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Tiedekirja – tieteen puolesta!
Tiedekirja on erikoiskirjakauppa, joka levittää tieteen sanomaa ympäri maailman. 
Tiedekirja välittää suomalaista tutkimusta verkkokaupan kautta, osallistumalla 
konferensseihin ja tapahtumiin. Kivijalkamyymälä tavoittaa asiakkaat Kruununhaassa. 
Suomalaisten tieteellisten seurojen julkaisuilla on kysyntää myös ulkomailla. Vuoden 
2018 tilauksista kolmasosa suuntautui maailmalle, 38 maahan. Tiede on universaalia 
ja suomalainen tutkimus on huipputasoa. Tieteeseen voi ja pitääkin luottaa. 

Tiedekirjan uutuusluettelossa on vertaisarvioitua tiedettä sekä tutkimusta 
meiltä ja maailmalta. Suomalaisen kirjallisuuden seura on julkaissut uudelleen 
useamman loppuunmyydyn klassikkokirjan, joiden aiheet liittyvät mytologiaan ja 
uskomuksiin. Esimerkkinä Suomalainen mytologia (s. 14) ja Elämänpuu (s. 16). Turun 
historiallinen yhdistyksen Koroinen (s. 19) taas on vankkaa tutkimustietoa sisältävä 
tutkimus Suomen ensimmäisestä kirkollisesta keskuksesta. Nuorisotutkimusseura 
on julkaissut useita vertaisarvioituja teoksia mm. Poikatutkimus (s. 36) kokoaa 
yhteen suomalaista tutkimusta aiheesta. Tyttöenergialla kasvaneet (s. 36) analysoi 
1990–2000-lukujen populaarikulttuurista ilmiötä tytöistä.

Tutustu tieteeseen Suomen laajimman tiede- ja tietokirjallisuuden kirjakaupan kautta 
www.tiedekirja.fi!

Bli bekant med vetenskap
Vetenskapsbokhandeln är en specialbokhandel som sprider vetenskapens budskap 
runt världen. Vetenskapsbokhandeln förmedlar finländsk forskning via nätbutiken, 
genom att delta i konferenser och evenemang. Den fysiska butiken når kunderna i 
Kronohagen. De finländska vetenskapliga samfundens publikationer har efterfrågan 
även utomlands. En tredjedel av beställningarna år 2018 riktades till världen, till 38 
länder. Vetenskapen är universell och finländsk forskning på toppnivå. På vetenskapen 
kan och bör man lita. 

I Vetenskapsbokhandelns nyhetskatalog finns referentgranskad vetenskap samt fors-
kning från oss och världen. Finska litteratursällskapet har återutgett flera slutsålda 
klassikerböcker vars ämnen anknyter till mytologi och föreställningar, t.ex. Suomalai-
nen mytologia (s. 14) och Elämänpuu (s. 16). Koroinen (s. 19) av Historiska föreningen i 
Åbo är en forskning om Finlands första kyrkliga centrum. Ungdomsforskningssällska-
pet har utgett flera referentgranskade verk, bl.a. Poikatutkimus (s. 36) samlar finländ-
sk forskning om pojkar. Tyttöenergialla kasvaneet (s. 36) analyserar 1990–2000-talens 
populärkulturella fenomen om flickor.

Bekanta dig med vetenskap via Finlands mest omfattande bokhandel för vetenskaps- 
och facklitteratur www.tiedekirja.fi!

Markkinointisuunnittelija Eija Lappi, översättning: Lena Lönngren

http://www.tiedekirja.fi
http://www.tiedekirja.fi
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VESA SISÄTTÖ

Only in Finland
Suomalaisen järjenkäytön 
tähtihetkiä

Räjähtikö Viipurin linnan tornissa? Miksi 
Sex Pistolsia ei päästetty Suomeen? 
Muistatko Tampereen kadonneen 
kaupunginjohtajan? Suomalainen 
järjenkäyttö on maailman huippua. Pienet 
ja suuret hankkeet, joihin suomalaiset 
ovat ryhtyneet, ovat tuntuneet 
erinomaisilta ajatuksilta sillä hetkellä. 
Only in Finland on älyttömyyksien 
Suomen historia keskiajan hämäristä 
2010-luvulle. Se kertoo historiallisista 
sattumuksista, hankkeista ja projekteista, 
jotka eivät menneet niin sanotusti 
putkeen. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjo-
kansi 180 • ISBN 978-952-222-956-4 • ISSN 
2323-7392 • 311 s. • Nid. • 2018 • EUR 30

HISTORIA 

PENTTI VIRRANKOSKI

Suomen historia
Maa ja kansa kautta aikojen 

Suomen historia kertoo kansakuntamme 
vaiheet ensimmäisten hylkeenpyytäjien 
saapumisesta aina internetin 
aikakaudelle. Valtiollisesti Suomi on 
muuttunut naapuriensa rajamaasta 
suvereeniksi valtioksi ja Euroopan 
Unionin jäseneksi. Kirjakieli syntyi 
vasta 1500-luvulla, silti suomalaisesta 
koulutuksesta on tullut menestystarina. 
Taloudellinen hyvinvointi on lisääntynyt, 
mutta tuonut mukanaan uusia ongelmia. 
Teos jäsentää yhdentoista vuosituhannen 
keskeiset tapahtumat kiehtovaksi 
kokonaisuudeksi.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1381 • ISBN 978-951-858-077-8 • ISSN 0355-
1768 • 462 s. • Nid. • 2019 • 2. p. • EUR 24

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-historia-17907.html
https://www.tiedekirja.fi/default/only-in-finland.html
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TOIM. TUOMAS JUSSILA JA LARI 
RANTANEN

Nälkävuodet 1867–1868

Suomen nälkävuodet 1867–1868 olivat 
läntisen Euroopan viimeisin rauhanajan 
elintarvikekriisi. Vuonna 1867 hallat 
tuhosivat viljasadon, ja seuraavan talven 
ruokavarastot menetettiin. Kevääseen 
1868 mennessä vajaasta kahdesta 
miljoonasta suomalaisesta menehtyi 
lähes joka kymmenes. Kirja osoittaa, 
ettei nälkävuosien kriisille ollut yhtä 
selkeää syytä. Ilmastonmuutokseen 
varautuvassa maailmassa Suomen 
1800-luvun nälänhätä tarjoaa 
muistutuksen siitä, millaisia seurauksia 
maataloutta kohtaavilla katastrofeilla voi 
pahimmillaan olla.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 144 
• ISBN 978-951-858-015-0 • ISSN 0355-1768 • 
250 s. • Nid. • 2018 • EUR 33

TOIM. MIKKO HUHTAMIES JA JUHA-
MATTI GRANQVIST
Onnettomuus ja onni
Kauppalaivojen haaksirikot ja 
pelastustoiminta Itämerellä 
1600–1800-luvuilla

Uuden ajan alun Itämeri oli ahdas, 
vilkas ja varsinkin syyspimeällä 
vaarallinen merialue. Onnettomuuksia 
tapahtui usein, mutta kauppalaivan 
haaksirikko saattoi olla joillekin myös 
onnenpotku. Hylkyjen pelastajat 
kerryttivät itselleen suuren omaisuuden, 
ja joidenkin kerrotaan rikastumisen 
toivossa jopa houkutelleen laivoja 
tahallaan karille. Onnettomuus 
ja onni tuo uutta tietoa Itämeren 
merenkulusta 1600–1800-luvuilla ja 
valottaa monipuolisesti hylkyryöstöillä 
vaurastumisen vähän tutkittua historiaa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Histo-
riallisia tutkimuksia 279 • ISBN 978-951-
858-031-0 • ISSN 0073–2559 • 264 s. • Nid. • 
2018 • EUR 35

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/nalkavuodet-1867-1868.html
https://www.tiedekirja.fi/default/onnettomuus-ja-onni.html
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TOIM. RIIKKA MIETTINEN JA ELLA 
VIITANIEMI

Reunamailla
Tilattomat Länsi-Suomen 
maaseudulla 1600–1800

Maata omistamattomat ihmisryhmät, 
kuten torpparit, palkolliset ja sotaväki, 
muodostivat vanhempien aikojen 
Suomessa suuren enemmistön. 
Reunamailla kertoo Länsi-Suomen 
tilattomasta väestöstä 1600- ja 
1700-luvuilla. Uusi alkuperäislähteisiin 
perustuva tutkimus tuo tietoa tilattomien 
määrästä, toiminnasta ja asemasta. 
Tilattomuutta monipuolisesti tarkasteleva 
teos antaa tuoreita näkökulmia Suomen 
yhteiskunta- ja sosiaalihistoriaan sekä 
väestökehitykseen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Histo-
riallisia tutkimuksia 278 • ISBN 978-951-
858-014-3 • ISSN 0073–2559 • 540 s. • Nid. • 
2018 • EUR 32

RANI-HENRIK ANDERSSON

Lakotat
Kotkan ja biisonin kansa

Tutkimus käsittelee Pohjois-Amerikan 
suurten tasankojen lakota-kansan 
vaiheita pääosin 1800-luvun 
jälkipuoliskolla, ns. suurten intiaanisotien 
aikaan. Lakota-intiaanit ovat osa 
yleisesti siouxeina tunnettua kansaa, 
joilla ei ole ollut kirjoitettua historiaa. 
Heitä on tutkittu osana valkoisten 
historiaa. Lakotojen näkökulmasta 
kirjoitettu teos asettaa sekä intiaanien 
että valkoisten toiminnan siihen 
historialliseen, kulttuuriseen, poliittiseen 
ja uskonnolliseen viitekehykseen, jota 
voisi luonnehtia sanalla “Yhdysvallat”.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1202 • ISBN 978-951-858-101-0 • ISSN 0355-
1768 • 401 s. • Nid. • 2019 • 2. tark. p. • EUR 24

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/reunamailla.html
https://www.tiedekirja.fi/default/lakotat-17893.html
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KIMMO TASKINEN, VEIKKO LAUTSI JA MARKUS ITKONEN

Ratojen ja rallien valiot
Suomen historiallisia kilpa-autoja

Ratojen ja rallien valiot esittelee säilyneitä ja entisöityjä takavuosien 
kuuluisia kilpa-autoja niin suomalaisista ralleista kuin radoilta. 
Teoksessa esitellään autoklassikoita Eläintarhan ajoista Jyväskylän 
MM-ralliin ja Keimolan ja Ahveniston ratojen parhaisiin päiviin. Mukana 
on klassikoita S. P. J. Keinäsen Chrysleristä lähtien. Teos käy läpi myös 
nimekkäiden kuljettajien kilpailu-urien vaiheita. Kimmo Taskisen upeat 
valokuvat elävöittävät tarinaa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 152 • ISBN 978-952-222-922-9 • 
ISSN 2323-7392 • 223 s. • Sid. • 2018 • EUR 33

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/ratojen-ja-rallien-valiot.html
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UNTO HÄMÄLÄINEN

