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Ikkuna suomalaisuuteen
Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta. 
Tiedekirja tarjoilee lääkkeeksi tietoa ja empatiaa. Jotta voi ymmärtää toisen 
tunteita, on osattava ajatella. Ajattelu kasvatuksessa (s. 29) ja 20 ajattelun 
työkalua (s. 30) antavat vinkkejä ajattelutaitojen oppimiseen. 

Ihmistä ei ole luotu elämään yksin ajatustensa kanssa. Suomalaisten 
arvokeskustelussa perhe onkin tärkeässä osassa. Muita arvoja ovat terveys ja 
turvallisuus, jotka korostuvat erityisesti äärimmäisissä tilanteissa. Tässä Tiedekirjan 
kirjaluettelossa on tarjolla suomalaisuutta ja suomalaisten arvoihin liittyvää 
kirjallisuutta.

Suomalaisuuden merkkiteos Boken om Vårt Land – Maamme kirja julkaistaan 
nyt lähes 150 vuotta ilmestymisen jälkeen kommentoituna kaksikielisenä editiona 
(s. 3). Samoihin aikoihin ilmestyi myös suomalaisen kirjallisuuden klassikko Seitsemän 
veljestä, jonka nyt julkaistavaan juhlapainokseen (s. 23), sisältyy myös lukijan opas. 
Vuoden 2019 arkistoteoksi valittu Demokratian muisti (s. 11) kertoo Työväen 
arkistosta ja samalla suomalaisen yhteiskunnan historiasta ja sen muutoksesta. 

Tervetuloa tutustumaan tieteeseen tieteen omassa kirjakaupassa www.tiedekirja.fi!
   

Fönster till finskheten
År 2020 kommer vi att minnas för pandemin som coronaviruset orsakade. 
Vetenskapsbokhandeln erbjuder kunskap och empati som medicin. För att kunna 
förstå andras känslor måste man kunna tänka. Ajattelu kasvatuksessa (s. 29) och 
20 ajattelun työkalua (s. 30) ger tips för inlärning av tankeförmågor.

Människan är inte skapad att leva ensam med sina tankar. I finländarnas 
värdediskussion spelar också familjen en viktig roll. Andra värden är hälsa 
och trygghet, vilka accentueras särskilt i extrema situationer. Litteratur 
beträffande finskhet och finländarnas värden hittas i denna bokkatalog från 
Vetenskapsbokhandeln.

Finskhetens betydande verk Boken om Vårt Land – Maamme kirja publiceras 
nu nästan 150 år efter utgivningen som en kommenterad tvåspråkig utgåva (s. 3). Vid 
samma tid utkom också den finska litteraturens klassiker Seitsemän veljestä, som nu 
ges ut som jubileumsutgåva (s. 23) med en guide till läsaren. Årets 2019 arkivgärning 
Demokratian muisti (s. 11) handlar om Arbetararkivets historia och samtidigt det 
finländska samhällets historia och dess förändring. 

Välkommen att bekanta dig med vetenskap i vetenskapens egna bokhandel www.
tiedekirja.fi!

Markkinointisuunnittelija Eija Lappi, översättning: Lena Lönngren

https://www.tiedekirja.fi/default/boken-om-vart-land-maamme-kirja.html
http://www.tiedekirja.fi
http://www.tiedekirja.fi
http://www.tiedekirja.fi
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HISTORIA JA 
ARKEOLOGIA

Zacharias Topelius läsebok för 
folkskolan Boken om Vårt Land 
(1875) och dess finska översättning 
Maamme kirja (1876) har format 
uppfattningarna om Finland och 
dess folk hos flera generationer 
av finländare. Boken är försedd 
med en omfattande inledning och 
kommentarer. Utges i samarbete 
med Finska Litteratursällskapet (SKS).

Zacharias Topeliuksen Maamme 
kirja julkaistiin ensi kertaa lähes 
150 vuotta sitten. Monipuolinen 
oppikirja käsittelee suomen kieliä, 
kansoja, kirjallisuutta ja historiaa. 
Teos ilmestyy nyt uudelleen 
kommentoituna kaksikielisenä 
editiona. Toimitettu yhteistyössä 
Svenska litteratursällskapet i 
Finlandin kanssa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1448 • 
ISBN 978-951-858-057-0 • ISSN 0355-1768 (SKS) 
• ISSN 0039-6842 (SLS) • 452 s.  • Sid. • 2019 • 
EUR 39

ZACHARIAS TOPELIUS
RED.  /  TOIM.  SAKARI KATAJAMÄKI  

BOKEN OM VÅRT LAND – MAAMME KIRJA
En tvåspråkig kommenterad utgåva
Kommentoitu kaksikielinen editio

https://www.tiedekirja.fi/default/boken-om-vart-land-maamme-kirja.html
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MIKKO HELSENIUS JA JARI RUOTSALAINEN

MERIMIESTATUOINNIT
Merimiestatuoinnit avaa ikkunan suomalaisten 
merimiesten tatuointikulttuuriin ja merenkulun historiaan. 
Tatuoinnit ovat olleet merimiehille statussymboleita ja 
suljetun yhteisön tunnusmerkkejä jo vuosisatojen ajan. 
Elävästi kuvitettu teos sisältää valtavan määrän ennen 
julkaisemattomia kuvia sekä merimiestatuoinneista 
että alkuperäisistä mallikuvista, joista merimiehet ovat 
tatuointinsa valinneet.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 183 • ISBN 978-951-858-011-2 
• ISSN 2323-7392 • 204 s.  • Sid. • 2020 • EUR 32

MIKKO AHO

KUN MEILTÄ LAIVA LÄHTEE ULOS,  
NI SIITTÄ VOI OLLA KAIKKI YLPEITÄ 
Raumalaisten laivanrakentajien ammatillinen 
omakuva teollisena kulttuuriperintönä

Raumalaiset laivanrakentajat tuntevat voimakasta ylpeyttä 
ammattitaidostaan ja rakentamistaan laivoista. Se lujittaa 
heidän voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnettaan. 
Laivanrakentajien ammattiylpeys rakentuu heidän 
jaetulle historialleen. Siihen kuuluvat niin sotakorvaukset, 
kaupungin kahden telakan perinteet kuin huipputekniikan 
kansainväliseksi edelläkävijäksi nouseminenkin. 
Laivanrakentajat ovat myös tietoisia oman historiansa 
niveltymisestä Rauman ja Suomen historian, sekä koko 
maailmanhistorian, kehityskulkuihin.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • THPTS erillisjulkaisut • 
ISBN 978-952-5976-81-6 • 429 s.  • Nid. • 2019 • EUR 26

https://www.tiedekirja.fi/default/merimiestatuoinnit.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kun-meilta-laiva-lahtee-ulos-ni-siitta-voi-olla-kaikki-ylpeita.html
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TAPIO HÄMYNEN JA HANNU ITKONEN

SORTAVALA
Muutosten ja muistojen kaupunki 

Sortavala on kokenut sekä valoisia rauhan päiviä että 
sodan kauhuja. Kaupungin vaiheita värittävät katkokset ja 
uudet alut. Modernin suomalaiskaupungin rakennustyö 
jäi sodan jalkoihin, kun rajakaupungin asukkaat joutuivat 
jättämään kotinsa. Vallan vaihtuessa tulokkaiden oli 
ryhdyttävä rakentamaan uutta. Venäläisten suunnitelmat 
kariutuivat kuitenkin neuvostovaltion romahdukseen. 
Teos kuljettaa lukijan Sortavalan elämänmenoon kolmen 
vuosisadan ja neljän valtiomuodon aikana.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 240 • ISBN 978-951-858-153-9 
• ISSN 2323-7392 • 443 s.  • Sid. • 2020 • EUR 45

