erityisesti 
kulttuuripuolella rakentaen ja soittaen 
kannelta sekä laulaen kuoroissa.

Siirtolaisuusinstituutti • SI erillisjulkaisuja • 
ISBN 978-952-7167-51-9 • 155 s. • Nid. • 2018 
• EUR 15

RED. JANNIKA LASSUS, HANNA 
LEHTI-EKLUND OCH CAROLINE 
SANDSTRÖM

Folkmålsstudier 56
Meddelanden från Föreningen för 
nordisk filologi

Folkmålsstudier 56 innehåller bl.a. 
följande artiklar: Sofie Henricson 
och Marie Nelson, Vem tänker, 
tycker och tror i finlandssvenska 
språkhandledningssamtal? Ann-Marie 
Ivars, Forskningstraditionen inom 
finlandssvensk dialektologi - med 
tonvikt på insamling i 150 år; Eeva-Liisa 
Nyqvist, Species och artikelbruk hos 
finska språkbadselever i årskurs 6; 
Heidi Poutanen, Ekologiska röster i en 
kommersiell kontext - ett intertextuellt 
perspektiv på ekologisk produktion 
och konsumtion i finlandssvenska 
kundtidningar.

Föreningen för nordisk filologi • Folkmålsstu-
dier 56 • ISSN 0356-1771 • 226 s. • Hft • 2018 
• EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/folkmalsstudier-91.html
https://www.tiedekirja.fi/default/maailman-hallaa.html
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HENRY PARLAND
Utg. Per Stam

Dikter

För första gången publiceras 
modernisten Henry Parlands (1908–
1930) hela lyriska författarskap. Dikter 
innehåller både kända dikter och tidigare 
opublicerade arkivfynd, även dikter 
på tyska och ryska, dikter med rim, 
tillfällesdikter, en limerick och ett par 
utkast till tvålreklam.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
825:1 • ISBN 978-951-583-360-0 • ISSN 0039-
6842 • 887 s. • Inb • 2018 • EUR 32

ZACHARIAS TOPELIUS
Utg. Carola Herberts

Dikter i urval

Blommande sköna dalar, Salami och 
Zulamith, Giv mig ej glans, Jag gungar i 
högsta grenen – de topelianska verserna 
har fortfarande en given plats i den 
svenska lyriktraditionen. Många har levt 
vidare genom tonsättningar. Urvalet visar 
på bredd och djup i Topelius dikt och tar 
upp hans mest kända dikter men också 
några bortglömda. De är försedda med 
korta kommentarer samt en inledning av 
Clas Zilliacus.

Svenska litteratursällskapet i Finland • SLS 
Varia 1 • ISBN 978-951-583-441-6 • ISSN 2489-
7841 • 123 s. • Inb • 2018 • EUR 18

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/dikter.html
https://www.tiedekirja.fi/default/dikter-i-urval.html
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ANNA MÖLLER-SIBELIUS

Dikt och ideologi
Gösta Ågrens, Lars Huldéns och 
Claes Anderssons 1960–1970-tals 
poesi

Gösta Ågren, Lars Huldén och 
Claes Andersson skrev under 1960- 
och 1970-talet poesi med socialt 
engagemang. I likhet med andra 
författare strävade de efter att öppna 
poesin mot vardagen, samhället och 
politiken. Lyrikens förhållande till 
ideologier, inte minst vänsterrörelsen, 
var ofta föremål för debatt. I Dikt 
och ideologi lyfts en fängslande men 
förbisedd period i den finlandssvenska 
poesins historia fram. 

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 
821 • ISBN 978-951-583-424-9 • ISSN 0039-
6842 • 391 s. • Hft • 2018 • EUR 25

TOIM. TOINI RAHTU, SUSANNA 
SHORE JA MIKKO T. VIRTANEN

Kirjoitettu vuorovaikutus

Kun kirjoitat – viran puolesta tai huvin 
vuoksi –, pyrit vuorovaikutukseen: 
tavoittelet lukijaa, olipa tämä aikalainen 
tai kaukana tulevaisuudessa. Muinoin 
kirjoitettiin kiveen tai papyrukselle, nyt 
paperille ja ruudulle, mutta aina jollekulle. 
Tässä kirjassa analysoidaan kirjoitusta 
vuorovaikutuksena: Miten verkkotekstistä 
näkyy vuorovaikutuksen monenkeskisyys 
tai moniäänisyys? Millaisia kaikuja tekstin 
tuottoprosessista jää: keiden äänet 
kuuluvat kokousmuistiossa tai sadan 
vuoden takaisissa paikallisuutisissa? 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Tietolipas 
260 • ISBN 978-951-858-029-7 • ISSN 0562-
6129 • 295 s. • Nid. • 2018 • EUR 38