Historian paraatipaikalla
Kivitalo Helsingin sydämessä

Uusrenessanssityylinen kivitalo 
Korkeavuorenkadulla on todistanut 
Suomen ja Helsingin historiaa 130 
vuotta. Kirja kertoo Salaisuuksien 
taloksikin kutsutun rakennuksen tarinan. 
Korkeavuorenkatu 21 valmistui vuonna 
1889 helsinkiläisperheille kotitaloksi. 
Talossa asuivat mm. Anni Swan ja 
Juhani Aho. Myöhemmin Venäjän valtio 
osti rakennuksen salaisen poliisin 
käyttöön. Suomen itsenäistyttyä talosta 
tuli sotaväen päämaja, jota jääkärit 
johtivat. Talo selvisi kolmesta sodasta 
ja säästyi 1960-luvun vanhojen talojen 
purkuvimmalta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjo-
kansi 179 • ISBN 978-951-858-008-2 • ISSN 
2323-7392 • 125 s. • Sid. • 2018 • EUR 42

ARLA KANERVA

Taiteen musta kirja
Miesten mielivallan historiaa

Neron asema on alun pitäen varattu 
nimenomaan miehille. Miten myytti 
taiteilijamiehen erikoislaatuisuudesta ja 
siitä seuraavasta syyntakeettomuudesta 
on rakentunut? Millä tavoin se haittaa 
kaikkia sukupuolia? Mitä muusan 
rooli on naisille tarkoittanut? Miten 
machotaiteilijan ihanne on vahingoittanut 
myös miehiä? Kirja jatkaa #metoo-
keskustelua, jättää siitä pysyvän jäljen ja 
saa meidät katsomaan taiteen historiaa 
ja ihailtuja boheemeja, luovia neroja 
uusin silmin.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 184 • ISBN 978-951-858-012-9 • ISSN 
2323-7392 • 176 s. • Nid. • 2019 • EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/taiteen-musta-kirja.html
https://www.tiedekirja.fi/default/historian-paraatipaikalla.html
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PÄÄTOIM. OLAVI K. FÄLT

Faravid 46
Historian ja arkeologian tutkimuksen 
aikakauskirja

Faravid 46 sisältää seuraavat 
tutkimusartikkelit: Teuvo Laitila, Turkin 
sodan ja Suomen Kaartin muistamisen 
politiikka: Yhteisön muistoista 
suomalaisuuden rakentamiseen ja 
elettyyn historiaan; Juha Kolumäki, 
Liberaali linkki Britanniaan. Rudolf 
Holsti ja suomalaisten liberaalien 
verkosto Isoon-Britanniaan 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä; Tuula Okkonen, 
Yhdysvaltojen sotavoimien globaalin 
kulttuuriperintöpolitiikan mikrohistoriaa 
– Taidehistorioitsija John D. Skilton 
Euroopassa 1944–1945.

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • 
Faravid 46 • ISSN 0356-5629 • 120 s. • Nid. • 
2018 • EUR 30

PÄÄTOIM. SEPPO HENTILÄ

Työväentutkimus 2018
Muistovuosi 1918

Työväentutkimus 2018 sisältää seuraavat 
artikkelit: Anu Lahtinen, Sankarillinen 
yksimielisyys. Hyvinkään villatehtaan 
lakon paikalliset, kansalliset ja 
kansainväliset yhteydet; Ville Okkonen, 
Ensimmäisen tasavallan jälkijyrinät 
ja jatkuvuudet koululaitoksessa; 
Pete Pesonen, Tehdastyön harmaa 
vyöhyke. Firabelityöt työntekijöiden ja 
työnjohtajien näkökulmasta 1940-luvun 
lopulta 1990-luvun alkuun.

Työväen historian ja perinteen tutkimuk-
sen seura • Työväentutkimus • ISSN 0784-
1272 • 143 s. • Nid. • 2017 • EUR 12

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/faravid-46.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tyovaentutkimus-2018.html
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RED. ANNA BISTRÖM OCH MAREN 
JONASSON 

Historiska och 
litteraturhistoriska studier 
93

Bärande teman i Historiska och 
litteraturhistoriska studier 93 är 
inbördeskriget 1918, klyftor i samhället, 
Finland och ”stora världen” samt olika 
perspektiv på finlandssvensk modernism.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrif-
ter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Finland 824 • ISBN 978-951-583-434-8 • 
ISSN 0039-6842 • 323 s. • Hft • 2018 • EUR 28

RED. THOMAS WESTERBOM

Nordenskiöld-samfundets 
tidskrift 74

Nordenskiöld-samfundets tidskrift 
innehåller bl.a. artiklarna: Martti 
Blåfield, Adolf Nordenskiölds brev till 
J.J. Chydenius – Om Karl Chydenius 
öde och annat av intresse; Carl-Adam 
Hæggström, En tur till floden Pruts 
källflöden; Peter Holmberg & Johan Stén, 
Johan Justander – Flitig fast akademiskt 
förbigången geodet; Jennica Thylin-
Klaus, Den finländska svenskan under 
tidigmodern tid; Carl-Adam Hæggström 
och Eeva Hæggström, Tillägg till artikeln: 
Hæggström, C.-A. & Hæggström, E. 2015: 
En äppelträdgård från 1700-talet på Åland.

Nordenskiöld-samfundet i Finland • Nor-
denskiöld-samfundets tidskrift 74 • ISSN 
0356-0910 • 100 s. • Hft • 2018 • EUR 20

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/historiska-och-litteraturhistoriska-studier-93.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nordenskiold-samfundets-tidskrift-74.html
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RITVA YLÖNEN

Saima Harmaja
Sydänten runoilija 1913–1937

Elämäkerta on kattava kuvaus Saima 
Harmajasta, nuorena tuberkuloosiin 
kuolleesta rakastetusta lyyrikosta. 
Sydänten runoilija kurkistaa 
myyttisen runotyttölegendan toiselle 
puolelle ja täydentää kuvaa ennen 
julkaisemattomilla tiedoilla. Teos valottaa 
Saiman suhdetta salakihlattuunsa Jaakko 
Holmaan. Valtaosa Saiman runoista 
kuvastaa hänen omaa elämäänsä, 
joka oli kipuilua sairauksien kourissa, 
oman kutsumuksen tavoittelua, urheaa 
hyvästijättöä, runojen kirjoittamista lähes 
viimeiseen hengenvetoon asti. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 194 • ISBN 978-951-858-045-7 • ISSN 
2323-7392 • 298 s. • Sid. • 2019 • EUR 31

HERMAN GUMMERUS

Ukrainan murrosajoilta
Kuusi kuukautta lähetystön 
päällikkönä Kievissä

Herman Gummerus (1877–1948) toimi 
Suomen asiainhoitajana Kiovassa 1918–
1919 Ukrainan lyhyen itsenäisyyden ajan. 
Gummerus toimi Suomen itsenäisyyttä 
ajavana aktivistina ja oli Venäjästä eroon 
halunneiden vähemmistökansojen 
yhteistoimintamies. Suomen 
itsenäistyttyä hän oli vt. lähetysneuvos 
Tukholmassa, mistä hänet määrättiin 
Kiovaan ja sieltä edelleen Roomaan. 
Diplomaatin uran jälkeen Gummerus 
palasi 1926 Suomeen opettajaksi 
ja tutkijaksi. Hän toimi myöhemmin 
myös Helsingin yliopistossa historian 
professorina.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjo-
kansi 192 • ISBN 978-951-858-040-2 • ISSN 
2323-7392 • 144 s. • Sid. • 2018 • 2.p. • EUR 35

HENKILÖHISTORIA JA ELÄMÄKERRAT

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/saima-harmaja.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ukrainan-murrosajoilta.html
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RED. JOHAN C.-E. STÉN

Anders Johan Lexell 
Brevväxling
Commerce épistolaire

Den Åbobördige Anders Johan Lexell 
(1740–1784) var Finlands förste 
internationellt ryktbare matematiker och 
astronom. Lexells brevväxling sträcker sig 
från år 1768 till år 1783. Korrespondensen 
kan läsas som en dagbok, som en 
vetenskaplig journal, eller som ett fönster 
mot vetenskaps- och kulturhistorien. 
Den ger en unik inblick i hur en 
vetenskapsman från det perifera Åbo 
tänkte, och vilken inverkan den kejserliga 
ryska huvudstaden och det upplysta 
Europas övriga stora intellektuella centra 
hade på honom.

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen 
Tiedeseura • Bidrag till kännedom av 
Finlands natur och folk 206 • ISBN 978-951-
653-425-4 • ISSN 0067-8481 • 721 s. • Inb • 
2019 • EUR 45

TOIM. HENRIK MEINANDER, PETRI 
KARONEN JA KJELL ÖSTBERG 

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

Suomen ja Ruotsin demokratiat ovat 
kansainvälisesti arvioiden vakaita 
poliittisia järjestelmiä, mutta millaisia 
eroja niillä on ja miksi? Pohjoismaiden 
vakaus ei ole syntynyt itsestään, 
ja demokratioiden vahvistumisen 
tiellä on ollut myös esteitä. Maiden 
demokratisoitumista tarkastellaan niin 
poliittisten kulttuurien, maailmantalouden 
ja teknologian murrosten kuin 
geopolitiikan näkökulmasta. Samalla teos 
nostaa esiin, kuinka esimerkiksi koulutus 
ja tasa-arvotyö ovat vaikuttaneet 
pohjoismaisen demokratian olemukseen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1438 • ISBN 978-952-222-933-5 • ISSN 0355-
1768 • 505 s. • Nid. • 2018 • EUR 38

POLIITTINEN HISTORIA JA SOTAHISTORIA

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/anders-johan-lexell-brevvaxling.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kansanvallan-polkuja.html


12 | www.tiedekirja.fi

JARKKO KEMPPI JA JUKKA I. MATTILA

Jääkärit 1918
Valkoisen armeijan sotilasjohtajat

Jääkärit 1918 on kuvaus johtajuudesta 
ja suomalaisen sotilasjohtamisen 
muotoutumisesta itsenäisyytemme 
alkuhetkillä. Se kertoo Saksassa 
vuosina 1915–1918 Jääkäripataljoona 
27:ssä koulutettujen jääkärien 
sijoittumisesta valkoisen armeijan 
päällystötehtäviin. Teos luo kuvan 
käytännön rintamajohtajista, jotka 
sovelsivat saamaansa koulutusta 
sisällissodan alkeellisissa oloissa. 
Suurin osa jääkäreistä sai Saksassa 
sotilaan peruskoulutuksen, mutta joutui 
Suomessa vastaamaan vaativammista 
johtajatehtävistä ilman koulutusta.  

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjo-
kansi 163 • ISBN 978-952-222-949-6 • ISSN 
2323-7392 • 262 s. • Sid. • 2018 • EUR 33

PAULI KETTUNEN

Työväenkysymyksestä 
henkilöstöpolitiikkaan
Liiketoiminnan sosiaalinen 
ulottuvuus – tapaus Partek

Työelämäkeskustelussa yrityksen 
näkökulma on vahvistunut julkisen ja 
kollektiivisen sääntelyn näkökulman 
kustannuksella. Myös historiallisessa 
työelämän tutkimuksessa 
kysymyksenasettelut ovat muuttuneet. 
Teollisuusyritysten paternalismi on 
herättänyt uutta kiinnostusta, kuten 
tämä Paraisten Kalkkivuori osakeyhtiötä 
käsittelevä tutkimus osoittaa. Yhtiön 
työväelleen järjestämä suojelu ja 
huolto ulottuivat työn ulkopuoliseen 
elämänpiiriin. Tämä sisälsi sekä avointa 
että kätkettyä kontrollia ja edellytti 
tottelevaisuutta. 