MARKO LAMBERG

IHMEIDEN KIRJA
192 kertomusta keskiajalta

Keskiaikainen tarinakokoelma sisältää lyhyitä kertomuksia, 
joiden tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä hyveelliseen 
elämään. Kertomuksista piirtyy yhteiskunta, jossa 
yltäkylläisyys on useimpien ulottumattomissa eikä 
todellisuus usein vastaa ihanteita – ritaritkin käyttäytyvät 
kaikkea muuta kuin ritarillisesti. Tuonpuoleinen on 
vahvasti läsnä keskiajan maailmassa, jossa hyvän ja pahan 
voimat valvovat ihmisten maallista vaellusta. Monet 
kertomuksista tuntuvat nykylukijasta oudoilta, toiset taas 
edelleen ajankohtaisilta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 140 • ISBN 978-951-858-109-6 
• ISSN 2323-7392 • 191 s.  • Nid. • 2020 • EUR 26

https://www.tiedekirja.fi/default/sortavala.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ihmeiden-kirja.html
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TOIM.  KARI ALENIUS,  MAIJA KALLINEN JA MARIA JULKU

TIETO VAI MIELIKUVAT? 
Kohtaamiset, representaatiot ja yhteisöt muuttuvassa 
maailmassa

Tässä teoksessa tarkastellaan tiedon ja mielikuvien välisiä 
suhteita ja vaikuttamispyrkimyksiä historian eri tilanteissa. 
Ensimmäisessä osassa pohditaan eri näkökulmista, miten 
mielikuvat ovat syntyneet, miten niitä on tuotettu ja miten 
ne ovat kehittyneet ajan kuluessa. Miksi mielikuvat tietystä 
ihmisryhmästä ovat olleet juuri tietynlaisia? Teoksen 
toisessa osassa korostuvat tiedon hallinta ja vaikuttaminen, 
jolloin painopiste on siinä, miten tietoa ja mielikuvia on 
käytetty vaikuttamispyrkimyksessä. 

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Studia Historica Septentrionalia 82 
• ISBN 978-952-9888-65-8 • ISSN 0356-8199 • 202 s.  • Nid. • 2019 • EUR 56

ED.  OLAVI  K.  FÄLT

FARAVID 48
Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja

Faravid 48 erikoisnumeron teemana on Trans-Atlantic 
Impacts – Transatlanttinen vaikutus ja se sisältää mm.: 
Maija Kallinen, Rommia, pulloja, pomadaa. Pehr Kalmin 
Amerikan-matkan matkalasku tieteenhistorian lähteenä; 
Markku Ruotsila, Talvisota ja neokonservatismin 
transatlanttiset juuret; Henry Oinas-Kukkonen, The 
Problem of the Finnish Separate Peace, US Initiatives, and 
the Second Front in 1943; Matthew Broad, Transatlantic 
Relations and Finland’s Application to the European Free 
Trade Association (EFTA).

Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Faravid 48 • ISSN 0356-5629 • 117 s.  
• Nid. • 2019 • EUR 30

https://www.tiedekirja.fi/default/tieto-vai-mielikuvat.html
https://www.tiedekirja.fi/default/faravid-48.html
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PÄÄTOIM.  OUTI  JÄRVINEN 

SUOMEN MUSEO 2019
Suomen Museo 2019 sisältää mm. seuraavat artikkelit: 
Juha Ruohonen, Alttarista muistoristin perustukseksi. 
Varhaiskeskiaikaisen Ravattulan kirkon kuorin 
kivirakenne ja sen tulkinta; Jouni Kuurne, Liian monta 
mestaria – Diedrich Möllerumin tuotannon ongelma; 
Erkki Varjonen, ”Antoi viimeisenkin kultasormuksensa” – 
Kultaesinekeräykseen (1940–1941) lahjoitettujen korujen 
tuntemattomat vaiheet.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Museo • ISBN 978-952-6655-14-7 
• ISSN 0355-1806 • 111 s.  • Nid. • 2019 • EUR 14

TOIM.  OUTI  JÄRVINEN

SUOMEN MUSEO 2016 – 2017
Sisältää mm.: Timo Muhonen, The Place of Stone: 
Movement, Spatial Differences and Accumulating Stone 
Depositions in Finland and Karelia; Tuuli Koponen ja 
Paula Pelttari, Keminmaan Valmarinniemen keskiaikaisen 
kirkkomaan ruumishautaukset paikkatiedon valossa; Ulla 
Moilanen ja Ninni Närväinen, Terveyslähteet historiallisen 
ajan muinaisjäännöksiä; Hanna Pirinen, Isonkyrön vanhan 
kirkon 1580-luvulla maalatut seinämaalaukset. Kirkkoherra 
Jacob Geetin hengellinen ja poliittinen testamentti.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Museo • ISBN 978-952-6655-09-3 
• ISSN 0355-1806 • 215 s.  • Nid. • 2019 • EUR 15

https://www.tiedekirja.fi/default/tieto-vai-mielikuvat.html
https://www.tiedekirja.fi/default/faravid-48.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-museo-2016-2017.html
https://www.tiedekirja.fi/default/suomen-museo-2019.html
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PÄÄTOIM.  TUUKKA HELIN

HIPPOKRATES 36
Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja 2019

Hippokrates 36 sisältää mm. artikkelit: Jarmo Kuronen, 
Malaria in South Savo, Eastern Finland in 1737–1909;  
Liisa Nieminen, From the Hippocratic Oath to the 
Modern Physician’s Pledge –Comments from the 
Finnish Perspective;  Lotta Vuorio, Liike on lääke – 
Keho ja sukupuoli 1800-luvun puolivälin Britannian 
liikuntakasvatuksessa;  Jarmo Kuronen, Informal healthcare 
providers in East Africa: two cases – eight aspects.

Suomen Lääketieteen Historian Seura • Hippokrates 36 • ISSN 0781-5859 • 
246 s.  • Nid. • 2020 • EUR 35

PÄÄTOIM.  ERKKI VASARA

TYÖVÄENTUTKIMUS 2019
Vuosi 1919 – uusi alku

Sisältää mm.: Elina Hakoniemi, Usko sivistykseen – 
Työväen Sivistysliiton perustamisvaiheen sivistyskäsitys; 
Tero Tuomisto, Työväen Sivistysliiton ”Agricola”: Hjalmar 
Eklund, liiton ensimmäinen sihteeri; Seppo Hentilä, 
TUL – satavuotias, joka karkasi ikkunasta mutta ei 
kadonnut; Hannu Itkonen, Pertti Matilainen, Anna-Katriina 
Salmikangas, TUL-seurojen muuttuvat tulkinnat; Pauli 
Kettunen, Eturistiriidat ja suunnittelu Mauno Koiviston 
yhteiskuntapolitiikassa.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura • Työväentutkimus • 
ISSN 0784-1272 • 143 s.  • Nid. • 2019 • EUR 12

https://www.tiedekirja.fi/default/hippokrates-36.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tyovaentutkimus-2019.html
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FRIDA EHRNSTEN

PENGAR FÖR GEMENE MAN? 
Det medeltida myntbruket i Finland

Under medeltiden införlivades det område vi idag kallar 
Finland i det Svenska riket. Hand i hand med det Svenska 
rikets expansion österut introducerades också ett nytt 
sätt att värdesätta omgivningen, då en statskontrollerad 
valuta i form av myntad metal så småningom vann 
insteg i samhällsekonomin. Detta var en gradvis 
förändring, myntbruket varierade i olika slags milijöer och 
myntcirkulationen var genom hela medeltiden en del av ett 
brokigt ekonomiskt system. 