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/dikt-och-ideologi.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kirjoitettu-vuorovaikutus.html
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SATU APO

Ihmesatujen historia
Näkökulmia kirjailijoiden, 
kansankertojien ja tutkijoiden 
traditioon

Ihmesatujen historia käsittelee 
satujen ja niiden tutkimisen taustoja 
lajin kuuluisimpien kertomusten, 
niin sanottujen prinsessasatujen 
avulla. Elävästi kirjoitettu teos 
selvittää Tuhkimon, Ruususen, 
Lumikin, Kaunottaren ja Hirviön sekä 

Cupidon ja Psychen vaiheet. Näiden 
Suomessakin tuttujen satujen historia 
ulottuu aina roomalaiseen antiikkiin 
saakka. Suosituimman selityksen 
mukaan sadut ovat lähtöisin kansan 
suullisesta kerronnasta. Todellisuudessa 
monet klassikkosadut ovat painetun 
kirjallisuuden välittämiä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1434 • ISBN 
978-952-222-926-7 • ISSN 0355–1768 • 408 s. • 
Sid. • 2018 • EUR 35

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/ihmesatujen-historia.html
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TOIM. MARKKU LEHTIMÄKI, HANNA 
MERETOJA JA ARJA ROSENHOLM

Veteen kirjoitettu
Veden merkitykset kirjallisuudessa

Millaisia esityksiä ja merkityksiä 
kirjallisuus tuottaa vedestä 
kulttuurisena käsitteenä? Kirja 
osallistuu ajankohtaiseen ja 
elintärkeään keskusteluun veden 
kulttuurisista, esteettisistä, sosiaalisista 
ja historiallisista merkityksistä. Kirja 
muistuttaa meitä siitä, että vesi on yksi 
maailman vanhimmista kulttuurisista 
symboleista, ajan ja elämän virran 
kielikuva, joka ylittää kieliä ja kansallisia 
kulttuureja ja on osallisena kulteissa, 
rituaaleissa, uskonnoissa, taiteissa ja 
tieteissä. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1441 • 
ISBN 978-952-222-979-3 • ISSN 0355-1768 • 
394 s. • Nid. • 2018 • EUR 38

TUULIKKI KURKI

Rajan kirjailijat
Venäjän Karjalan suomenkieliset 
kirjailijat tilan ja identiteetin 
kirjoittajina

Teos avaa tuoreen näkökulman Venäjän 
Karjalan suomenkieliseen kirjallisuuteen. 
Se tarkastelee suomenkielisen 
kirjallisuuden rakentumista Moskova-
johtoisen kirjallisuusinstituution ja 
valtiollisen rajaseudun luomissa 
jännitteissä 1940-luvulta nykypäivään. 
Teoksessa kysytään, millaisia 
historianarratiiveja ja identiteettejä sekä 
millaista kulttuurista tilaa kirjallisuus on 
rakentanut rajaseudun väestölle. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1435 • 
ISBN 978-952-222-927-4 • ISSN 0355-1768 • 
436 s. • Nid. • 2018 • EUR 38

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/veteen-kirjoitettu.html
https://www.tiedekirja.fi/default/rajan-kirjailijat.html
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ALEKSIS KIVI
Päätoim. Jyrki Nummi

Olviretki Schleusingenissä
Näytelmällinen osotelma neljässä 
osassa. Kriittinen editio