Työväen historian ja perinteen tutkimuk-
sen seura • THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-
952-5976-69-4 • 197 s. • Nid. • 2018 • EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/tyovaenkysymyksesta-henkilostopolitiikkaan.html
https://www.tiedekirja.fi/default/jaakarit-1918.html
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TOIM. PENTTI AIRIO, RIITTA 
BLOMGREN, MIKKO KARJALAINEN, 
TAPIO KOSKIMIES, OHTO MANNINEN, 
PEKKA SALORANTA & PASI 
TUUNAINEN 

Sotahistoriallinen 
aikakauskirja 38

Sotahistoriallinen aikakauskirja 38 
sisältää mm. seuraavat artikkelit:  Ohto 
Manninen, Vuoden 1918 sota – häivisikö 
tutkimus nimikiistelylle; Stefan Backlund, 
Isak Alfthan ja Suomen sotilastiedustelun 
perustaminen 1915–1918; Ohto 
Manninen, Viaporin rannikkotykistön 
alasajo maaliskuussa 1918; Jouni Eerola, 
Savon radan työväenkaartien lyhyt sota; 
Juha Poteri, Lääkintähuolto Suomen 
vapaussodassa vuonna 1918; Christian 
Jokinen, ”Georgian legioona”, Saksan 
Kaukasian-retkikunta ja Georgian lyhyt 
itsenäisyys 1918–1921.

Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshis-
toriska Samfundet i Finland • Sotahistorial-
linen aikakauskirja • ISSN 0357-816X • 325 s. 
• Nid. • 2018 • EUR 20

PASI KESSELI

Suomen Sotahistoriallinen 
Seura ry 75 vuotta

Pasi Kesselin kirjoittama 
Suomen Sotahistoriallisen 
Seuran 75-vuotishistoriateos 
luo läpileikkauksen seuran 
perustamisesta aina tähän päivään.  
Kirjassa valotetaan seuran toiminnan 
eri osa-alueita ja toimijoita vuodesta 
1944 vuoteen 2019.

Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshis-
toriska Samfundet i Finland • SOHS erillis-
julkaisuja • ISBN 978-951-95218-7-9 • 268 s. • 
Sid. • 2018 • EUR 20

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/sotahistoriallinen-aikakauskirja-38.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-sotahistoriallinen-seura-ry-75-vuotta.html


14 | www.tiedekirja.fi

MARTTI HAAVIO

Suomalainen mytologia

Mitä kaikkea muinaisten 
suomalaisten karhunpalvontaan 
liittyi? Millaisia syntymyyttejä 
kerrotaan suden, käärmeen ja 
tulen alkuperästä? Martti Haavion 
ensimmäistä kertaa vuonna 
1967 ilmestynyt klassikkoteos 
Suomalainen mytologia kertoo 
elävästi pohjolan vanhoista jumalista 
ja muinaisten esivanhempiemme 
maailmankäsityksestä. Samalla 
avautuu myös kiinnostavia yhteyksiä 
suomalaisen muinaisuskon ja muiden 
vanhojen kulttuurien tarujen ja 
legendojen välillä. Teos on tärkeä osa 
suomalaisen mytologiantutkimuksen 
historiaa. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
• Kirjokansi 202 • ISBN 978-951-
858-026-6 • ISSN 2323-7392 • 580 
s. • Sid. • 2019 • 2.p. • EUR 45
 

KULTTUURIPERINTÖ JA KANSATIEDE

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/suomalainen-mytologia.html
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TOIVO VUORELA

Paha silmä
Suomalaisen perinteen valossa 

Ikivanha ajatus pahalla silmällä 
katsomisesta tunnetaan 
ympäri maailman, ja neuvoja 
siltä suojautumiseen löytyy 
runsaasti myös suomalaisesta 
kansanperinteestä. Pahalta silmältä 
oli syytä suojata niin lapset kuin 
eläimet, ja tietäjien loukkaamista 
oli vältettävä kaikin keinoin. Muiden 
varokeinojen pettäessä suojaa 
pahalta silmältä antoivat erilaiset 
taikamerkit ja amuletit, joiden 
symbolinen historia ulottuu kauas 
menneisyyteen. Toivo Vuorelan 
pitkään loppuunmyyty klassikko 
ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 
1960.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 210 • ISBN 978-951-858-082-2 • ISSN 
2323-7392 • 113 s. • Sid. • 2019 • 2. uudistettu 
laitos • EUR 23

TOIM. JUHA NIRKKO

Lykyn avain
999 vanhaa taikaa ja uskomusta

Millaisia ovat vanhat suomalaiset 
taiat ja uskomukset? Minkälaisia 
taikoja tehtiin laskiaisena, 
pääsiäisenä tai juhannuksena? Jo 
pitkään loppuunmyyty klassikkokirja 
Lykyn avain sisältää lähes tuhat 
kansanuskon muistiinpanoa eri 
puolelta maatamme, muutamia myös 
rajojen takaa. Kirja kattaa arjen 
koko kirjon askareista kyläilyyn ja 
syntymästä kuolemaan. Teos tarjoaa 
meille nykyihmisillekin pari helppoa 
kikkaa siihen, kuinka halutessamme 
voimme eksyttää naapurin lehmät 
metsään tai lihoa hyvinvoivan 
näköiseksi ennen häitä.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 207 • ISBN 978-951-858-074-7 • ISSN 
2323-7392 • 176 s. • Sid. • 2019 • 2. p. • EUR 21

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/paha-silma.html
https://www.tiedekirja.fi/default/lykyn-avain.html
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UNO HARVA

Elämänpuu
Uskontotieteellisiä tutkielmia 

Tunnettu suomalainen mytologiantutkija 
Uno Harva (1882–1949) julkaisi nyt 
jo harvinaisuudeksi muuttuneen 
Elämänpuu-teoksensa alun perin 
vuonna 1920. Kirja vie lukijan keskelle 
Kaksoisvirranmaan ikivanhoja myyttejä 
ja mysteeriuskontoja. Mesopotamian 
jokilaaksojen kosmologiasta versova 
elämänpuu on monen uskonnon tärkeä 
symboli, joka esiintyy kansojen taruissa 
aina pohjoista Eurooppaa myöten. Uno 
Harva julkaisi lukuisia kansainvälisiksi 
klassikoiksi nousseita alkuperäiskansojen 
uskomuksellista elämää käsitteleviä 
tutkimuksia. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 211 • ISBN 978-951-858-083-9 • ISSN 
2323-7392 • 157 s. • Sid. • 2019 • 2. uudistet-
tu laitos • EUR 29

TOIM. MARKO LAMBERG, ULLA 
PIELA JA HANNA SNELLMAN

Satunnaisesti Suomessa

Kalevalaseuran 97. vuosikirja tarkastelee 
Suomeen sattumalta saapuneita ja 
tänne tilapäisesti jääneitä ihmisiä 
ja ilmiöitä. Satunnaisia kulttuurisia 
kohtaamisia tapahtuu kaiken aikaa ja 
kaikkialla, keskellä arkea. Kulttuurisen 
kohtaamisen vaikeus ja viehätys piilee 
siinä, että vieraan kohtaaminen on 
kulttuurisidonnaista: maailmassa ei ole 
olemassa yhtä ainoata hyväksi katsottua 
tapaa kohdata vieras ihminen tai ilmiö. 
 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kalevala-
seuran vuosikirja 97 • ISBN 978-951-858-005-1 
• ISSN 0355-0311 • 325 s. • Sid. • 2018 • EUR 46

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/elamanpuu.html
https://www.tiedekirja.fi/default/satunnaisesti-suomessa.html


 www.tiedekirja.fi | 17 

TOIM. ILKKA KUIVALAINEN, LEENA 
PIETILÄ-CASTRÉN JA HANNE 
SELKOKARI 

Utile dulci
Antiikin kulttuurin opetuksesta ja 
harrastuksesta

Antiikin kulttuurin vaikutus tuntuu 
myös kaukaisessa pohjolassa etäällä 
antiikin Kreikan ja Rooman välittömästä 
vaikutuspiiristä. Antiikin kulttuurin perintö 
näkyy meillä rakennetussa miljöössä, 
julkisten taideteosten muotokielessä, 
nimissä, jokapäiväisessä kielenkäytössä 
ja pitkässä opetustraditiossa. Utile dulci 
valottaa antiikin aineellisen kulttuurin 
aihepiiriä kymmenessä artikkelissa, 
mm. klassillisen arkeologian yliopisto-
opetuksen vaiheista sekä kreikkalaisten 
ja roomalaisten esineiden keräilyn 
historiasta.

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthis-
toria • Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthis-
toriska studier 50 • ISBN 978-952-5533-23-1 • 
ISSN 0355-1938 • 232 s. • Nid. • 2018 • EUR 30

TOIM. OUTI JÄRVINEN 

Suomen Museo 2018

Teoksen teemana on vaikea 
kulttuuriperintö ja se sisältää mm. 
seuraavat artikkelit: Johanna Enqvist, 
Hetken kestää elo tää, sekin synkkää 
ja ikävää – traumaattisten perintöjen 
terminologiaa; Anne Heimo, Riku 
Kauhanen, Paula Pakkanen, Maria Patjas 
ja Sirkku Pihlman, Miten tuotteistaa 
kärsimys? Turun sotavankileirin 
muistaminen 2018; Hanna Kemppi, The 
onion dome crisis – shaping the Finnish 
orthodox church architecture in the 
interwar period.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen 
Museo 2018 • ISBN 978-952-6655-10-9 • 
ISSN 0355-1806 • 194 s. • Nid. • 2018 • EUR 14

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/utile-dulci.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-museo-2018.html
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TOIM. / RED. HANNALEENA HIETA, 
KARRI KIISKINEN, MAIJA MÄKI, 
PÄIVI ROIVAINEN JA ANN-HELEN 
SUND

Liikettä rajapinnoilla
Keskusteluja etnologian 
osallistavuudesta 
Rörelser och gränsytor
Etnologiska diskussioner om 
samverkan

Liikettä rajapinnoilla on kaksiosainen 
artikkelikokoelma, joka käsittelee 
osallistamisen muotoja tutkimuksen ja 
kulttuuriperinnön prosessissa ja osoittaa 
vuorovaikutukseen, osallistumiseen 
ja osallistamiseen liittyvien tapojen 
laajuuden ja moninaisuuden. Teoksessa 
käsitellään erilaisissa tiedon tuottamisen 
prosesseissa syntyviä mahdollisuuksia 
ja haasteita konkreettisten esimerkkien 
avulla. Keskiössä ovat ihmisten, 
ympäristöjen, eläinten, kasvien ja 
esineiden väliset suhteet sekä rajapinnat.

Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos • 
Ethnos-toimite 21 • ISBN 978-952-68509-4-8 • 
ISSN 0357-511X • 398 s. • Nid. • 2019 • EUR 30

KATRI MAASALO
Valokuvat Sanna Peurakoski

Kauneimmat koulukäsityöt

Koulukäsityöt ovat suosittuja lahjoja, 
jotka ovat usein jopa valmiiksi 
signeerattuja. Nämä keräilijöiden – 
melko usein tekijöiden vanhempien 
– kokoelmiin päätyvät teokset ovat 
harvoin julkisesti nähtävillä, eikä niitä 
tule taidehuutokauppoihin myyntiin juuri 
koskaan. Kauneimmat koulukäsityöt 
-kirja esittelee 50 upeaa taideteosta 
yksityisten keräilijöiden kokoelmista. 
Maitotölkeistä, vohvelikankaasta ja 
muista arvokkaista materiaaleista 
valmistetut teokset muistuttavat lukijaa 
taiteen tulkinnanvaraisuudesta.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • 
Kirjokansi 209 • ISBN 978-951-858-079-2 • 
ISSN 2323-7392 • 132 s. • Sid. • 2019 • EUR 27

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/liiketta-rajapinnoilla.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kauneimmat-koulukasityot.html
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TOIM. JANNE HARJULA, SONJA HUKANTAIVAL, VISA IMMONEN, TANJA 
RATILAINEN JA KIRSI SALONEN

Koroinen
Suomen ensimmäinen kirkollinen keskus

Turun Koroistenniemi on ainutlaatuinen kohde Suomen 
historiassa. Siellä sijaitsi 1200-luvun lopulta 1300-luvun 
taitteeseen asti Suomen ensimmäinen kirkollinen 
keskus, tuomiokirkko ja piispallinen asunto. Sieltä käsin 
johdettiin maamme kristillistymistä ja kirkollisen hallinnon 
muovautumista. Teoksessa hahmotellaan Koroisten 
käyttöhistoriaa ennen kirkollisen hallinnon saapumista 
ja tulokset laajentavat nykyisiä käsityksiä koko Suomen 
esihistoriallisen ja historiallisen ajan taitteesta sekä 
kristillisen kulttuurin vakiintumisesta.
Turun Historiallinen Yhdistys • Turun Historiallinen Arkisto 71 • ISBN  978-952-7045-08-4 • ISSN 
0085-7440 • 375 s. • Sid. • 2018 • EUR 35

KIRKKOHISTORIA JA USKONTOTIEDE

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/koroinen.html
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TOIM. SUSANNA ASIKAINEN JA 
ELISA UUSMÄKI

Sukupuoli Raamatun 
maailmassa

Mitä Raamatussa sanotaan 
sukupuolista ja sukupuolielämästä, 
miehistä ja naisista? Miten erilaiset 
käsitykset sukupuolesta ilmenevät 
paitsi Raamatussa myös muissa 
aikalaislähteissä? Entä mitä näistä 
muinaisista lähteistä voidaan sanoa 
sukupuolentutkimuksen valossa? 
Sukupuoli Raamatun maailmassa 
esittelee raamatuntutkimuksen ja 
sukupuolentutkimuksen leikkauspintoja 
suomalaiselle yleisölle. Moniääninen teos 
havainnollistaa sukupuolentutkimuksen 
rakentumista Raamatun ajan maailmassa 
erilaisia metodologisia tulokulmia 
hyödyntäen.

Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen 
Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 117 • ISBN 978-
951-9217-72-7 • ISSN 0356-2786 • 297 s. • Nid. • 
2019 • EUR 28

TOIM. ANNELI AEJMELAEUS, KATJA 
KUJANPÄÄ JA MIIKA TUCKER

Sisälle Septuagintaan

Septuaginta eli Heprealaisen raamatun 
kreikankielinen versio on kaikkien 
raamatunkäännösten äiti ja varhaisten 
kristittyjen ”Raamattu”. Sisälle 
Septuagintaan on monipuolinen ja 
innostava johdanto Septuagintan 
maailmaan. Kirjan artikkelit avaavat 
vivahteikkaasti Septuagintan syntyä, 
historiaa, kieltä, käännöstapaa, 
vaikutusta ja tutkimusta. Samalla 
paljastuu, että Septuagintaan 
tutustuminen on tärkeää jokaiselle, joka 
haluaa ymmärtää Raamatun tekstien 
historiaa ja kehityskulkuja.

Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen 
Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 116 • ISBN 978-
951-9217-71-0 • ISSN 0356-2786 • 320 s. • Nid. 
• 2018 • EUR 28

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/sisalle-septuagintaan.html
https://www.tiedekirja.fi/default/sukupuoli-raamatun-maailmassa.html
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TOIM. SINI MIKKOLA & OLLI 
LAMPINEN-ENQVIST

Vapaaehtoisuus ja 
osallisuus
Suomen kirkkohistorian seuran 
vuosikirja 108

Kristilliseen perinteeseen on alusta 
lähtien kuulunut yhteisvastuun 
ja vapaaehtoisen osallistumisen 
ihanne. Toisen hyväksi toimimisen 
juuret löytyvät mm. Jeesuksen 
kehotuksesta tehdä toisille se, mitä 
toivoisi itselle tehtävän. Vuosikirjassa 
käsitellään vapaaehtoisuutta 
ja osallisuutta sekä niiden 
kääntöpuolia: rajoitteita, velvoitteita 
ja pakkoa. Kirjassa pohditaan 
sitä, miten kirkkojen jäsenet ovat 
osallistuneet kirkon toimintaan ja 
kantaneet vastuuta sekä millä tavoin 
kristilliset yhteisöt ovat toimineet 
yhteiskunnassa. 

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska 
kyrkohistoriska samfundet • Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2018 • 
ISBN 978-952-5031-92-8 • ISSN 0356-0767 • 
294 s. • Nid. • 2018 • EUR 30

SIMO HEININEN

Suomalaisen lähetystyön 
kriisi
Martti Rautasen kirjeet Carl Hugo 
Hahnille 1888–1895

Ensimmäiset suomalaiset 
lähetyssaarnaajat astuivat 
juhannusaattona 1868 laivaan Helsingin 
satamassa. Heillä oli päämäärä, 
jonka Carl Hugo Hahn oli osoittanut 
Hereromaalla, nykyisen Namibian 
keskiosissa. Kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin suomalaisten lähetysalalla 
Ambomaalla oli jäljellä ainoastaan 
yksi kymmenestä pioneeriläheteistä, 
Martti Rautanen. Hän kirjoitti 
kaunistelemattoman kuvan Ambomaan 
tilanteesta isälliselle ystävälleen 
”rakkaalle setä Hahnille”. 

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska 
kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkko-
historiallisen seuran toimituksia 237 • ISBN 978-
952-5031-91-1 • ISSN 0356-0759 • 118 s. • Nid. • 
2019 • EUR 20

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/vapaaehtoisuus-ja-osallisuus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomalaisen-lahetystyon-kriisi.html
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HANNU MUSTAKALLIO
Toim. Ilkka Huhta ja Pekka Metso

Kaikki me olemme jostain 
kotoisin
Puheita ja artikkeleita professori 
Hannu Mustakallion Joensuun-
kaudelta 2003–2019

Professori Hannu Mustakallion tie on 
kulkenut Tornionjokilaaksosta Pohjois-
Pohjanmaan ja pääkaupunkiseudun 
kautta Joensuuhun ja Pohjois-Karjalaan. 
Tämä emerituskirja dokumentoi tuota 
matkaa. Kirjaan sisältyy Mustakallion 
Joensuun aikana, vuosina 2003–2019, 
pitämiä puheita ja julkaisemia 
artikkeleita. Yhteensä 65 kirjoituksen 
joukossa on 25 refereearvioinnin 
läpikäynyttä tieteellistä artikkelia. Lisäksi 
mukana on tekijän uusin bibliografia sekä 
Karjalan teologisen seuran historiikki.

Karjalan teologinen seura • Karjalan teologisen 
seuran julkaisuja 3 • ISBN 978-952-67348-2-8 • 
ISSN 1798-7695 • 463 s. • Nid. • 2019 • EUR 30

TOIM. MATTI KOTIRANTA

Luterilaisuuden ytimessä
Professori Antti Raunion 
60-vuotisjuhlakirja

Luterilaisuuden ytimessä tarkastelee 
luterilaisuuden ydinsisältöjä ja 
ajankohtaisia kysymyksiä neljän 
teeman näkökulmasta. Ensimmäisen 
kokonaisuuden muodostavat Martti 
Lutherin teologia ja suomalainen Luther-
tutkimus. Toisessa osassa painopiste 
siirtyy Lutherista luterilaisuuden 
teologiaan ja kolmannessa näkökulma 
laajenee ekumeeniseen luterilaisuuteen 
ja luterilaisuuden globaaleihin 
ulottuvuuksiin. Viimeiseksi keskitytään 
uskon ja tiedon välisen suhteen 
pohdintaan. Teos kunnioittaa professori 
Antti Raunion elämäntyötä.

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • 
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran 
julkaisuja 288 • ISBN 978-952-7272-01-5 • ISSN 
0356-9349 • 245 s. • Nid. • 2018 • EUR 20

KIELI JA KIRJALLISUUS

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/fennica.html
https://www.tiedekirja.fi/default/luterilaisuuden-ytimessa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kaikki-me-olemme-jostain-kotoisin.html
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MATTHIAS ALEXANDER CASTRÉN

Toim. Kaisa Häkkinen

Fennica

Matthias Alexander Castrén (1813–1852) 
oli yksi uranuurtavista suomalaisista 
kielitieteilijöistä ja etnografian tutkijoista 
1800-luvulla. Castrén jätti jälkeensä 
suuren määrän julkaisematonta ainestoa 
tutkimusmatkoiltaan mm. Karjalassa, 
Lapissa ja Siperiassa vuosilta 1838–1849. 
Kaisa Häkkisen toimittama Fennica 
sisältää kaksi osaa, ensimmäinen niistä on 
omistettu Kalevalalle ja toinen osa sisältää 
mm. Castrénin käsikirjoitusmateriaalia 
suomen kieliopista.  

Suomalais-Ugrilainen Seura • Manuscripta Castreniana • ISBN 978-952-
7262-07-8 • 758 s. • Sid. • 2019 • EUR 50

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/fennica.html
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JOUKO AALTONEN

Käsikirjoittajan työkalut
Audiovisuaalisen käsikirjoituksen 
tekijän opas

Käsikirjoittajan työkalut on 
opaskirja jokaiselle, joka työkseen, 
omaksi ilokseen tai opintojensa 
yhteydessä tekee käsikirjoituksia 
audiovisuaalisille välineille. Kirja 
etenee kirjoittamisprosessin 
logiikkaa noudattaen ideoinnista ja 
ennakkotutkimuksesta lopulliseen 
käsikirjoitukseen. Dramaturgisten 
peruskäsitteiden lisäksi kirja sisältää 
paljon konkreettisia neuvoja ja 
kirjoittajan omiin kokemuksiin perustuvia 
käytännön vinkkejä. Työkaluja löytyy 
tekstin tuottamiseen, onpa kyseessä 
tilausohjelma, dokumentti- tai 
näytelmäelokuva.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjo-
kansi 185 • ISBN 978-951-858-024-2 • ISSN 
2323-7392 • 266 s. • Nid. • 2018 • EUR 29

ANNA HELTTUNEN JA TUULA UUSI-
HALLILA

Naisia nimittäin
Kirjallisuutemme naishahmoja

Nimi määrittää ihmistä. Kun vanhemmat 
antavat lapselleen nimen, siihen 
sisältyy usein toive siitä, mitä he 
lapselta odottavat. Kun kirjailija nimeää 
henkilönsä, hän tietää, minkälainen tämä 
on. Hannat ovat nöyriä tyttäriä, Martat 
vahvoja toimijoita, Saarat rankkoja, 
yhteiskuntaan sopeutumattomia 
naisia. Mielikuvat juontuvat usein 
klassikkoteoksista. Teos osoittaa 
suomalaisen kirjallisuuden naiskuvien 
rikkauden: silloinkin, kun naiset ovat 
sivuhenkilöitä, he nostavat esiin tärkeitä 
arvoja.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Kirjo-
kansi 162 • ISBN 978-952-222-945-8 • ISSN 
2323-7392 • 231 s. • Sid. • 2019 • EUR 30

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/kasikirjoittajan-tyokalut-17652.html
https://www.tiedekirja.fi/default/naisia-nimittain.html
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ALEKSIS KIVI
Toim. Pentti Paavolainen, Sakari 
Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, 
Juhani Niemi ja Jyrki Nummi

Yö ja päivä / Lea / Alma / 
Margareta
Kriittinen editio

Aleksis Kiven (1834–1872) kaikkien 
vakavien pienoisnäytelmien päähenkilöt 
ovat naisia – uskoon tuleva Lea, 
isänmaallinen Margareta, uhrautuva Alma 
sekä Yön ja päivän sokea Liisa. Kiven 
näytelmien ja niiden kommentaarien 
lisäksi kriittinen editio tarjoaa uutta tietoa 
näytelmien kirjoittamisen ja julkaisemisen 
vaiheista sekä kirjailijan naishahmoista 
suhteessa aikalaisteatterin käytäntöihin. 
Teos valaisee Kiven pienoisnäytelmien 
suhdetta draamaperinteeseen ja 
kirjallisuuteen.