Suomen keskiajan arkeologian seura - Sällskapet för medeltidsarkeologi i 
Finland • Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXVI • ISBN 978-951-51-5466-8 • 
ISSN 1236-5882 • 389 s.  • Inb • 2019 • EUR 35

RED.  ERIK GEBER

SKOLHISTORISKT ARKIV 37
Skolhistoriskt arkiv 37 handlar om skoladministrationen i 
Svenskfinland. Det är nämligen 100 år sedan skolstyrelsens 
svenska avdelning tillkom. Erik Geber behandlar därför 
i en inledande uppsats avdelningens historia fram till 
våra dagar. Som fortsättning på det tar han också upp 
studentexamen ur svensk synvinkel, främst skillnader 
som uppkommit p.g.a. språket samt den svenska 
representationen i nämnden. Martin Gripenberg behandlar 
utförligt den svenska inspektionsverksamheten under 
rubriken lnspektorerna var folkskolans eldsjälar och 
diskuterar också orsakerna till att inspektionerna upphörde 
på 1990-talet.

Svenska skolhistoriska föreningen i Finland • Skolhistoriskt arkiv 37 • 
ISSN 0489-0760 • 191 s.  • Hft • 2019 • EUR 30

https://www.tiedekirja.fi/default/hippokrates-36.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tyovaentutkimus-2019.html
https://www.tiedekirja.fi/default/pengar-for-gemene-man.html
https://www.tiedekirja.fi/default/skolhistoriskt-arkiv-37.html
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HENKILÖHISTORIA JA HISTORIIKIT 
FRANCISKA SUNDHOLM

WILHELM RAMSAY
Livslång vandring i Fennoskandia

Wilhelm Ramsay (1865–1928) är en av våra mest kända 
geologer, upphovsman till begreppet Fennoskandia. Han 
beskrev också Finlands maritima gränser under kvartärtid. 
Genom att förnya undervisning och forskning i geologi och 
mineralogi lade han grunden för den moderna geologiska 
forskningen i Finland. Boken beskriver Ramsays liv och 
gärning, hans familj och hans stora krets av släktingar, 
vänner och kolleger, hans omfattande studier utomlands 
och hans många och långa resor till Kolahalvön och i ryska 
Karelen. 

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom 
av Finlands natur och folk 209 • ISBN 978-951-653-436-0• ISSN 0067-8481 • 
163 s.  • Inb • 2020 • EUR 25

LIISA-MARIA HAKALA-ZILLIACUS

AMERIKAN ARKKITEHTI, PETSAMON 
SOTILAS
Olav Hammarströmin elämä

Modernismin synty ja toinen maailmansota olivat 
arkkitehti Olav Hammarströmin (1906–2002) sukupolven 
avainkokemuksia. Hammarström suunnitteli Petsamossa 
Lapin erämaahan modernia kansainvälistä kaivostaajamaa, 
mutta sai sodan jälkeen kutsun Alvar Aallolta 
Yhdysvaltoihin. Elämäkerta Hammarströmistä käsittelee 
niin sotavuosiin liittyviä traumoja kuin hänen asemaansa 
maailmankuulujen arkkitehtien toimistoissa ja tunnetun 
tekstiilitaiteilijan puolisona. Samalla esiin piirtyy tarina 
erään amerikkalaisen unelman toteutumisesta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallinen Arkisto 151  
• ISBN 978-951-858-103-4 • ISSN 0073-2540 • 280 s. • Nid. • 2019 • EUR 35

https://www.tiedekirja.fi/default/wilhelm-ramsay.html
https://www.tiedekirja.fi/default/amerikan-arkkitehti-petsamon-sotilas.html
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MARJALIISA HENTILÄ JA MIKKO KOSUNEN

DEMOKRATIAN 
MUISTI  
Työväen arkisto 110 vuotta

Demokratian muisti kertoo 
maamme vanhimman ja 
suurimman kansanliikearkiston 
historian. Työväenliike ja 
SDP syntyivät ajamaan 
suomalaisten oikeuksia, 
tasa-arvoa ja hyvinvointia. 
Työväen Arkiston tehtävänä 
on ollut vuodesta 1909 lähtien 
toimia tämän kansanliikkeen 
muistiorganisaationa. Työväen 
Arkisto henkii yhteiskunnallista 
muutosta. Se on tänä 
päivänä yhteiskunnallinen ja 
sosiaalihistoriallinen arkisto. 
Laajan muistitietokokoelmansa 
ansiosta Työväen Arkisto on 
myös kansatieteellinen arkisto.
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 
• THPTS erillisjulkaisut • ISBN 978-952-5976-79-3 • 
393 s.  • Sid. • 2019 • EUR 20

Vuoden 2019  arkistoteko 

https://www.tiedekirja.fi/default/demokratian-muisti.html
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SOTAHISTORIA
LARS WESTERLUND,  SUOM. TIMO SOUKOLA

SUOMALAISET SS-VAPAAEHTOISET JA 
VÄKIVALTAISUUDET 1941–1943
Juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaaminen 
Saksan hyökkäyksessä Neuvostoliittoon

Professori Lars Westerlund esittelee kiihkottomasti 
todistusaineistoa sodan järkyttävistä tapahtumista ja 
suomalaisten osuudesta niihin. SS-Divisioona Wikingiin 
värväytyi 1408 suomalaista, enimmäkseen 17–23-vuotiaita 
miehiä. Tutkimuksen käyttöön on saatu 76 suomalaisen 
SS-miehen sodanaikaisia päiväkirjoja sekä arkistoaineistoja. 
Tämä teos tarjoaa uutta tietoa siitä, mitä värvätyt 
suomalaissotilaat Saksan armeijassa tekivät ja mikä oli 
heidän suhteensa natsi-Saksan armeijan suorittamiin 
väkivaltaisuuksiin.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 230 • ISBN 978-951-858-115-7 
• ISSN 0355-1768 • 372 s.  • Nid • 2019 • EUR 32

JYRKI KARVINEN

TALVISODAN 105 PÄIVÄÄ
Kuinka pienen kansan tarinasta valettiin teräksinen 
muistomerkki

Tämä kirja kertoo tuoreella tavalla siitä, miten Stalinin 
suunnitelma Suomen valtaamiseksi tuhottiin. Kirja kuvaa 
nuorten sotilaiden sitkeää uhrautumista, kotirintaman 
pyyteetöntä uurastamista sekä poliittisen ja sotilaallisen 
johdon toimintaa. Kirja kertoo myös talvisodan kansallisen 
muistomerkin valmistumisesta. Pekka Kauhasen 
suunnittelema Valon tuoja paljastettiin Kasarmitorilla 
Helsingissä 30.11.2017. Se on kunnianosoitus Suomen 
itsenäisyyden turvanneille taistelijoille 105 päivää 
kestäneessä talvisodassa 1939–1940.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 216 • ISBN 978-951-858-090-7 
• ISSN 2323-7392 • 109 s.  • Sid. • 2019 • EUR 30

https://www.tiedekirja.fi/default/suomalaiset-ss-vapaaehtoiset-ja-vakivaltaisuudet-1941-1943.html
https://www.tiedekirja.fi/default/talvisodan-105-paivaa.html
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TOIM. PENTTI AIRIO, RIITTA BLOMGREN, MIKKO KARJALAINEN YM.

SOTAHISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 
39
Sisältää mm. artikkelit: Mikko Karjalainen, 
Tervetuloa Suomen Sotahistoriallisen Seuran 
75-vuotisjuhlaseminaariin; Vesa Tynkkynen, Musta 
aukko. Onko talvisotaa edeltävien vuosikymmenien 
sotahistorian tutkimuksessa aukkoja? Pasi Tuunainen, 
Suomen sotavuosia 1939–1945 perinteisestä näkökulmasta 
käsittelevä sotahistoriantutkimus; Ville Kivimäki, Sodan 
sosiaali- ja kulttuurihistoria 1939–1945; Petteri Jouko, 
Paljon on vielä tehtävää – suomalainen kylmän sodan 
sotahistorian tutkimus; Alpo Juntunen, Autonomian 
sotilaallinen ulottuvuus.

Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshistoriska Samfundet i Finland • Sota-
historiallinen aikakauskirja • ISSN 0357-816X • 244 s.  • Nid. • 2019 • EUR 20

KULTTUURINTUTKIMUS

ANNE BERGMAN OCH CAROLA EKREM 

STORA FINLANDSSVENSKA FESTBOKEN 
Hur har den svenskspråkiga befolkningen i Finland firat 
årets festdagar och livets högtider från 1800-talet fram 
till i dag? Utöver de självklara högtiderna som jul, påsk 
och midsommar får vi veta mer om traditionerna kring 
Runebergsdagen, sjusovardagen, halloween och svenska 
dagen. I bokens andra del behandlas de individuella 
livsfesterna från barnsängskalas och skolårets festligheter 
till bröllop, födelsekalas och traditioner vid livets slut. 

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland 833 • ISBN 978-951-583-461-4 • ISSN 0039-6842 • 456 s.  • 
Inb • 2020 • EUR 34

https://www.tiedekirja.fi/default/sotahistoriallinen-aikakauskirja-39.html
https://www.tiedekirja.fi/default/stora-finlandssvenska-festboken.html


14

ANNA RAUHALA

NEULONNAN TAITO
Neulonta on arkisena ja usein itsestäänselvyytenä pidetty 
käsityötaito, joka syvemmin tarkasteltuna ilmentää 
kuitenkin monia henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia 
merkityksiä. Nämä merkitykset ovat ilmenneet muun 
muassa kouluopetuksessa, rintamamiesten ja siviilien 
välisenä yhteytenä sekä monina omakohtaisina 
kokemuksina. Tutkimus avaa neulonnan taitoa Suomessa 
1800-luvulta nykypäivään, ja neulontaan liittyvä hiljainen 
tieto avautuu lukijalle moniaineistoisesti ja -aistisesti.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Kansatieteellinen Arkisto 59  
• ISBN 978-952-6655-13-0 • ISSN 0355-1830 • 251 s.  • Nid. • 2019 • EUR 25

TOIM.  PEKKA SUUTARI JA OLGA DAVYDOVA-MINGUET

JOUSTAVAT ETNISYYDET
Identiteettiprosessit Venäjän Karjalassa

Joustavan etnisyyden käsitteellä viitataan siihen, kuinka 
etnisyys elää nykymaailmassa. Yhä tavanomaisemmaksi 
on muodostunut tilanne, jossa ihmiset voivat identifioitua 
moniin etnisiin kulttuureihin. Kulttuuriset identiteetit 
elävät ja kehittyvät yhtä aikaa samassa sosiaalisessa ja 
kansallisessa tilassa kietoutuen toisiinsa. Tämä pätee 
erityisen hyvin karjalaisiin ja muihin Karjalan tasavallan 
vähemmistöihin, jotka liikkuvat useiden etnisten ja 
kansallisten kulttuurien välimaastossa.

Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura • Kultaneito XIX  
• ISBN 978-951-9451-12-1 • ISSN 1239-3843 • 315 s.  • Nid. • 2019 • EUR 30

https://www.tiedekirja.fi/default/neulonnan-taito.html
https://www.tiedekirja.fi/default/joustavat-etnisyydet.html
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TAIDE JA MUSIIKKI
TOIM. JULIA DONNER,  HANNA JOHANSSON JA EMMA LILJA

IKKUNALLA
Näkymiä sukupuoleen, tilaan ja aikaan. Kirsi 
Saarikankaan juhlakirja

Kirsi Saarikangas on tehnyt pitkän uran tutkijana, 
opettajana ja väitöskirjojen ohjaajana. Hän on toiminut 
useiden tutkimushankkeiden innostavana johtajana 
ja kannustanut monia sukupuolen ja taidehistorian 
opiskelijoita tutkijanuralle. Kirsi Saarikangas on 
avarakatseinen, eri tieteenalojen keskusteluja taitavasti 
omassa työssään yhdistävä ajattelija. Juhlakirja on sukellus 
taidehistorian monipuoliseen ja rikkaaseen maailmaan, 
jota Kirsi Saarikangas on ollut pitkän uransa aikana 
rakentamassa.

Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria • Taidehistoriallisia tutki-
muksia - Konsthistoriska studier 51 • ISBN 978-952-5533-24-8  
• ISSN 0355-1938 • 125 s.  • Nid. • 2020 • EUR 30

ANNIKA WAENERBERG JA MANUEL VELEZ CEA

EMIL CEDERCREUTZ 1879–1949
Teos on ensimmäinen tutkimukseen perustuva luotaus 
kuvanveistäjä, siluettitaiteilija ja kirjailija Emil Cedercreutzin 
taidekäsitykseen ja tuotantoon, joka ulottui silueteista 
piirustuksiin, maalauksiin ja veistoksiin. Suorat yhteydet 
vuosisadan vaihteen tärkeimpiin eurooppalaisiin 
kuvanveistäjiin muokkasivat nuoren taiteilijan näkemystä 
1900-luvun alun hämmentävässä yhteiskunnallisessa ja 
taiteellisessa murroksessa. Tarkkasilmäisen taiteilijan 
kirjoitukset avaavat myös näkymiä monien tunnettujen 
taiteilijoiden ajatuksiin.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • SKS erillisjulkaisuja  
• ISBN 978-952-222-595-5 • 416 s.  • Sid. • 2019 • EUR 47

https://www.tiedekirja.fi/default/joustavat-etnisyydet.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ikkunalla.html
https://www.tiedekirja.fi/default/emil-cedercreutz-1879-1949.html
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NUPPU KOIVISTO

SÄHKÖVALOA, SHAMPANJAA JA WIENER 
DAMENKAPELLE
Naisten salonkiorkesterit ja varieteealan 
transnationaaliset verkostot Suomessa 1877–1916

Tutkimus käsittelee naisvoittoisia ravintolaorkestereita 
Suomen suuriruhtinaskunnassa 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Teoksessa osoitetaan, että naisorkesterit 
muodostivat laajamittaisen osan 1800-luvun lopun 
urbaania huvikulttuuria Suomessa. Koska naisorkesteri 
(Damenkapelle) oli valtio- ja kulttuurirajat ylittävä muoti-
ilmiö ja koska yhtyekulttuuri perustui kiertueille, suurin osa 
naisorkestereista saapui Suomeen muualta Euroopasta. 
Naisorkesterit otettiinkin Pohjolassa vastaan osana 
keskieurooppalaista kulttuurituontia. 