Olviretki Schleusingenissä on Aleksis 
Kiven (1834–1872) monipuolisen 
draamatuotannon joukossa ainoa farssi 
ja eroaa huomattavasti kirjailijan muista 
komedioista, etenkin Nummisuutareista. 
Se on kirjoitettu teatteriin, näyttämöllä 
esitettäväksi. Perinteisen komedian 
henkevät keskustelut, hienovaraiset 
luonteet ja mutkikas juoni korvautuvat 
humalahuumorilla, metelöivällä 
koheltamisella ja teatteritempuilla. 
Suomalaisen sotilasfarssin perikuvana 
teos pilkkaa sotilassäätyä, akateemista 
retoriikkaa ja saksalaista filosofiaa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1440 • 
ISBN 978-952-222-978-6 • ISSN 0355-1768 • 
261 s. • Nid. • 2018 • EUR 43

TOIM. VESA-MATTI LAHTI

Hyvinvoinnin seuraava erä
Visio kestävän 
hyvinvointiyhteiskunnan 
tulevaisuudesta

Suomessa ja muissa kehittyneissä 
yhteiskunnissa ollaan ison murroksen 
kynnyksellä. Maapallon kantokyvyn 
rajat lähestyvät. Tarvitsemme toivoa 
herättäviä näkymiä tulevasta. Pelkkä 
asioiden ennallaan pitäminen ei riitä 
innostavaksi visioksi. Tässä kirjassa 
esitetään positiivinen visio eli kerrotaan, 
millaisista yhteiskuntapoliittisista 
rakennuspalikoista ja arjen tason 
ratkaisuista syntyy hyvinvoinnin seuraava 
erä. Visiota rakennetaan pohjoismaiseen 
yhteiskuntamalliin liitettyihin ihanteisiin 
nojaten. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 
177 • ISBN 978-952-222-985-4 • ISSN 2323-
7392 • 274 s. • Nid. • 2018 • EUR 26

YHTEISKUNTATIEDE JA FILOSOFIA

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/olviretki-schleusingenissa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/hyvinvoinnin-seuraava-era.html
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ESKO VALTAOJA

Maailmanloppu peruttu
Kootut kolumnit II

Esko Valtaoja on viihdyttänyt ja valistanut 
ilolla ja suurella sydämellä myös lukuisilla 
kolumneillaan. Hän uskaltaa sanoa asiat 
suoraan eikä tassuttele keskitiellä siltä 
varalta, että joku suuttuisi. Tähän kirjaan 
valituissa kolumneissa Valtaoja käsittelee 
laajasti yhteiskunnallisia asioita ja 
tietenkin tiedettä ja tutkimusta. 

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisu-
ja 157 • ISBN 978-952-5985-53-5 • 288 s. • Nid. 
• 2018 • EUR 10

ANDRÉ SPICER
Suom. Tapani Kilpeläinen

Paskanjauhantabisnes

Kun elämästä on tullut loputonta 
ketterää innovaatiota, kannattaa 
kytkeä paskanjauhantavaroitin päälle. 
André Spicer väittää, etteivät muoti-
ilmaisut ja epämääräiset sanankäänteet 
ole enää aikoihin olleet harmitonta 
hassuttelua. Päinvastoin: niistä on 
tullut suurin uhka yritysten, virastojen 
ja järjestöjen varsinaiselle toiminnalle. 
Johtamisvillitysten, kehitysseminaarien ja 
virkistyspäivien tulvassa kukaan ei enää 
ehdi tehdä oikeita töitä, puhumattakaan 
siitä, että kukaan uskaltaisi kutsua asioita 
niiden oikealla nimellä.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin: 
kirjat 100 • ISBN 978-952-7189-37-5 • 221 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 37

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/maailmanloppu-peruttu.html
https://www.tiedekirja.fi/default/paskanjauhantabisnes.html
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FRANÇOIS DOSSE
Suom. Anna Helle

Strukturalismin historia osa 2
Joutsenlaulu 1967–

Strukturalismin historia on toinen osa 
ranskalaisen semiologian, strukturalismin 
ja jälkistrukturalismin yleisesityksestä, 
jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään 
suhteessa Ranskan 1900-luvun 
tiede- ja kulttuurihistoriaan. Samalla 
teos kuvaa värikkäitä persoonia ja 
kiivaita keskusteluja tuoden näin lihaa 
käsiteluurangon ympärille. Historia 
esittelee tunnetuimpia teoreetikoita 
Jakobsonista ja Lévi-Straussista Lacaniin, 
Foucault’hon ja Derridaan, mutta esiin 
nousee myös Suomessa vähemmän 
tunnettuja ranskalaisia ajattelijoita. 