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439 • ISBN 
978-952-222-976-2 • ISSN 0355-1768 • 364 s. • 
2019 • EUR 43

TOIM. NIINA HÄMÄLÄINEN, HANNA 
KARHU, SILJA VUORIKURU

Satuperinteestä 
nykyrunoon
Suullisen perinteen ja kirjallisuuden 
yhteyksiä

Kuinka horjumattomia ovat suullisen 
ja kirjallisen rajat? Satuperinteestä 
nykyrunoon liikkuu folkloristiikan ja 
kirjallisuudentutkimuksen rajapinnoilla. 
Kokoelman artikkeleissa tarkastellaan 
niin Lumikki-sadun toisintoja, 
kansankirjoittajien kirjeitä kuin 
1800-luvun virsiaineistoja. Monet tutut 
teokset Kantelettaresta Maiju Lassilan 
tuotantoon avautuvat kirjassa uusilla 
tavoilla. Toisaalta tarkasteltavana on 
myös aiemmin vähäisesti tutkittua 
aineistoa, kuten arkkiveisuja ja 
rekilauluja. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura • Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1446 • ISBN 978-951-858-030-3 • ISSN 0355-
1768 • 326 s. • Nid. • 2019 • EUR 35

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/yo-ja-paiva-lea-alma-margareta.html
https://www.tiedekirja.fi/default/satuperinteesta-nykyrunoon.html
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TOIM. SIRU KAINULAINEN, LIISA 
STEINBY JA SUSANNA VÄLIMÄKI

Kirjallisuuden ja musiikin 
leikkauspintoja

Teoksessa kohtaavat kirjallisuuden ja 
musiikin tutkijat, jotka tarkastelevat 
kirjallisuuden ja musiikin rajamaaston 
ilmiöitä. Teoksen artikkelit osoittavat, 
miten moninaista kirjallisuuden 
ja musiikin kohtaaminen taiteissa 
on. Runollinen kieli vaikuttaa myös 
soinnillaan ja äänteellisyydellään. 
Romaani voi käsitellä teemoja musiikin 
tapaan toistaen ja muunnellen ja sen 
rakenne juontua jazzista, bluesista 
tai fuugasta. Musiikki voi soida myös 
romaanin tarinamaailmassa ja ilmaista 
hahmojen, tapahtumien ja tilanteiden 
luonteita. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1442 • 
ISBN 978-951-858-013-6 • ISSN 0355-1768 • 429 
s. • Nid. • 2018 • EUR 38

TOIM. JUSSI OJAJÄRVI, ERKKI 
SEVÄNEN JA LIISA STEINBY

Kirjallisuus 
nykykapitalismissa
Suomalaisen kirjallisuuden ja 
kulttuurin näkökulma

Teos tarkastelee yhteiskunnan 
markkinallistumista ja talouden 
globalisoitumista suomalaisen 
kirjallisuuden näkökulmasta. Kapitalismin 
toimintakäytännöt ovat levinneet 
perinteisen talouden ulkopuolelle ja 
voimistaneet otettaan esimerkiksi 
työelämän, median ja kulttuurituotannon 
alueilla. Miten kirjallisuus on arvioinut 
asiaa? Teos pohtii niin kirjallisuuden 
julkaisuympäristöä kuin suomalaisen 
kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan 
kriittisiä esityksiä nyky-yhteiskunnasta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1444 • 
ISBN 978-951-858-016-7 • ISSN 0355-1768 • 454 
s. • Nid. • 2018 • EUR 35

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/kirjallisuuden-ja-musiikin-leikkauspintoja.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kirjallisuus-nykykapitalismissa.html
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ELMER DIKTONIUS

Birgittas bilderbok
knäppt och knåpad av farbr. d.

”birgittas bilderbok” är ett tidigare 
opublicerat album med fotografier och 
verser av modernisten Elmer Diktonius. 
Albumet gav han i gåva till omkring 
femåriga Birgitta Enckell i början av 
1930-talet. Diktonius var god vän med 
Birgittas familj och särskilt hennes far 
Rabbe Enckell. Albumet är både en 
realistisk fotobok och en absurdistisk 
diktsamling med ett lekfullt modernistiskt 
språk, skriven för ett barn. Med inledning 
och kommentarer av Per Stam.

Svenska litteratursällskapet i Finland • SLS 
Varia 2 • ISBN 978-951-583-459-1 • ISSN 
2489-7841 • 69 s. • Inb • 2018 • EUR 15

UTG. SEBASTIAN KÖHLER, ANNA 
MOVALL OCH PIA FORSSELL

Zacharias Topelius
Fältskärns berättelser

Fältskärns berättelser var i hundra år 
den mest spridda och lästa historiska 
romanen i både Finland och Sverige. Den 
har format generationers uppfattning 
om Sveriges och Finlands händelserika 
gemensamma historia under 1600- och 
1700-talet och kombinerar underhållning 
med lättillgänglig historisk kunskap. 
Romanen trycktes först som följetong 
1851–1866 och i bokupplaga i fem 
cykler, eller delar, 1853–1867. Varje cykel 
innehåller tre berättelser av fältskären 
Andreas Bäck för en krets intresserade 
lyssnare, såväl gamla som unga.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrif-
ter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland 826 • ISBN 978-951-583-435-5 • ISSN 
0039-6842 • 1675 s. • Inb • 2018 • EUR 48

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/birgittas-bilderbok.html
https://www.tiedekirja.fi/default/faltskarns-berattelser.html
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TOIM. PIRKKO KANERVO, TERHI 
KIVISTÖ JA OLLI KLEEMOLA

Karjalani, Karjalani, maani 
ja maailmani
Kirjoituksia Karjalan menetyksestä 
ja muistamisesta, evakoiden 
asuttamisesta ja selviytymisestä

Artikkelikokoelman syntyhistoria 
juontaa pakolaiskeskusteluun, joka 
käynnistyi kiivaana, kun Suomeen 
vuonna 2015 tuli ennätyksellinen 
määrä turvapaikanhakijoita. Polemiikin 
kohteena oli pian myös Neuvostoliitolle 
luovutetusta Karjalasta evakuoidun 
väestön asuttaminen muualle Suomeen. 
Pakolaiskeskustelusta nousi esille ajatus 
siitä, kuinka huonosti suomalaiset lopulta 
tuntevat karjalaisten historian. Tämän 
teoksen keskeisenä ajatuksena on luoda 
laajempi näköala karjalaisten kohtaloon 
ja sota-aikaan yleensä. 

Siirtolaisuusinstituutti • Tutkimus 1 • ISBN 978-
952-7167-55-7 • ISSN 2343-4872 • 252 s. • Nid. 
• 2018 • EUR 30

TOIM. EVELIINA LYYTINEN

Turvapaikanhaku ja 
pakolaisuus Suomessa

Teoksessa tarkastellaan pakolaisuuden 
monimuotoisuutta Suomessa 
eri teemojen ja tieteenalojen 
risteyksissä. Teoksessa keskitytään 
Suomea koskeviin kokemuksiin 
kansainvälisen suojelun saamisen ja 
antamisen käytännöstä, politiikasta 
sekä lainsäädännöstä. Teoksessa 
pohditaan erityisesti turvapaikanhaun 
ja pakolaisuuden rakenteellista puolta, 
turvapaikanhakijoiden kokemuksia 
matkan varrella ja Suomeen saapumisen 
jälkeen sekä turvapaikanhakijoiden 
ja pakolaisten arjen integraatiota ja 
hyvinvointia.

Siirtolaisuusinstituutti • Tutkimus 2 • ISBN 978-
952-7167-59-5 • ISSN 2343-3493 • 352 s. • Nid. • 
2019 • EUR 35

SIIRTOLAISUUS

http://www.tiedekirja.fi
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ALVA NOË
Suom. Tapani Kilpeläinen

Omituisia työkaluja
Taide ja ihmisluonto

Filosofi ja kognitiotieteilijä Alva Noë 
(s. 1964) väittää, että taide on työkalu, 
jolla ihminen voi tutkia itseään. Tämän 
se tekee silkalla omituisuudellaan. 
Taidetta ei noin vain oteta käyttöön 
tai hyödynnetä määrätarkoitukseen: 
taiteelle on ominaista, että se pakottaa 
aina miettimään, mitä se on ja mitä se 
vastaanottajalleen tekee. Omituisia 
työkaluja on ensimmäinen Alva Noën 
laajasta tuotannosta suomennettu teos. 
Se kertoo, mikä taiteesta tekee taidetta.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin 
-kirjat 104 • ISBN 978-952-7189-39-9 • 329 s. • 
Nid. • 2019 • EUR 35

FILOSOFIA

LEV ŠESTOV
Suom. Mari Miettinen

Tolstoin ja Nietzschen 
käsitys hyvästä

Jumala on yhtä kuin hyvä: siten uskoi 
niin Tolstoi kuin Nietzschekin. Venäläinen 
filosofi Lev Šestov (1866–1938) oivalsi, 
että tämä samastus johti nämä kaksi 
ajattelijaa sekä heidän suurimpiin 
voittoihinsa että heidän pahimpiin 
kompastuksiinsa. Jos etsii hyvää, ei etsi 
Jumalaa. Tolstoin ja Nietzschen käsitys 
hyvästä on dokumentti siitä, mitä löytyy, 
kun joku uskaltautuu yhtä syviin vesiin 
kuin Tolstoi ja Nietzsche. Šestov nousi 
yhdeksi tärkeimmistä eksistentiaalisista 
ajattelijoista tämän teoksen myötä.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin 
-kirjat 105 • ISBN 978-952-7189-45-0 • 201 s. • 
Nid. • 2019 • EUR 32

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/omituisia-tyokaluja.html
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TOIM. TEUVO LAITILA JA ILKKA 
HUHTA

Filosofina historiassa
Juhlakirja professori Matti 
Kotirannan täyttäessä 60 vuotta 9. 
marraskuuta 2018

Filosofina historiassa on professori Matti 
Kotirannan juhlakirja. Siinä kerrotaan 
kahdesta Kotirannan tieteellisen työn 
keskeisestä teemasta. Filosofia miellettiin 
monesti ”vain” aatteiden tutkimukseksi 
ja historia tapahtumien kuvaukseksi. 
Sekä Kotirannan tutkimukset että hänen 
kollegojensa kirjoitukset osoittavat, että 
aatteet eivät vaikuta tyhjiössä ja että 
tapahtumat, joita kutsumme historiaksi, 
luovat uusia aatteita. Toisin sanoen 
filosofiaa ja historiaa ei ole ilman ihmisen 
toimintaa. 