Suomen musiikkitieteellinen seura - Musikvetenskapliga sällskapet i Finland 
• Acta Musicologica Fennica 34 • ISBN 978-951-51-5316-6 • ISSN 0587-2448 • 
324 s.  • Nid. • 2019 • EUR 30

ANTTI-VILLE KÄRJÄ

ALKUSOITTOJA
Musiikin menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa

Suomalaisen musiikin historia ei ole sama kuin musiinkin 
historia Suomessa. Musiikin historia ei myöskään ole 
harmitonta tarinointia, vaan musiikin menneisyyttä 
koskevat tulkinnat kertovat kulloisistakin kulttuurisista 
valtasuhteista. Kirjassa näitä suhteita tarkastellaan 
suhteessa taidemusiikin orientalismiin, reggaen ja rapin 
rodullistamiseen sekä rasismin perintöön suomalaisessa 
musiikissa.

Suomen Etnomusikologinen Seura • Suomen Etnomusikologisen Seuran 
julkaisuja 23 • ISBN 978-952-99945-2-6 • ISSN 0785-2746 • 242 s.  • Nid. • 
2020 • EUR 25

https://www.tiedekirja.fi/default/sahkovaloa-shampanjaa-ja-wiener-damenkapelle.html
https://www.tiedekirja.fi/default/alkusoittoja.html
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TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS

MARTTI  HAAVIO

KARJALAN JUMALAT
Uskontotieteellinen tutkimus

Martti Haavion klassikkoteos 
Karjalan jumalat avaa eteemme 
muinaisten karjalaisten kiehtovan 
mielenmaiseman. Millaisia olivat 
heidän vanhat jumalansa ja 
kuinka ne hallitsivat ihmisten 
elämää? Miksi kekriä vietettiin 
uhrimenoin? Miten Karjalan 
jumalat liittyvät kristillisiin 
pyhimyksiin? Teos esittelee myös 
kiinnostavia yhteyksiä karjalaisen 
muinaisuskon ja muiden vanhojen 
kulttuurien legendojen välillä. 
Suomalaisen muinaisuskon 
ja -uskonnon tutkimuksen 
merkkiteos ilmestyi ensimmäistä 
kertaa vuonna 1959.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • 
Kirjokansi 234 • ISBN 978-951-858-124-9 • 
ISSN 2323-7392 • 356 s.  • Sid. • 2020 • 2. 
uudistunut p. • EUR 45

https://www.tiedekirja.fi/default/karjalan-jumalat.html
https://www.tiedekirja.fi/default/alkusoittoja.html
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TOIM.  AILA VIHOLAINEN,  JAANA KOURI JA TI INA MAHLAMÄKI

KUVITTELU JA USKONTO
Taustoja, tulkintaa ja sovelluksia

Kuvittelu on arkisen tuttua kaikille. Mutta millaisena se 
näyttäytyy tutkimuksen apuvälineenä? Millainen on tutkijan 
suhde kuvitteluun? Millaista tietoa kuvittelulla tuotetaan? 
Voiko kuvittelu olla vahingollista? Teos lähestyy kuvittelua 
sekä historiallisista näkökulmista että moninaisten ilmiöiden 
analyysin välineenä. Artikkeleissa pohditaan, mitä uutta 
kuvittelun käsite tuo aiemmin tutkittuihin aiheisiin ja 
käytettyihin aineistoihin, miten kuvittelun suhde uskontoon 
ja uskomiseen rakentuu eri konteksteissa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 264 • ISBN 978-951-858-137-9 • 
ISSN 0562-6129 • 350 s.  • Nid • 2020 • EUR 35

TOIM.  ANNI MARIA LAATO

KIRKKO, KIRKOT JA KIRKKOISÄT
Varhaiskristillisen teologian vaikutus kirkoissa

Miten kirkkoisien teologia voisi vaikuttaa oman aikamme 
teologiaan? Miten heidän tekstejään on käytetty eri 
aikoina ja eri kirkoissa? Onko patristiikalla annettavaa 
ekumeeniseen keskusteluun siitä, mikä kirkko syvimmiltään 
on? Tähän Suomen patristisen seuran vuosikirjaan on 
koottu viisi artikkelia suomalaisilta tutkijoilta. Kirjassa 
käsitellään varhaiskristillisten kirjoittajien käyttämiä kuvia 
kirkosta sekä kirkkoisien tekstien käyttöä eritilanteissa.

Suomen patristinen seura ry • Studia Patristica Fennica 8  
• ISBN 978-952-68879-4-4 • ISSN 2341-7447 • 125 s.  • Nid. • 2020 • EUR 19,90

https://www.tiedekirja.fi/default/kuvittelu-ja-uskonto.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kirkko-kirkot-ja-kirkkoisat.html
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TOIM.  JAANA HALLAMAA JA TIMO KOISTINEN

JUMALAN PALUU 2000-LUVULLE
Maallistuminen on yksi modernin teologian ja 
uskonnontutkimuksen tärkeimmistä teemoista. Ilmiötä 
on pidetty markkinatalouden, demokratisoitumisen ja 
tieteellis-teknisen ajattelun maailmanlaajan leviämisen 
vääjäämättömänä seurauksena. 2000-luvulla käsitys 
kulttuurien kaavamaisesta muutoksesta on kuitenkin 
kyseenalaistettu. Uskonnot eivät ole kadonneet, vaan 
niiden vaikutus ja näkyvyys ovat vahvistuneet monilla 
elämänalueilla. 

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjal-
lisuusseuran julkaisuja 291 • ISBN 978-952-7272-04-6 • ISSN 0356-9349 • 
121 s.  • Nid. • 2019 • EUR 20

ESKO RYÖKÄS

AIKAAN SIDOTTU DIAKONIA-KÄSITE
Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista 
diakoniakeskustelua

Diakonia on viimeisinä vuosikymmeninä ollut kasvavan 
teologisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 
Keskustelun yhtenä lähtökohtana ovat olleet diakoniatyön 
ja diakonia-nimikkeen teologiset perustelut, joiden 
varaan kirkko rakentaa diakoniatyönsä. Tutkimuksessa 
analysoidaan suomalainen diakoniaa koskeva keskustelu 
1800-luvulta lähtien. Tutkimuksen näkökulmana on, millä 
perusteilla Suomessa on nojauduttu diakonia-termin 
käyttöön. Diakoni-nimikkeellä on ajoittain ollut eri rooli, 
kuten avustava pappi ja johtaja sekä nöyrä maallikko.

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjal-
lisuusseuran julkaisuja 289 • ISBN 978-952-7272-02-2 • ISSN 0356-9349 • 
330 s.  • Nid. • 2019 • EUR 22

https://www.tiedekirja.fi/default/jumalan-paluu-2000-luvulle.html
https://www.tiedekirja.fi/default/aikaan-sidottu-diakonia-kasite.html
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TOIM.  NIKO HUTTUNEN,  JOONA SALMINEN JA ULLA TERVAHAUTA

APOSTOLISET ISÄT
Kokoelma varhaiskristillisiä kirjoituksia

Apostolisten isien kirjoitukset johdattavat lukijansa 
kristinuskon varhaisimpiin vaiheisiin. Kirjoitukset ovat 
syntyneet itäisen Välimeren alueella ja Roomassa 
100–200-luvuilla. Monet niistä ovat nauttineet suurta 
arvovaltaa läpi kirkon historian, toiset puolestaan on otettu 
osaksi kokoelmaa vasta uudella ajalla. Vaikka kirjoitusten 
yhteyksiä apostoleihin ei voida historiantutkimuksen 
keinoin osoittaa, niiden on ajateltu edustavan apostolien ja 
näitä seuranneen ajan perintöä.