Tutkijaliitto • Episteme • ISBN 978-952-7093-13-
9 • 545 s. • Nid. • 2018 • EUR 35

TOIM. SAMI SYRJÄMÄKI

Vapaus

Vapautta puolustetaan, ylistetään 
ja vaaditaan. Usein vapaus on myös 
pelkkä myönteinen iskusana, jonka 
avulla esiinnytään kaiken hyvän ja 
kannatettavan puolestapuhujina. 
Vapaudesta puhuminen ei kuitenkaan 
vapauta selventämästä, mitä vapaudella 
tarkoittaa, sillä juuri vapauden käsitteen 
historia luo reunaehdot nykyisellekin 
vapauskeskustelulle. Jotta vapaus ei jäisi 
tyhjäksi sanaksi, täytyy tietää, mitä sillä 
on tarkoitettu, jotta voisi ymmärtää, mitä 
itse sillä tarkoittaa.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin: 
kirjat 97 • ISBN 978-952-5503-88-3 • 193 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 37

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/strukturalismin-historia-osa-2.html
https://www.tiedekirja.fi/default/vapaus.html
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ANTTI SALMINEN JA TERE VADÉN

Elo ja anergia

Miksi sadanviidenkymmenen vuoden 
aikana käytetystä ainutlaatuisen suuresta 
fossiilisesta energiapanoksesta seuraa 
nimenomaan luonnon tuho? Mitä on 
tapahtunut, kun energia työskentelee 
elämää vastaan? Elo ja anergia kutsuu 
ajattelemaan inhimillistä ja humanismia 
hetkellä, jolloin ihminen näyttää 
elävien tuholta ja ihmisen käyttämä 
energia elämän kiellolta. Teos on 
posthumanismin sisäinen kritiikki. 
Se kyseenalaistaa ei-inhimillisen ja 
inhimillisen, subjektin ja objektin.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin: 
kirjat 98 • ISBN 978-952-7189-30-6 • 203 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 35

LUIGI RUSSOLO
Suom. Tanja Tieskso

Hälyjen taide

Hälyjen taiteessa Russolo julistaa, että 
moderni elämä oli mullistanut ihmisen 
akustisen kyvykkyyden ja musiikin 
taidetta tuli nyt rikastuttaa kaupungin, 
luonnon ja elämän äänillä. Kirja julkaistiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1916 
Russolon taistellessa vapaaehtoisena 
ensimmäisessä maailmansodassa 
Pohjois-Italian vuoristossa. Hälyjen 
taide esittelee useita 1900-luvun uuden 
ja kokeellisen musiikin keskeisistä 
teoreettisista teemoista, kuten ajatuksen 
kaikkien äänten käyttökelpoisuudesta 
musiikin materiaalina. 

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-
12-2 • 99 s. • Nid. • 2018 • EUR 26

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/elo-ja-anergia.html
https://www.tiedekirja.fi/default/halyjen-taide.html
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TOIM. ELINA PEKKARINEN JA SAMI 
MYLLYNIEMI 

Opin polut ja pientareet
Nuorisobarometri 2017

Vuoden 2017 Nuorisobarometrin 
teemana on osaaminen ja koulutus. 
Nuorten osaamista ja koulutusta 
koskevia kokemuksia selvitettiin 
muun muassa kysymällä, mitä taitoja 
nuoret kokevat oppineensa koulussa 
ja sen ulkopuolella, mitä taitoja he 
itse arvostavat ja mistä he ajattelevat 
olevan hyötyä tulevaisuudessa. Lisäksi 
kysyttiin, kokevatko nuoret kuuluvansa 
kouluyhteisöön ja minkälaiset suhteet 
heillä on toisiin nuoriin ja opettajiin.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 200 • ISBN 978-952-7175-55-2 • ISSN 
1799-9219 • 212 s. • Nid.• 2018 • EUR 28

NOORA HÄSTBACKA

Monialainen verkostotyö ja 
koulukiusaaminen
Tapaustutkimus Aseman Lapset ry:n 
K-0 -hankkeesta