Luther-Agricola-Seura • Studia missiologica et 
oecumenica Fennica 62 • ISBN 978-952-7259-
06-1 • ISSN 1236-9667 • 301 s. • Nid. • 2018 • 
EUR 37

EETU VIREN

Raha ja työvoima
Tutkimus rahasta yhteiskunnallisena 
suhteena, sen voimasta ja 
vaikutuksesta työvoiman 
luokkakokoonpanoon

Raha ja työvoima tarkastelee 
rahaa kapitalismille keskeisenä 
yhteiskunnallisena suhteena. Raha ei ole 
vain vaihdon väline tai arvon säilyttäjä 
vaan se antaa valtaa yhteiskunnalliseen 
elämään. Erilaiset tavat saada rahaa 
vaikuttavat mahdollisuuksiin toimia 
yhteiskunnassa. Raha ei tasapäistä 
ja latista vaan tuottaa hierarkkisia 
erotteluja. Teoksessa palkkatyön kriisiä ja 
globaalin talouden epävakautta tulkitaan 
seurauksena palkkatyöläisten halusta 
tehdä vähemmän työtä, mutta saada 
enemmän rahaa. 

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-
14-6 • 362 s. • Nid. • 2018 • EUR 36

http://www.tiedekirja.fi
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GILLES DELEUZE
Suom. Eetu Viren

Bergsonismi

Bergsonismi (1966) lukeutuu Deleuzen 
varhaisiin filosofianhistoriallisiin teoksiin. 
Niissä hän omien sanojensa mukaan 
harjoitteli filosofiaa käsitteiden luomisena 
luonnostelemalla taideopiskelijoiden 
tapaan muotokuvia hänelle merkittävistä 
filosofeista. Kirjassa Deleuze pyrkii 
saamaan meidät tarkastelemaan 
muutamia elämämme kannalta keskeisiä 
asioita uudella tavalla. Kyse on ennen 
kaikkea vapaudesta, muutoksesta ja 
mahdollisuudesta. 

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-
15-3 • 123 s. • Nid. • 2018 • EUR 26

SARA AHMED
Suom. Elina Halttunen-Riikonen

Tunteiden 
kulttuuripolitiikka

Rasistinen viharyhmä julistaa toimivansa 
rakkaudesta, uutislähetys varoittaa 
pakolaisaallosta, valtionpäämies 
ilmoittaa häpeävänsä maansa menneitä 
tekoja. Sanat ohjaavat tunteita ja 
sanoilla ohjaillaan tunteita; tunteet 
hahmottelevat kentän, jolla ihmiset 
ja ihmisryhmät politiikassa toimivat. 
Siksi myös turvapaikanhakijoista tai 
seksuaalivähemmistöistä puhuttaessa 
tulisi panna merkille tunteet, jotka 
hallitsevat ajatteluamme. Sara 
Ahmedia pidetään yhtenä aikamme 
merkittävimmistä feministeistä.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin 
-kirjat 99 • ISBN 978-952-7189-20-7 • 321 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 39

http://www.tiedekirja.fi
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GUILLAUME LE BLANC
Suom. Tapani Kilpeläinen

Juoksu
Fyysisiä mietiskelyjä

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa 
juoksevat joka päivä. Mikä ajaa 
heidät päivä toisensa jälkeen 
tarkoituksettomaan touhuun tien 
päälle? Terveydestä huolehtiminen 
ja ulkonäkönsä muokkaaminen ovat 
mahdollisia motiiveja juosta, mutta 
juoksussa on paljon muutakin. Asvaltilla 
tai pururadalla lenkkeilijälle valkenee, 
millaista on olla haavoittuvainen 
ihminen, millaista on ihmiselämän 
väliaikaisuus. Guillaume le Blanc on 
ranskalainen maratoonarifilosofi, joka on 
tuotannossaan tutkinut ennen kaikkea 
yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & 
näin -kirjat 102 • ISBN 978-952-7189-33-7 • 
181 s. • Nid. • 2018 • EUR 35

VESA OITTINEN

Marx & moderni
Jatkuvuuksia ja katkoksia Marx-
kuvassa

Finanssikriisi käynnisti Marx-
tutkimuksen viimeisimmän vaiheen, 
jossa Marxin suomin välinein tartutaan 
globalisoitumiseen, digitalisoitumiseen ja 
ekologiaan. Syntymässä on uudenlainen 
marxismi, joka yrittää vastata uusiin 
haasteisiin ja uusiin kysymyksiin. Kirja 
kertoo, mitä annettavaa Marxilla on 
nykymaailmalle ja miten Marx jatkaa 
valistusajattelun perinnettä. Marxin 
taloustieteellisestä lähtökohdasta ei 
tingitä: marxilaisen perinteen antoisuus 
kumpuaa juuri oivalluksesta, ettei 
kapitalismi ole paras eikä luonnollinen 
vaihtoehto.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin 
-kirjat 103 • ISBN 978-952-7189-28-3 • 272 s. • 
Nid. • 2018 • EUR 39

http://www.tiedekirja.fi
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CARLO ROVELLI
Suom. Hannu Karttunen

Ajan luonne

Aika on aivan muuta kuin, mitä 
vaistomme antaisi ymmärtää. Aika on 
innoittanut filosofeja ja taiteilijoita, 
mutta ajan synty ja suunta ovat 
tieteen suuria ongelmia. Aika kulkee 
hitaammin tai nopeammin eri paikoissa 
ja eri nopeuksilla, menneisyys ja 
tulevaisuus eroavat vähemmän kuin 
ajattelemme, eikä maailmankaikkeus 
piittaa nykyhetkestämme lainkaan. Ajan 
luonne purkaa ajan mysteeristä vyyhtiä 
tieteen, filosofian ja taiteen avulla. 
Aikaa ymmärtääksemme meidän täytyy 
ymmärtää, miten vajavaiset aistimme ja 
muistimme luovat aikaa.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan jul-
kaisuja 160 • ISBN 978-952-5985-60-3 • ISSN 
0357-7937 • 238 s. • Sid. • 2018 • EUR 20

PÄÄTOIM. ARTO LAITINEN 

Ajatus 75

Ajatus 75 sisältää mm. seuraavat 
artikkelit: Panu Raatikainen, Chalmersin 
argumentti materialismia vastaan; Matti 
Häyry, Tuhatvuotisen elämän tarkoitus; 
Ilkka Niiniluoto, Onko abduktio päättelyä 
parhaaseen selitykseen? Inkeri Koskinen, 
Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä 
yhteistyötä taiteilijoiden kanssa; Markku 
Keinänen, Trooppiteoriat ja relaatiossa 
olemisen analyysi; Jani Sinokki, 
Aistimusten merkitys havainnossa 
Descartesilla; Matti Saarni, Kant kielen ja 
kommunikaation suhteesta ajatteluun ja 
objektiivisuuteen.

Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Före-
ningen i Finland • Ajatus - Suomen Filosofisen 
Yhdistyksen vuosikirja 75 • ISBN 978-951-9264-
88-2 • ISSN 0355-1725 • 537 s. • Nid. • 2018 • 
EUR 25

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/ajan-luonne.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ajatus-75.html
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TOIM. JUHANI RAUTOPURO JA KALLE 
JUUTI

PISA pintaa syvemmältä
Pisa 2015 Suomen pääraportti

PISA-tutkimuksen julkistaminen 
nostaa joka kerta vilkkaan keskustelun 
oppimistuloksista, koulutuspolitiikasta 
ja niiden suunnasta. Uutuusteos 
antaa lisätietoa tulosten taustalla 
olevista tekijöistä. Kansainvälisessä 
PISA-tutkimusohjelmassa arvioidaan 
15-vuotiaiden nuorten osaamista 
kolmella sisältöalueella eli lukutaidossa, 
matematiikassa ja luonnontieteissä. 
Ensisijaisesti tutkimuksen tuottama 
laaja aineisto ja testatut mittarit antavat 
tietoa opetuksen tutkimukseen ja 
koulutuspolitiikan kehittämiseen ja 
arviointiin.

Suomen Kasvatustieteellinen Seura • 
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in 
Educational Sciences 77 • ISBN 978-952-
5401-81-3 • ISSN 1458-1094 • 381 s. • Nid. • 
2018 • EUR 33

KASVATUSTIEDE JA NUORISOTUTKIMUS

TOIM. RISTO RINNE, NINA HALTIA, 
SONIA LEMPINEN JA TUULI KAUNISTO 

Eriarvoistuva maailma - 
tasa-arvoistava koulu?

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ihmisen 
kouluttautumismahdollisuudet eivät riipu 
hänen sukupuolestaan tai sosiaalisesta, 
etnisestä tai alueellisesta taustastaan. 
Suomea on pitkään pidetty tasa-arvon 
mallimaana. Koulutuksen globaalissa 
valtavirrassa myös paineet esimerkiksi 
koulutuksen yksityistämiseen ovat 
nostaneet päätään Suomessakin. 
Julkinen valta on joutunut antamaan 
tilaa koulutusmarkkinoiden vapaammalle 
toiminnalle. Kirja avaa näkymiä 
koulutuksen tasa-arvoisuutta koskeviin 
kysymyksiin Suomessa ja laajemminkin 
maailmalla.

Suomen Kasvatustieteellinen Seura • 
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in 
Educational Sciences 78 • ISBN 978-952-
5401-83-7 • ISSN 1458-1094 • 419 s. • Nid. • 
2018 • EUR 34
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TOIM. HEIKKI SILVENNOINEN, MIRA 
KALALAHTI JA JANNE VARJO 

Koulutuksen lupaukset ja 
koulutususko
Kasvatussosiologian vuosikirja 2

Koulutukseen liittyy lupaus sivistyksestä, 
hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä. 
Koulutuksen lupaukset lunastetaan 
työmarkkinoilla. Tutkintojen inflaatio 
ja epävarma työllisyys koettelevat 
koulutususkoa. Julkisen rahoituksen 
leikkauksista päätellen poliittiset 
päättäjäkään eivät 2010-luvun Suomessa 
tunnu uskovan koulutusinvestointien 
kannattavuuteen. Vuosikirjassa 
koulutuksen lupauksia ja koulutususkoa 
analysoidaan sekä historiallisesta 
näkökulmasta että tuoreiden empiiristen 
aineistojen avulla.