Pitkittyneiden koulukiusaamistapausten 
selvittämisessä voidaan tarvita muidenkin 
koulun ulkopuolisten toimijoiden kuin 
vanhempien apua. Aseman Lapset ry on 
käynnistänyt vuonna 2017 K-0 -hankkeen, 
jossa selvitetään Helsingin alueen 
peruskouluissa tapahtuneita pitkittyneitä 
kiusaamistilanteita. Monialainen 
verkostotyö ja koulukiusaaminen on 
raportti K-0 -hankkeen yhteydessä 
tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksessa 
tarkastellaan lähemmin kahta 
kiusaamistapausta havainnointi- ja 
haastatteluaineistoon perustuen. 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 202 • ISBN 978-952-7175-59-0 • ISSN 
1799-9219 • 90 s. • Nid.• 2018 • EUR 12

KASVATUSTIEDE JA NUORISOTUTKIMUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/opin-polut-ja-pientareet.html
https://www.tiedekirja.fi/default/monialainen-verkostotyo-ja-koulukiusaaminen.html
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ANNI RANNIKKO

Kamppailua 
kunnioituksesta
Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien 
moraaliset järjestykset

Teoksessa tarkastellaan liikuntamaailman 
uusia lajeja – sellaisia kuin skeittaus, 
parkour, roller derby ja scoottaus. 
Näitä lajeja harrastavat nuoret pyrkivät 
kohti yhdenvertaista, yhä useammalle 
avointa ja moninaisuutta kunnioittavaa 
liikuntakulttuuria, mutta tavoitteen 
saavuttaminen ei ole aina ongelmatonta. 
Nuoret kertovat liikuntakulttuuriin 
liittyvistä epätoivotuista ilmiöistä, joita 
ovat mm. mukaan pääsemisen vaikeus, 
liikuntakulttuuria leimaava kilpailullisuus, 
syrjintä ja legitiimin aseman saavuttanut 
hierarkkisuus. 
 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 201 • ISBN 978-952-7175-58-3 • ISSN 
1799-9219 • 85 s. • Nid.• 2018 • EUR 28

TOIM. SAKARI SAUKKONEN JA 
PENTTI MOILANEN

Vastuuseen kasvaminen ja 
kasvattaminen

Kasvattajat rakentavat tulevaisuutta. 
Kasvatus tuottaa niin ihmisen kuin 
yhteiskunnan kannalta välttämättömiä 
tiedollisia, taidollisia ja moraalisia 
valmiuksia. Kasvattajien tehtävänä on 
huolehtia siitä, että nämä valmiudet ovat 
riittäviä. Kasvatukseen kuuluu optimismi 
ja usko kasvatuksen mahdollisuuksiin, 
mutta voidaanko ihmisiä kasvattaa 
ottamaan vastuu itsestään ja toisistaan? 
Jos voidaan, miten tämä käytännössä 
tapahtuu? Tässä kirjassa etsitään 
vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin.

Suomen kasvatustieteellinen seura • Kasva-
tusalan tutkimuksia – Research in Educational 
Sciences 76 • ISBN 978-952-5401-79-0 • ISSN 
1458-1094 • 300 s. • Nid. • 2018 • EUR 32

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/kamppailua-kunnioituksesta.html
https://www.tiedekirja.fi/default/vastuuseen-kasvaminen-ja-kasvattaminen.html
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TUOMO SUNTOLA

Tieteen lyhyt historia 
– vai pitkä tie luonnonfilosofian ja 
empirismin kohtaamiseen

Tieteen lyhyt historia on syvällinen ja 
asiantunteva teos luonnontieteiden 
kehityksestä ja tieteiden tuottaman 
todellisuuskuvan rakentumisesta. 
Tarkastelu etenee antiikin 
filosofialähtöisistä hahmotelmista 
modernin empiirisen tutkimuksen ja 
matemaattisen kuvauksen tuottamaan 
tieteelliseen käsitykseen fysikaalisesta 
todellisuudesta. Kirjassa arvioidaan 
myös mahdollisuuksia tieteellisen 
maailmankuvan uudistamiseen. Teos 
myös haastaa lukijan omakohtaiseen 
pohdiskeluun tieteen kehityksestä.

Luonnonfilosofian seura - Samfundet för naturf-
ilosofi • Publications of the Finnish Society for 
Natural Philosophy • ISBN 978-952-67236-8-6 • 
290 s. • Nid. • 2018 • 2.p. • EUR 18

LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE

HEIKKI NEVANLINNA

Geofyysikko Eyvind 
Sucksdorff 
– havaintojen taituri

Eyvind Sucksdorff (1899–1955) toimi 
Suomalaisen Tiedeakatemian Sodankylän 
geofysiikan observatorion johtajana 
1927–1945 ja sen jälkeen Ilmatieteen 
laitoksen geofyysikkona. Sodankylän 
observatorion päätehtävä oli ylläpitää 
maan magneettikentän muutoksia 
seuraavaa rekisteröintijärjestelmää 
osana kansainvälistä havaintoverkkoa. 
Sucksdorffin johdolla Sodankylän 
observatorion havainnot olivat 
korkeatasoisia ja siksi tiedemaailman 
arvostamia. 

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiede-
seura • Bidrag till kännedom av Finlands natur 
och folk 205 • ISBN 978-951-653-424-7 • ISSN 
0067-8481 • 183 s. • Nid. • 2018 • EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/tieteen-lyhyt-historia-17693.html
https://www.tiedekirja.fi/default/geofyysikko-eyvind-sucksdorff-havaintojen-taituri.html
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MICHAEL POLLAN
Suom. Tapani Kilpeläinen

Toinen luonto
Puutarhurin oppivuodet

Luonto ja kulttuuri mielletään usein 
vastapukareiksi, joista toisen on 
väistämättä väistyttävä. Niin ajatteli 
myös Michael Pollan, kun hän aikoinaan 
osti vaimonsa kanssa ränsistyneen 
maitotilan. Pian hän kuitenkin sai havaita, 
ettei kirjoista ja idealistisista ajatuksista 
opituilla asenteilla pötkitä puutarhassa 
pitkälle. Hän oivalsi, että puutarha 
saattaa tarjota mallin järkevämmälle, 
tasapainoisemmalle ja ennen kaikkea 
toiveita herättävämmälle luontosuhteelle 
kuin jalustalle nostettu villin luonnon 
ihanne.´

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin: 
kirjat 101 • ISBN 978-952-7189-35-1 • 288 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 39

TOIM. SINIKKA PIIPPO 

Suomen Sammalseura 30 
vuotta

Bryobrotherella 21 sisältää mm. 
seuraavat artikkelit: S. Laaka-Lindberg, 
Pääkirjoitus – Suomen Sammalseura 
matkalla koti tulevaa; T. Koponen, 
Daniel H. Norris, Suomen Sammalseuran 
kirjeenvaihtajajäsen on poissa 
(1933–2017); T. Koponen ja E. Ohenoja, 
Tauno Ulvinen, Suomen Sammalseura 
ry:n uusi kunniajäsen; S. Piippo, 
Valokuvauskilpailun satoa.

Suomen Sammalseura • Bryobrotherella 21 • 
ISBN 978-952-98727-1-1 • ISSN 1456-2766 • 101 
s. • Nid. • 2018 • EUR 10

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/toinen-luonto.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-sammalseura-30-vuotta.html
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HELENA HAAKANA

Vesistöopas

Onko vesikasvillisuus lisääntynyt 
mökkijärvessä? Miksi metsäpuron 
pohjakivikko on mudan peitossa? Miksi 
järven vesi samenee keskikesällä? 
Vesistöopas on sukellus suomalaisiin 
vesistöihin. Opas tutustuttaa sinut veden 
eliöihin pikkuruisista levistä rantakivellä 
makoilevaan saimaannorppaan. Kirjan 
avulla opit tulkitsemaan vedenlaatua 
kuvaavia mittareita sekä tekemään itse 
yksinkertaisia mittauksia. Ennen kaikkea 
kirja auttaa ymmärtämään, kuinka 
ihmisen toiminta vaikuttaa vesistöihin ja 
miten lähivesistön tilaan voi vaikuttaa.