Suomen Kasvatustieteellinen Seura • Kasva-
tusalan tutkimuksia – Research in Educational 
Sciences 79 • ISBN 978-952-5401-86-8 • ISSN 
1458-1094 • 392 s. • Nid. • 2018 • EUR 34

KARLA MALM

Itsenäistyvä nuori, 
vahvistuva toimija

Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla 
Espoossa tuetaan itsenäistyviä nuoria 
perhe-, verkosto- ja yksilötuen sekä 
vapaaehtoisen tukikummitoiminnan 
keinoin. Itsenäistyminen konkretisoituu 
omillaan asumiseen. Yhteistä nuorten 
tilanteille on, että jokin ulkoinen 
tekijä sysää nuoren irtautumaan 
lapsuudenkodistaan ja suuntautumaan 
kohti itsenäistä asumista. Tässä 
tutkimusraportissa kuvataan 
moniammatillista yhteistyötä ja 
vastuun jakautumista, viranomais- ja 
järjestötoimijoiden näkökulmia sekä 
itsenäistymiselle asetettuja tavoitteita. 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 208 • ISBN 978-952-7175-64-4 • ISSN 
1799-9219 • 79 s. • Nid. • 2018 • EUR 12

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/koulutuksen-lupaukset-ja-koulutususko.html
https://www.tiedekirja.fi/default/itsenaistyva-nuori-vahvistuva-toimija.html
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TOIM. ANTTI KIVIJÄRVI, TUIJA 
HUUKI JA  
HARRY LUNABBA

Poikatutkimus

Poikatutkimus kokoaa yhteen 
viimeaikaista suomenkielistä 
tutkimusta, jossa poikia ja poikuutta 
tarkastellaan erilaisista näkökulmista 
varhaislapsuudesta nuoreen 
aikuisuuteen. Kirjasta hyötyvät 
tutkijoiden, opiskelijoiden sekä 
lasten ja nuorten parissa toimivien 
ammattilaisten lisäksi kaikki pojista, 
poikuudesta, sukupuolesta, lapsuudesta 
ja nuoruudesta kiinnostuneet lukijat. 
Kirja on ensimmäinen suomalainen 
poikatutkimuksen vertaisarvioitu 
kokoomateos.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 205 • ISBN 978-951-768-693-8 • ISSN 
1799-9219 • 337 s. • Nid. • 2018 • EUR 44

AINO TORMULAINEN

Tyttöenergialla kasvaneet
Postfeministisen populaarikulttuuri-
ilmiön yhdessä muistellut 
merkitykset

Tutkimus tarkastelee populaarikulttuurin 
tyttöenergiaa osana aikansa suomalaista 
yhteiskuntaa. Se tuo tyttöenergiaa 
ja postfeminismiä käsittelevään 
keskusteluun historiallista perspektiiviä 
analysoimalla 1990–2000-lukujen 
vaihteen populaarikulttuurista ilmiötä 
muistelu- ja aikalaisaineistojen 
valossa. Vaikka tyttöenergiailmiö olikin 
kaupallinen, se teki näkyviksi monia 
sukupuoleen liittyvien määritysten 
muutoksia. Tyttöenergia rikkoi monin 
tavoin sukupuolijärjestystä ja uudisti 
totuttuja ajattelutapoja.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 207 • ISBN 978-952-7175-67-5 • ISSN 
1799-9219 • 308 s. • Nid. • 2018 • EUR 28

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/tyttoenergialla-kasvaneet.html
https://www.tiedekirja.fi/default/poikatutkimus.html
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TOIM. TOMI KIILAKOSKI JA PÄIVI 
HONKATUKIA

Miten tutkia nuoria ja 
nuorisotyötä

Tietoa nuorista tarvitaan yhteisöelämän 
eri alueilla. Nuorisotutkimusta on 
tehty useamman vuosikymmenen 
ajan, ja ala kehittyy edelleen. Tämä 
teos kokoaa yksiin kansiin keskeiset 
tutkimusmenetelmät, joita on käytetty 
nuorten ja nuorisotyön tutkimuksessa. 
Tutkimuspohjaisessa kirjassa esitellään 
käytännönläheisesti nuorisotutkimuksen 
ja nuorisotyön tutkimuksen metodologiaa 
ja tutkimusmenetelmiä koskevia 
pohdintoja sekä tutkimuksen raportointiin 
liittyviä kysymyksiä. Teos antaa 
välineitä lukea, ymmärtää ja arvioida 
tutkimustietoa. 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 206 • ISBN 978-951-768-625-9 • 412 
s. • Nid. • 2018 • EUR 42,90

TOIM. SOFIA LAINE

Väkivallattomuuden 
sanomaa yläkouluihin 
hiphop-kulttuurin keinoin
Break the Fight! -hankkeen seuranta- 
ja arviointitutkimus

Break the Fight! – Breikkaa 
koulukiusaamista vastaan on 
Arja Tiili Dance Companyn 2014 
käynnistämä taidekasvatuksellisten 
toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy 
taidetyöpajoja 6.–9.-luokkalaisille 
sekä ammattitanssiteoksia, joita 
koululaiset pääsevät katsomaan. Tässä 
tutkimuksessa seurattiin ja arvioitiin 
breikkitanssin taiteilija-ohjaajien 
työpajatyöskentelyä, työpajatoimintaa 
ja nuorten palautetta työpajoista neljän 
kunnan peruskouluissa. Työpajoihin 
osallistui yli 1600 yläkoululaista 
lukuvuoden 2017–2018 aikana.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 209 • ISBN 978-952-7175-69-9 • ISSN 
1799-9219 • 196 s. • Nid. • 2018 • EUR 26

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/miten-tutkia-nuoria-ja-nuorisotyota.html
https://www.tiedekirja.fi/default/vakivallattomuuden-sanomaa-ylakouluihn-hiphop-kulttuurin-keinoin.html
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MATLEENA FRISK

Naiseni on oma itsensä
Rakennettu luonnollisuus, 
ruumiilliset kulutustuotteet ja 
nuorten sukupuolten murros 
1961–1973

Miltä ”seksuaalisesta 
vallankumouksestaan” tunnetun 
1960-luvun sukupuolihistoria näyttää 
kulutustuotteiden ja niiden mainonnan 
näkökulmasta? Tutkimus kytkee 
intiimiin elämään kuuluvien käytäntöjen 
muuttumisen osaksi 60-luvun 
modernisaatiomurrosta. Yhtäältä 
vaurastuminen ja kulutuksen kasvu 
muokkasivat ihmisten arkea. Toisaalta 
60-luvulle ja 70-luvun alkuun ajoittuu 
myös sukupuolia ja seksuaalisuutta 
koskevien käsitysten nopea käänne. 
Aineistona käytetään nuortenlehti 
Suosikkia ja siinä julkaistuja mainoksia. 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 213 • ISBN 978-952-7175-77-4 • ISSN 
1799-9219 • 233 s. • Nid. • 2019 • EUR 28

KARI PAAKKUNAINEN

Nuorisotutkimusseuran 
historiaa 1987–2018
Vapaaehtoisten yhdistysinnosta 
sykkiväksi tutkimusorganisaatioksi

Vuonna 1987 opetusministeriöstä 
kannustettiin nuorisotutkijoita 
järjestäytymään. Näin haluttiin 
organisoida suomalaisten 
osallistumista nuorisotutkimuksen 
pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tuolloin 
perustettu Nuorisotutkimusseura 
on vähitellen laajentunut omaa 
tutkimus- ja julkaisutoimintaa 
harjoittavaksi monitieteiseksi 
verkostoksi alaverkostoineen ja 
kumppanuushankkeineen. Tässä 
teoksessa käydään läpi seuran 
kolmikymmenvuotinen historia 
innovaatioineen, metodisine ja 
teoreettisine kiistoineen sekä 
oppimisaskeleineen. 

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. 
Julkaisuja 211 • ISBN 978-952-7175-72-9 • ISSN 
1799-9219 • 530 s. • Nid. • 2018 • EUR 34

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/naiseni-on-oma-itsensa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nuorisotutkimusseuran-historiaa-1987-2018.html
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JUHA VALSTE

Evoluutio

Miten lajit kehittyvät?

Ihmisen ja simpanssin perimä on yli 90-prosenttisesti identtinen, 
mutta milloin tiemme erkanivat? DNA-tutkimus on tuonut 
mukanaan kokonaan uusia menetelmiä eri eliöiden sukulaisuuden 
selvittämiseen, ja saamme koko ajan uutta tietoa siitä, miten lajit 
kehittyvät. Uudella tekniikalla on mahdollista verrata jopa 300 000 
vuotta sitten eläneiden ihmisten perimää nykyihmiseen. Erityisesti 
ajatukset lajien risteytymisestä ja evoluution nopeudesta eroavat 
vielä muutama kymmenen vuotta sitten vallinneista käsityksistä 
huomattavasti. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 157 • ISBN 978-952-222-924-3 • ISSN 2323-7392 • 
238 s. • Sid. • 2018 • EUR 30 

LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/evoluutio.html
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CALEB SCHARF
Kuvitus Ron Miller

Zoomataan universumiin
Matka maailmankaikkeuden 
mittoihin

Suurin tuntemamme mitta on koko 
havaittavan maailmankaikkeuden 
halkaisija, 10 potenssiin 27 metriä. 
Kaikkein pienin on Planckin pituus 10 
potenssiin -35 metriä, lyhin mielekäs 
matka fysiikassa. Näiden kahden 
mitan välissä on kaikki, minkä voimme 
havaita. Elämän mittakaava on vain 
kapea viipale kaikesta. Teoksessa 
matka maailmankaikkeuden mittoihin 
on 62 askelta pitkä. Niillä matkataan 
kaukaisimman kosmoksen ääriltä atomia 
pienempään kvarkkien ja kvanttien 
maailmaan. Tähän tutustutaan upeiden 
kuvien ja infografiikoiden kautta.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisu-
ja 159 • ISBN 978-952-5985-59-7 • ISSN 0357-
7939 • 218 s. • Sid. • 2018 • EUR 32

PEKKA TEERIKORPI

Kosmologian alkulähteillä
Tähtisumuja Einsteinin avaruudessa

Pekka Teerikorpi esittelee modernin 
kosmologian syntyä ja sen kehittymistä 
viime vuosisadalla. Sata vuotta sitten 
maailmassa ja tieteessä tapahtui 
suuria mullistuksia. Ensimmäisen 
maailmansodan aikana Einstein, de 
Sitter ja Slipher julkaisivat uraauurtavia 
kosmologisia tuloksia. Näiden tutkijoiden 
keskeiset julkaisut olivat irrallisia palasia 
kuvaan, joka ei vielä hahmottunut. Pian 
kuitenkin havainnot ja teoria alkoivat 
lähestyä samaa kohdetta, galaksien 
kansoittamaa avaruutta. Sen jälkeen 
kehitys on ollut valtaisaa.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisu-
ja 161 • ISBN 978-952-5985-64-1 • ISSN 0357-
7937 • 254 s. • Sid. • 2019 • EUR 33

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/zoomataan-universumiin.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kosmologian-alkulahteilla.html
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TOIM. HANNU KARTTUNEN, OLLI 
MANNER, VEIKKO MÄKELÄ JA 
MATTI SUHONEN

Tähdet 2019

Tähdet 2019 kertoo, milloin ja missä päin 
taivasta on kiinnostavaa nähtävää. Kirjan 
avulla voit myös tunnistaa huomiota 
herättäviä kohteita taivaalta. Opas 
sisältää monipuolisesti tietoa tähtitaivaan 
tapahtumista ja ilmakehän ilmiöistä. 
Kirja jakautuu kuukausikatsauksiin, 
joissa on tähtikarttojen lisäksi tietoa 
tähtitaivaan asennosta, planeettojen ja 
Kuun näkymisestä, tähdenlentoparvista 
sekä muista vaihtelevista taivaan 
tapahtumista. 