Suomen Luonnonsuojelun Tuki • Suomen luon-
nonsuojelun tuen kirjat • ISBN 978-952-9693-
78-8 • 120 s. • Nid. • 2018 • 2.p. • EUR 15

ASKO PALVIAINEN JA HEIKKI OJA

Maailmankaikkeus 2019–
2020
Tähtitieteen vuosikirja

Maailmankaikkeus 2019–2020 sisältää 
tiiviin ja helppotajuisen esityksen 
tähtitieteen perusteista. Kirjassa 
kerrotaan tutkimuksen tuoreimmat 
edistysaskeleet. Maailmankaikkeus-
kirja ilmestyy joka toinen vuosi ja 
sopii erinomaisesti ensimmäiseksi 
johdatukseksi tähtitieteeseen tai 
taivaan kappaleiden muutosten 
päivittämiseen.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Maailman-
kaikkeus - Tähtitieteen vuosikirja 15 • ISBN 
978-952-5985-55-9 • ISSN 1456-8381 • 208 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 20

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/vesistoopas.html
https://www.tiedekirja.fi/default/maailmankaikkeus-2019-2020.html
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HEIKKI OJA

Maailmankaikkeuden 
rakenne

Maailmankaikkeus on saanut alkunsa 
yhdestä pisteestä 13,8 miljardia vuotta 
sitten. Koko maailmankaikkeus on 
edelleen tuon pisteen sisäpuolella ja 
piste on laajentunut valtavaksi. Heikki 
Oja avaa universumin saloja lyhyesti 
ja helposti sulavassa muodossa. Hän 
kuljettaa lukijan neljällä hypyllä halki 
maailmankaikkeuden, näyttää meille 
menneisyyden taivaalla, osoittaa 
ihmisen paikan maailmankaikkeudessa 
ja erittelee pimeän aineen ja pimeän 
energian vaikutukset universumiin. 
Samalla hän kertoo miten tämä kaikki on 
saatu selville.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisu-
ja 158 • ISBN 978-952-5985-56-6 • 95 s. • Sid. • 
2018 • EUR 16

TOIM. PASI PÖLÖNEN

Oikeustiede – 
Jurisprudentia 51

Oikeustieteen vuosikirja 2018 sisältää 
mm artikkelit: Janne Aer, Formalismi, 
realismi ja verolain kiertäminen; Tiitus 
Hiivanainen, Tuomion purkaminen 
rikosasiassa syytetyn eduksi; Lauri 
Koskenniemi, Mielettömyyden 
määrittelijät – oikeushistoriallinen 
katsaus hulluuteen ja asiantuntijuuteen 
ranskalaisessa ja englantilaisessa 
rikosprosessissa 1700- ja 1800-luvuilla; 
Tommi Oikarinen, Julkisen hallinnon 
tietohallinnon suunnitteluvelvoitteet.

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Oikeustiede: 
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja 
2018 • ISBN 978-951-855-377-2 • ISSN 0355-
8215 • 375 s. • Sid. • 2018 • EUR 75

OIKEUSTIEDE

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/maailmankaikkeuden-rakenne.html
https://www.tiedekirja.fi/default/oikeustiede-51.html
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LAURI LUOTO

Avunannon 
rangaistavuuden 
edellytykset

Rikossäännökset kirjoitetaan 
lähtökohtaisesti niin, että tekijöitä on 
vain yksi. Tämä antaa rikollisuudesta 
ja rikoksien tekemisestä kuitenkin 
yksinkertaistetun kuvan, sillä usein 
rikoksen tekemiseen on osallistunut 
monia henkilöitä. Usein he ovat 
myös myötävaikuttaneet rikoksen 
toteutumiseen varsin erilaisin 
toimin. Tutkimuksessa keskitytään 
avunannon alarajaan eli siihen, 
miten avunanto erotetaan kokonaan 
osallisuusvastuun ulkopuolelle jäävästä 
myötävaikuttamisesta, sekä avunannon 
ja rikoskumppanuuden väliseen 
rajanvetoon.

Suomalainen Lakimiesyhdistys • 
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen 
julkaisuja. A-sarja 339 • ISBN 978-951-855-
374-1• 319 s. • Sid. • 2018 • EUR 105

MIKKO PUUMALAINEN

EU:n etusijaperiaatteesta 
Suomen valtiosäännössä

Teos käsittelee EU:n ja jäsenvaltioiden 
keskinäistä – ja siten myös Suomen 
– suhdetta olennaisesti määräävän 
etusijaperiaatteen sisältöä ja asemaa 
Suomen valtiosäännössä ja erityisesti 
sen perustuslaillisessa järjestelmässä. 
Tutkimuksessa pohditaankin keinoja 
vahvistaa Suomen valtiosäännössä 
valmiuksia osallistua valtiosääntöiseen 
dialogiin kansallisesti, EU:n ja muiden 
jäsenvaltioiden kanssa sekä kehittää 
EU:n oikeutta Suomen valtiosäännön 
näkökulmasta.

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 340 • 
ISBN 978-951-855-375-8 • ISSN 0356-7206 • 
410 s. • Sid. • 2018 • EUR 120

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/avunannon-rangaistavuuden-edellytykset.html
https://www.tiedekirja.fi/default/eu-n-etusijaperiaatteesta-suomen-valtiosaannossa.html
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TOIMITUSKUNTA JUKKA 
MÄHÖNEN, PASI PÖLÖNEN JA 
VEIKKO VAHTERA

Juhlajulkaisu Risto 
Nuolimaa
1948 - 2/6 - 2018

Professori Risto Nuolimaan 
70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi 
julkaistu juhlakirja sisältää 26 
asiantuntija-artikkelia professori 
Nuolimaan omia kiinnostuksen kohteita 
lähellä olevista aihepiireistä.

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen 
Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. C-sarja 42 • 
ISBN 978-951-855-376-5 • ISSN 0356-7222 • 
1427 s. • Sid. • 2018 • EUR 90

TOIM. PEKKA AULA

Vuosikirja 2017

Vuosikirja 2017 sisältää katsauksen 
Tiedeakatemian toimintavuoteen. 
Teoksessa on mukana Tiedeakatemian 
jakamat palkinnot, vuoden 2016 julkaisut 
sekä muistokirjoituksia ja jäsenlistat.

Suomalainen Tiedeakatemia • Vuosikirja - Year 
Book 2017 • ISBN 978-951-41-1135-8 • ISSN 
0356-6927 • 156 s. • Nid. • 2018 • EUR 15

VARIA

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/juhlajulkaisu-risto-nuolimaa-1948-2-6-2018.html
https://www.tiedekirja.fi/default/vuosikirja-2017.html


TIEDEKIRJA – SUOMEN MONIPUOLISIN TIEDE- 
JA TIETOKIRJALLISUUDEN KIRJAKAUPPA

Tiedekirja on Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV) kuuluva 
tieteellisten seurojen myyntinäyttely, joka välittää tieteellistä 
tutkimusta ja yleistajuisia julkaisuja, joita muualta ei saa.
 Helsingin Kruununhaassa sijaitsevassa kivijalkamyymälässä 
järjestetään vuosittain myös useita tapahtumia kiinnostavista 
kirjailijahaastatteluista kirjanjulkistustilaisuuksiin. Tervetuloa 
tapahtumiimme! 
 Seuraa Tiedekirjan somekanavia ja tilaa uutuuskirje 
(tiedekirja@tsv.fi) niin saat tietoa uutuuksistamme ja 
ajankohtaisista 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 forskning och 
allmänfattliga publikationer som inte fås annanstans ifrån.
 I butiken belägen i Kronohagen i Helsingfors ordnas årligen 
även flera evenemang från intressanta författarintervjuer till 
boksläpp. Välkommen till våra evenemang!
 Följ Vetenskapsbokhandelns somekanaler och beställ 
nyhetsbrevet (tiedekirja@tsv.fi) så får du information om våra 
nyheter och aktuella evenemang samt kampanjer.     

https://www.tiedekirja.fi


https://www.tiedekirja.fi


Tervetuloa Suomen monipuolisimpaan tiede- ja 
tietokirjallisuuden kirjakauppaan Tiedekirjaan! 

Tilaa uutuuskirjat kätevästi verkkokaupastamme
WWW.TIEDEKIRJA.FI
tai tule käymään kivijalkamyymäläämme Helsingin 
Kruununhaassa!

Myymälän aukioloajat: 
ma, ti, to 10.30–17
ke 10.30–18
pe 10–16

Snellmaninkatu 13, Helsinki
puh. 09 635 177
tiedekirja@tsv.fi

Seuraa Tiedekirjaa somekanavilla

https://www.tiedekirja.fi/
http://WWW.TIEDEKIRJA.FI
mailto:tiedekirja@tsv.fi
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