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Tähdet 2019 • 
ISBN 978-952-5985-58-0 • ISSN 0355-9459 • 
153 s. • Nid. • 2018 • EUR 16

PÄÄTOIM. KARI L. KESKINEN, KEIJO 
HÄKKINEN JA MAURI KALLINEN

Fyysisen kunnon 
mittaaminen 
käsi- ja oppikirja kuntotestaajille

Fyysisen kunnon mittaaminen -teos 
on kuntotestausalan ammattilaisten 
suomalainen perusteos. Kirja tarjoaa 
ohjeistuksen kuntotestien turvalliseen 
ja tasokkaaseen tekemiseen. Samalla 
se yhdenmukaistaa ja edistää tutkittuun 
tietoon pohjautuvaa suomalaista 
kuntotestaustoimintaa. Teos pohjautuu 
Liikuntatieteellisen Seuran vuosina 2004 
ja 2007 julkaisemille Kuntotestauksen 
käsikirjoille, jotka muodostavat rungon 
uudelle teokselle. Aineisto on kokonaan 
uudistettu, tiedot on päivitetty ja kirjaan 
on lisätty merkittävästi uutta sisältöä.

Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen 
Seuran julkaisu 174 • ISBN 978-952-5762-07-5 • 
ISSN 0356-746X • 338 s. • Sid • 2018 • EUR 65

LIIKUNTATIEDE

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/tahdet-2019.html
https://www.tiedekirja.fi/default/fyysisen-kunnon-mittaaminen.html
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HEIDI PACKALEN

Harkitut sanat, parempi 
valmennus 
kohti voimavarakeskeistä kielellistä 
urheiluvalmennusta

Urheiluvalmentajien ja perheterapeuttien 
työssä on samankaltaisia piirteitä, 
mikä ilmenee mm. urheilupuheessa: 
”joukkueemme on kuin yhtä 
perhettä”. Terapeutti auttaa perhettä 
työvälineenään puhuminen. Samoista 
asioista on kyse urheilussa, kun 
valmentaja pyrkii auttamaan pelaajaa 
ja koko joukkuetta puhumisen avulla. 
Oleellista on, mitä ja miten kannattaa 
sanoa ja milloin. Harkitut sanat ovat tie 
ihmisläheiseen ja voimavarakeskeiseen 
valmennukseen - ja voittamisen 
kulttuuriin.

Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen 
Seuran julkaisu 172 • ISBN 978-952-5762-03-7 
• ISSN 0356-746X • 116 s. • Nid • 2018 • 2.p. • 
EUR 25

JOUKO KOKKONEN JA TEIJO 
PYYKKÖNEN

Liikunnan aluehallinto 
hallintohierarkian hiljainen 
väliporras

Selvityksessä tarkastellaan 
liikunnan aluehallintoa sekä osana 
liikuntahallinnon kokonaisuutta 
että osana aluekehittämistä: 
miten nykytilanteeseen on tultu ja 
minkälaisia haasteita mahdollinen 
maakuntauudistus tuo? Selvitys perustuu 
tutkimuskirjallisuuteen ja hallinnon 
asiakirjoihin sekä liikuntahallinnossa 
toimivien haastatteluihin.

Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen 
Seuran tutkimuksia ja selvityksiä 14 • ISBN 978-
952-5762-08-2 • ISSN 1798-2464 • 55 s. • Nid • 
2018 • EUR 20

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/harkitut-sanat-parempi-valmennus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/liikunnan-aluehallinto-hallintohierarkian-hiljainen-valiporras.html
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TOIM. LEENA MATIKKA JA MARTINA 
ROOS-SALMI 

Urheilupsykologian 
perusteet

Urheilupsykologian perusteet on 25 
alan asiantuntijan kirjoittama perusteos. 
Teos auttaa ymmärtämään urheilun 
ja liikunnan ilmiöitä, kehittämään 
psyykkisiä taitoja sekä parantamaan 
suorituksia psyykkisen valmentautumisen 
tekniikoiden avulla. Urheilupsykologian 
perusteet on hyödyllistä luettavaa yhtä 
hyvin huippu-urheilijoille ja valmentajille 
kuin liikunnan harrastelijoille ja ohjaajille. 
Jokaisen on hyvä ymmärtää, mitä 
reittejä kulkien urheilussa voi päästä 
huippusuorituksiin ja miten liikunta 
vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. 

Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen 
Seuran julkaisuja 169 • ISBN 978-951-8982-89-
3 • ISSN 0356-746X • 365 s. • Nid. • 2018 • 2.p. 
• EUR 40

TEIJO PYYKKÖNEN

Maailman istuvin 
urheilukansa
Ihmettelyjä liikuntapolitiikan 
labyrinteissa

Liikuntapolitiikalla menee lujaa. 
Liikuntakäsite on avattu kaikenlaiselle 
toimeliaisuudelle, ja liikuntapolitiikalla 
pyritään pelastamaan niin liikkuvat 
kuin liikkumattomat. Liikuntapolitiikan 
yhteiskunnallista painoarvoa halutaan 
lisätä. Julkaisussa kysytään, ollaanko 
varmasti menossa oikeaan suuntaan. 
Kuinka paljon liikuntapoliittinen 
selonteko palvelee liikunnan lisäämistä? 
Miksi liikkumattomat kiinnostavat 
enemmän kuin liikuntahaluiset lapset 
ja nuoret? Mihin katosi huippu-urheilun 
itsetunto? 

Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen 
Seuran Impulssi 30 • ISBN 978-952-5762-09-9 • 
ISSN 1237-0576 • 48 s. • Nid. • 2019 • EUR 10

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/urheilupsykologian-perusteet.html
https://www.tiedekirja.fi/default/maailman-istuvin-urheilukansa.html
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HARRI VIRTANEN 

Trauma ja rakkaus 
Eli kuinka selviytyä mahdottomasta

Yllättävän moni meistä kantaa traumaa 
sisällään. Pohjimmiltaan jokainen meistä 
on selviytyjä. Rohkaiseva kirja opastaa 
kohti trauman tunnistamista ja siitä 
toipumista. Se haastaa pohtimaan omia 
tuhoisia käytösmallejamme, jotka ovat 
kasvumme tiellä. Teos kertoo myös 
rakkaudesta: se mikä on suhteessa 
rikottu, voidaan suhteessa myös 
parantaa. Jo tieto kumppanin traumasta 
voi pelastaa parisuhteen.

Suomalaisen Kirjallisuuden • Seura Kirjokansi 
206 • ISBN 978-951-858-073-0 • ISSN 2323-
7392 • 161 s. • Sid. • 2019 • EUR 27

PÄÄTOIM. MARI MAASILTA

Media & viestintä
Vuosikirja 2018. Kulttuurin ja 
yhteiskunnan tutkimuksen lehti

Vuosikirja sisältää mm. artikkelit: 
Saara Jansson & Tanja Sihvonen, 
Kyberturvallisuus valtiollisena 
toimintaympäristönä ja siihen kohdistuvat 
uhkat; Ville Kumpu, Järki vai särki? Työ ja 
ympäristö kamppailussa Lievestuoreen 
sellutehtaasta keväällä 1971; Auli Harju, 
Suomi24-keskustelut kohtaamisten 
ja törmäysten tilana; Laura Ahva, 
Osallistuvan journalismin ankkuroivat 
käytännöt; Heikki Hellman & Paula Haara, 
Journalistit kulttuurisina välittäjinä: Mad 
Men -tv-sarjan legitimointi laatusarjana 
suomalaisessa lehdistössä 2008–2015.

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi • 
Media- ja viestintä. Vuosikirja 2018 • ISSN 1798-
3827 • 332 s. • Nid. • 2018 • EUR 40

VARIA

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/trauma-ja-rakkaus-eli-kuinka-selviytya-mahdottomasta.html
https://www.tiedekirja.fi/default/media-and-viestinta-vuosikirja-2018.html
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TOIM. JUHA JANHUNEN

Sphinx 2017–2018

Sphinx 2017–2018 sisältää seuraavat 
esitelmät: Eero Vaara ja Juha-Antti 
Lamberg, Mitä historialla on annettavaa 
strategisen johtamisen tutkimukseen? 
Jorma Ilonen, Genetiikka ja tyypin 1 
diabetes; Juhani Härmä, Suomalaisten 
kirjeenvaihtoa ruotsiksi ja ranskaksi 
1700–1800-luvuilla; Eva Österbacka, 
Familjen i välfärdsstatens paradox; 
Helena Lehečková, Kieli aivoissa ja 
kielet afasiassa; Per Mickwitz, Teknik 
och miljö: från utsläppskontroll till 
systemförändring.

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiede-
seura • Sphinx. Årsbok - Vuosikirja - Yearbook 
• ISBN 978-951-653-429-2 • ISSN 0783-5892 • 
284 s. • Nid. • 2018 • EUR 25

TOIM. KALLE TOISKALLIO 

Liikenne 2018
Tieteellinen vuosikirja

Liikennesuunnittelun Seuran vuosikirja 
2018 käsittelee mm. seuraavia 
artikkeleita: Hanne Tiikkaja, Markus 
Pöllänen, Heikki Liimatainen, 
Liikenneköyhyys Suomessa; Ville O. 
Turunen, Matka-ajat Helsingin seudulla; 
Adel Bachour, Anniina Alakuijala, 
Uniapnea ja liikenneturvallisuus; 
Timo Liljamo, Heikki Liimatainen, 
Automaattiautojen vaikutukset 
liikkumiseen; Teija Försti, Liikenteen 
sukupuolittuminen.

Liikennesuunnittelun Seura • Liikennesuunnitte-
lun Seuran vuosikirja 2018 • ISSN 0359-9345 • 
118 s. • Nid. • 2018 • EUR 40

http://www.tiedekirja.fi
https://www.tiedekirja.fi/default/sphinx-2017-2018.html
https://www.tiedekirja.fi/default/liikenne-2018.html


TOIM. ILARI HETEMÄKI, HANNU KOSKINEN, TUIJA PULKKINEN JA ESA 
VÄLIVERRONEN

Kaikenlaista 
rohkeutta

Rohkeutta kuvastaa helposti 
rämäpäinen pelottomuus, 
jonka siivittämänä muutetaan 
toiselle puolen maailmaa 
tai lähdetään tutkimaan 
maapallon tuntemattomia 
laitoja. Antiikissa rohkeus asettui 
oikeudenmukaisuuden, viisauden 
ja kohtuullisuuden rinnalle 
yhdeksi neljästä perushyveestä. 
Usein rohkeat teot avartavat 
tuntemaamme maailmaa ja 
vavisuttavat ennakkoluuloja. 
Tieteen päivien 2019 kirja 
Kaikenlaista rohkeutta tarkastelee 
sisukkuuden ja uskalluksen 
raameja niin yhteiskunnassa, 
tieteessä kuin yksilöiden välillä. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta • TSV julkaisuja 
• ISBN 978-952-345-004-2 • 323 s. • Nid. • 2019 • 
EUR 21

https://www.tiedekirja.fi/default/kaikenlaista-rohkeutta.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


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

mailto:tiedekirja@tsv.fi
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