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kir-
jallisuusseuran julkaisuja 290 • ISBN 978-952-7272-03-9 • ISSN 0356-9349 • 
293 s.  • Sid. • 2020 • EUR 25

TOIM.  TIMO KAPANEN JA NICO LAMMINPARRAS

AATTEIDEN JA HERÄTYSTEN VIRRASSA
Jouko Talosen juhlakirja

Aatteiden ja herätysten virrassa luotaa historiallisia ilmiöitä 
moniulotteisesti suurella kauhalla. Teos koostuu eri alojen 
tasokkaista asiantuntija-artikkeleista ja katsauksista, 
jotka käsittelevät kirkko- ja poliittisen historian kotimaisia 
ja kansainvälisiä teemoja. Uskonnon ja politiikan 
rajapinnoissa jubilaarin vahvuudet tulevatkin parhaiten 
esille. Kirjan artikkelit ovat kuin käsikirja tälle sukupuolelle 
– koonti siitä, miten kirkollista tutkimusta voi lähestyä 
lukuisista, jopa yllättävistäkin tulokulmista.

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 239 • ISBN 978-952-5031-94-2 
• ISSN 0356-0759 • 326 s.  • Nid. • 2019 • EUR 35

https://www.tiedekirja.fi/default/apostoliset-isat-19148.html
https://www.tiedekirja.fi/default/aatteiden-ja-heratysten-virrassa.html
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TOIM.  SINI  MIKKOLA JA OLLI  LAMPINEN-ENQVIST

TUNTEET, AISTIT JA USKONNOLLINEN 
KOKEMUS
Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 109

Kristinuskon historia on tunteiden, aistimusten ja 
kokemuksellisuuden historiaa. Jo ajatus inkarnaatiosta 
nosti ruumiillisen kokemuksen kristillisen ihmiskuvan 
keskiöön, eikä esimerkiksi hyveitä ja paheita, syntiä ja 
kääntymistä voi käsitellä tunteista erillään. Toisaalta 
uskonelämän muodot, kuten liturgia ja kirkkotaide, saavat 
merkityksensä siitä kontekstista, jossa ne koetaan. Tämä 
teos kurottaa 300-luvun Egyptin erämaasta 1800-luvun 
savupirtin hämärissä lukeviin suomalaisiin, keskiajan 
Islannista nykyajan laulutyöpajoihin.

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2019 • ISBN 978-952-5031-95-9 
• ISSN 0356-0767 • 254 s.  • Nid. • 2020 • EUR 30

OTFRIED CZAIKA

NÅGRA WIJSOR OM ANTICHRISTUM 
[1536] SAMT HANDSKRIVNA TILLÄGG
Utgåva med inledande kommentarer

1536 (förmodligen) utkom i Stockholm ett litet häfte med 
polemiska visor riktade mot den romerska kyrkan. Titeln 
är Några Wijsor om Antichristum. Idag finns enbart två 
exemplar bevarade som dock intressant nog representerar 
två olika upplagor. I båda exemplaren finns dessutom 
en del handskrivna tillägg, främst psalmtexter. Några 
Wijsor om Antichristum ger därmed inte bara en inblick i 
1500-talets teologiska kontroverser utan ger också en bild 
av den evangeliska församlingssångens framväxt i Sverige 
under denna tid. 

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 235 • ISBN 978-952-5031-89-
8 • ISSN 0356-0759 • 168 s.  • Inb • 2019 • EUR 28

https://www.tiedekirja.fi/default/tunteet-aistit-ja-uskonnollinen-kokemus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/nagra-wijsor-om-antichristum-1536-samt-handskrivna-tillagg.html


22

KIELI JA KIRJALLISUUS
TOIM. TONI MALMINEN JA SAKARI WUOLIJOKI

OIKEUS, KIRJASTOT JA KULTTUURI
Oikeuskirjallisuus on murroksessa muun muassa 
digitalisaation takia. Muutokset heijastuvat niin julkisiin 
kuin yksityisiinkin oikeustieteellisiin kirjakokoelmiin. Tässä 
teoksessa esitellään oikeustieteellisiä kirjastoja, niiden 
historiaa ja muutostrendejä. Kuvaukset koskevat maamme 
tärkeimpiä julkisia oikeustieteellisiä kirjastoja, mutta myös 
lakimiesten yksityisiä kirjastoja. Teos on suomalaisen 
oikeuskulttuurin vaalimisen ja taltioimisen kannalta 
keskeinen, mutta se kuvaa myös yleisemminkin tieteellisten 
kirjastojen muutosta. 

Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkai-
suja. C-sarja 43 • ISBN 978-951-855-379-6 • ISSN 0356-7222 • 296 s.  • Sid. • 
2019 • EUR 80

ALEKSIS KIVI

CANZIO
Kriittinen editio

Italiaan sijoittuva Aleksis Kiven (1834–1872) draama 
Canzio poikkeaa tekijän muista näytelmistä. Se on 
intohimodraama, josta välittyy Kiven kiinnostus antiikin 
maailmaan. Näytelmä viidessä näytöksessä julkaistaan 
kommentoituna kriittisenä editiona. SKS:n julkaisemat 
Kiven kriittiset editiot perustuvat käsikirjoitusten, 
ensipainosten ja muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. 
Editioiden toimittajat ovat Aleksis Kiveen erikoistuneita 
kirjallisuuden-, teatterin- ja kielentutkimuksen 
asiantuntijoita.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia 1447 • ISBN 978-951-858-055-6 • ISSN 0355-1768 • 397 s.  • Nid. • 
2019 • EUR 43

https://www.tiedekirja.fi/default/oikeus-kirjastot-ja-kulttuuri.html
https://www.tiedekirja.fi/default/canzio.html
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ALEKSIS KIVI ,  TOIM.  SAKARI KATAJAMÄKI

SEITSEMÄN VELJESTÄ JA 
OPAS SEN LUKEMISEEN
Seitsemän veljestä on suomalaisen 
kirjallisuuden kestosuosikki ja 
ohittamaton klassikko. Tarina Jukolan 
veljeksistä tempaa mukaansa yhä 
uudet sukupolvet. Aleksis Kiven 
romaani esiintyy tässä teoksessa 
vuoden 1870 alkuperäisessä asussaan. 
Kirjaan sisältyvä lukijan opas auttaa 
tutustumaan klassikkoteokseen uusin 
silmin: mukana on johdannon lisäksi 
laaja henkilöhakemisto ja kiinnostavia 
juonitiivistyksiä sekä selityksiä 
sellaisista Kiven käyttämistä sanoista 
ja ilmauksista, joita ei nykysuomessa 
enää tapaa. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 
238 • ISBN 978-951-858-142-3 • ISSN 2323-7392 • 
452 s.  • Sid. • 2020 • EUR 31

https://www.tiedekirja.fi/default/seitseman-veljesta-ja-opas-sen-lukemiseen.html
https://www.tiedekirja.fi/default/oikeus-kirjastot-ja-kulttuuri.html
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TOIM.  ARJA NURMI,  SAIJA ISOMAA JA PÄIVI  PAHTA

KIELTEN JA KIRJALLISUUKSIEN 
MOSAIIKKI
Näkökulmina valta, periferia ja arki

Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki tarkastelee 
kielten, kirjallisuuksien ja kulttuurien moninaisuutta 
niin nykyhetkessä kuin historiassa. Se tuo 
yhteen kolme tieteenalaa – kielentutkimuksen, 
kirjallisuudentutkimuksen ja käännöstieteen – ja lähestyy 
monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta erityisesti vallan, 
arjen vuorovaikutustilanteiden ja periferian käsitteen 
näkökulmista. Kokoelman artikkelit selvittävät, miten 
valtasuhteet vaikuttavat kielten ja kirjallisuuksien 
keskinäisiin suhteisiin, näkyvyyteen ja arvostukseen. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 263 • ISBN 978-951-858-132-4 • 
ISSN 0562-6129 • 338 s.  • Nid. • 2019 • EUR 35

TOIM.  SUVI  VALSTA JA NIINA VÄISÄNEN

EUROOPAN ULKOPUOLISTEN KIELTEN 
OPETUS SUOMESSA
Tämä kirjoituskokoelma käsittelee Euroopan ulkopuolisten 
kielten opettamista suomeksi. Kirjassa tutustutaan arabian, 
japanin, hindin ja urdun opiskeluun ja opetukseen – näiden 
kielten puhujia on maailmassa yhteensä satoja miljoonia. 
Lisäksi perehdytään muinaisista kielistä Raamatun heprean 
ja akkadin opetukseen. Kokoelma on hyödyllinen sekä 
kielten oppijoille että opettajille. Lisäksi kokoelma on 
erinomainen apu kieltenopetuksen suunnittelutyön tueksi 
päättäjille.

Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet • Suomen Itämaisen Seu-
ran suomenkielisiä julkaisuja 46 • ISBN 978-951-9380-94-0 • ISSN 0359-7938 
• 123 s.  • Nid. • 2019 • EUR 15

https://www.tiedekirja.fi/default/kielten-ja-kirjallisuuksien-mosaiikki.html
https://www.tiedekirja.fi/default/euroopan-ulkopuolisten-kielten-opetus-suomessa.html
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TOIM.  MARKUS HAMUNEN,  TOMMI NIEMINEN,  TAPANI KELOMÄKI, 
HANNELE DUFVA

KÄÄNTEITÄ JA KÄSITTEITÄ
Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun

Kielentutkimus on nykyisin erittäin monipuolista ja 
yhä useammin monitieteistä. Erilaisten teoreettis-
metodologisten suuntausten pirstoma kenttä eriytyy 
helposti toisilleen vieraiksi tutkimussuuntauksiksi ja 
-traditioiksi, joilla ei välittämättä ole paljonkaan tekemistä 
keskenään. Käänteitä ja käsitteitä keskittyy suomalaisen 
ja suomenkielisen kielitieteen metatutkimukseen. Kun 
kielentutkimus keskittyy siihen, mitä on luonnollinen kieli, 
kiinnittää metatason tutkimus huomionsa siihen, mitä on 
itse kielentutkimus. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia 1454 • ISBN 978-951-858-136-2 • ISSN 0355-1768 • 361 s.  • Nid. • 
2019 • EUR 35

MATTI  LARJAVAARA

PARTITIIVIN VALINTA
Partitiivin valinta käy oivaltavasti läpi subjektin, objektin 
ja predikatiivin sijanvalintaa suomen kielessä. Teos avaa 
tuoreita, dynaamisia näkökulmia partitiivin käyttöön. Aina 
vaikeaksi koettuun objektin sijanvalintaan kirja tarjoaa 
uuden, yksikertaisen toimivan säännön. Samalla kuvaus 
luotaa syvältä kielen ydinalueiden semanttis-syntaktista 
rakennetta. Teos tarjoaa ensi kertaa täyden selvityksen 
siitä, mistä maailman kielissä ainutlaatuinen suomen 
partitiivi on tullut.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia 1455 • ISBN 978-951-858-138-6 • ISSN 0355-1768 • 500 s.  • Nid. • 
2019 • EUR 35

https://www.tiedekirja.fi/default/kaanteita-ja-kasitteita.html
https://www.tiedekirja.fi/default/partitiivin-valinta.html
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RED.  ANNA BISTRÖM OCH MAREN JONASSON

HISTORISKA OCH 
LITTERATURHISTORISKA STUDIER 94
Teman för HLS 94 är ”galenskap” och gränser – mellan 
det normala och det avvikande, det galna och det 
geniala. I en av bokens artiklar analyserar Freja Rudels 
gränsöverskridande blivanden i två romaner av Hannele 
Mikaela Taivassalo och Lyra Ekström Lindbäck. Frida 
Wikström skriver om behandlingsmetoder i den svenska 
mentalvården på 1930- och 1940-talen, medan Kirsi 
Tuohela presenterar några kvinnors berättelser om 
psykiska kriser i en senmodern kontext. I årets HLS ingår 
också essäer och översikter. 

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland 840 • ISBN 978-951-583-473-7 • ISSN 0039-6842 • 
247 s.  • Hft • 2019 • EUR 26

RED.  HANNA LEHTI-EKLUND OCH BEATRICE SILÉN

HANDEL MED KONST
Språk och dialog i Paul Sinebrychoffs brevsamling från 
sekelskiftet 1900

Paul Sinebrychoff byggde under sin livstid upp en 
konstsamling som i dag ägs av Konstmuseet Sinebrychoff. 
Brevväxlingen mellan honom och konsthandlare i Sverige 
utgör ett unikt exempel på affärskorrespondens kring 
sekelskiftet 1900. Språkligt sett är breven intressanta 
eftersom man här kan följa större språkliga förändringar i 
svenskan som vid denna tid höll på att ske eller redan var i 
gång. Utmärkande för affärskorrespondens är att texterna 
innehåller språkhandlingar såsom krav och erbjudanden, 
vilket ofta saknas i privatbrev.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland 841 • ISBN 978-951-583-476-8 • ISSN 0039-6842 • 347 s.  • 
Hft • 2020 • EUR 28

https://www.tiedekirja.fi/default/historiska-och-litteraturhistoriska-studier-94.html
https://www.tiedekirja.fi/default/handel-med-konst.html
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HENRY PARLAND,  UTG.  PER STAM

KRITIK
Författaren Henry Parland verkade under sin tid i Litauen 
1929–1930 som journalist och kritiker i finländsk och 
litauisk press. I Kritik samlas nu för första gången hans 
samtliga artiklar på tyska och svenska, både publicerade 
och tidigare otryckta. Parland (1908–1930) introducerade 
judisk avantgardeteater, sovjetrysk film och modern 
rysk litteraturteori för en finlandssvensk publik. Han 
presenterade den ryska formalismen många år innan den 
blev känd i Norden. 

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland 825:3 • ISBN 978-951-583-474-4 • ISSN 0039-6842 • 
463 s.  • Inb • 2019 • EUR 30

HENRY PARLAND,  UTG.  ELISA VEIT

BREV
Breven från författaren Henry Parland till familj och vänner 
belyser de litterära verkens tillkomst och den kritik och 
de diskussioner som de gav upphov till. De ger också 
en inblick i Parlands relationer och hans förhållande till 
sin samtid. Breven ställer läsaren inför en paradox: Då 
Parland gick bort endast tjugotvå år gammal befann han sig 
fortfarande mitt i den turbulenta processen att frigöra sig 
från sina föräldrar och att ta ansvar för sitt eget liv och sin 
egen ekonomi.

Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland 825:4 • ISBN 978-951-583-475-1 • ISSN 0039-6842 • 371 s.  
• Inb • 2020 • EUR 28

https://www.tiedekirja.fi/default/historiska-och-litteraturhistoriska-studier-94.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kritik.html
https://www.tiedekirja.fi/default/brev-19054.html
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FILOSOFIA
JANE BENNETT,  SUOM. TAPANI KILPELÄINEN

MATERIAN VÄRE – OLIOIDEN 
POLIITTINEN EKOLOGIA
Materian väre on yritys siirtää sekä politiikan teorian että 
yhteiskunta- ja ympäristöajattelun valokeila pois ihmisestä 
olioihin itseensä. Näkökulmanvaihdos paljastaa, että 
hirmumyrskyt, sademetsät ja bakteerikannat eivät olekaan 
passiivista materiaa, joka vuoroin helpottaa, vuoroin 
vaikeuttaa ihmisen toimintaa, vaan itsenäisiä toimijoita, 
jotka kuuluvat samaan aktiivisesti vaikuttavaan materiaan 
kuin ihmisetkin. Professori Jane Bennett (s. 1957) on 
yhdysvaltalainen politiikan teoreetikko.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 113 
• ISBN 978-952-7189-61-0 • 223 s.  • Nid. • 2020 • EUR 32

FRANCO BERARDI,  SUOM. MIKA PEKKOLA

MAHDOLLINEN TULEVAISUUS JA 
VOIMATTOMUUDEN AIKA
Franco ”Bifo” Berardi (s. 1948) etsii teoksessaan reittejä 
ulos vaihtoehdottomuudesta. Kuinka kapitalistinen 
talous on onnistunut kohottamaan kilpailun, kasvun ja 
pääoman dogmit elämän ohjenuoriksi? Millaista valtaa 
verkko, sosiaalinen media, automatisaatio ja finanssitalous 
käyttävät arjessamme? Berardi hahmottelee kirjassaan 
prekaarin aikakauden poliittista liikettä, joka rakentuu 
tietotyöläisten yleiselle älylle. Kuinka purkaisimme 
taloudellisen alistamisen vyyhdin ja tekisimme 
mahdollisesta tulevaisuudesta totta?

Tutkijaliitto • Polemos • ISBN 978-952-7093-18-4 • 218 s.  • Nid. • 2019 • EUR 34 

https://www.tiedekirja.fi/default/materian-vare.html
https://www.tiedekirja.fi/default/mahdollinen-tulevaisuus-ja-voimattomuuden-aika.html
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BELL HOOKS,  SUOM.  TAPANI KILPELÄINEN

MIES TAHTOO MUUTTUA – MIEHET, 
MASKULIINISUUS JA RAKKAUS
bell hooks (s. 1952) on rakastettu yhdysvaltalainen 
feministi, joka sanoo miesten voivan paremmin, mitä 
feministisemmin he ajattelevat. Kirja paljastaa, että miesten 
valta-aseman takeeksi kuvitellut rakenteet ja ajattelutavat 
aiheuttavat suurimman osan miesten ongelmista. Miehet 
tietävät vallan hyvin, että voivat huonosti, mutta he eivät 
välttämättä tiedä, miksi. Mies tahtoo muuttua kertoo, miten 
rajoittava käsitys maskuliinisuudesta nutistaa miesten 
tunne-elämän. Samalla kirja myös vastaa feminismiä 
koskeviin väärinkäsityksiin.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 112  
• ISBN 978-952-7189-63-4 • 173 s.  • Nid. • 2020 • EUR 29

MATTHEW LIPMAN,  TOIM.  TUUKKA TOMPERI,  SUOM. TAPANI 
KILPELÄINEN

AJATTELU KASVATUKSESSA
Kasvatusfilosofinen johdatus ajattelun taitojen 
opettamiseen. 

Hyvä kasvatus johdattaa kasvatettavia itsenäistymään ja 
ajattelemaan maailmaa omakohtaisesti. Ajatteleminen ei 
kuitenkaan ole yksinkertainen asia vaan monien ilmiöiden, 
toimien ja valmiuksien verkosto. Kasvatusfilosofian 
nykyklassikoihin kuuluva Ajattelu kasvatuksessa esittelee 
kriittisen, luovan ja huolehtivan ajattelun piirteet ja 
edellytykset. Teos jäsentää ajattelemista inhimillisenä 
toimintana ja muotoilee tutkivan ajattelun opettamisen 
yhteisölliset perusteet. 

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 110  
• ISBN 978-952-7189-59-7 • 365 s.  • Nid. • 2019 • EUR 35

https://www.tiedekirja.fi/default/mies-tahtoo-muuttua.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ajattelu-kasvatuksessa.html
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PHILIP CM, TOIM.  TUUKKA TOMPERI

20 AJATTELUN TYÖKALUA
Opas tutkivan ajattelun opettamiseen

Ajattelutaitojen oppimisen tarpeesta puhutaan jatkuvasti, 
mutta tukea näiden taitojen opettamiseen on ollut tarjolla 
hyvin vähän. 20 ajattelun työkalua on askel askeleelta 
etenevä käytännönläheinen opas, josta on hyötyä niin 
opettajille kuin kaikille yhteisajattelun harjoittelun 
ohjaajillekin. Perusasioita jäsentävä teos sopii myös 
itseopiskelun tueksi oman ajattelun kohentamisessa. 
Sen avulla opitaan muun muassa kyselemistä, väitteiden 
arviointia, keskustelun jäsentämistä, käsitteiden tarkastelua 
ja päättelemistä.

Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 111  
• ISBN 978-952-7189-51-1 • 133 s.  • Nid. • 2020 • EUR 28

PÄÄTOIM.  ARTO LAITINEN

AJATUS 76
Ajatus 76 sisältää mm.: Panu Raatikainen, Semanttisen 
eksternalismin puolustus; Sanna Tirkkonen, Yhteinen 
yksinäisyys. Koetun yksinäisyyden filosofia; Lauri Kallio, 
J. V. Snellmanin varhainen Hegel-luenta; Tuomo Aho, 
Erik Ahlman merkityksestä ja kommunikaatiosta; Dan-
Johan Eklund, Mitä uskonnollinen usko edellyttää 
sen ulkopuolisilta asenteilta? Simo Knuuttilan 
presuppositioteoria; Ilmari Hirvonen, Moritz Schlickin 
empiirinen realismi; Milla Rantala, Maurice Merleau-Pontyn 
lihan ontologiasta.

Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland • Suomen 
Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja 76 • ISBN 978-951-9264-91-2 •  
ISSN 0355-1725 • 388 s.  • Nid. • 2019 • EUR 20

https://www.tiedekirja.fi/default/20-ajattelun-tyokalua.html
https://www.tiedekirja.fi/default/ajatus-76.html
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SIIRTOLAISUUS
TOIM. PIRITA FRIGREN

MERENKULKIJOIDEN SIIRTOLAISUUS
Näkökulmia 1700-luvulta nykypäivään

Merimiesammatti on aina toiminut keinona pyrkiä 
ulkomaille paremman toimeentulon toivossa. Teos 
osoittaa, että taloudellisten motiivien lisäksi maailmalla 
liikkuvien merimiesten kohtaloihin ovat vaikuttaneet 
monet eri syyt aina maailmanpoliittisista tilanteista 
henkilökohtaisen elämän sattumuksiin. Kirjassa esitellään 
erilaisia aineistoja ja menetelmiä, joiden avulla voi päästä 
merenkulkijoiden siirtolaisuuden jäljille.

Siirtolaisuusinstituutti • Tutkimus 5 • ISBN 978-952-7167-67-0  
• ISSN 2343-3493 • 268 s.  • Nid. • 2019 • EUR 35

INKERI LAMÉR

KOTONA RUOTSISSA
Suomalaisten asumisuria Göteborgissa

Inkeri Lamér on vieraillut Göteborgin suomalaisten 
kodeissa ja keskustellut heidän asumisestaan. Asumiseen 
liittyy sekä iloisia että kipeitä muistoja. Miten asuttiin 
Suomessa ennen Ruotsiin lähtöä? Mistä saatiin 
katto pään päälle, kun muutettiin Ruotsiin ja miten 
asumisura eteni? 29 Göteborgin suomalaista kertoo 
asumisestaan Ruotsissa 1950-luvulta 2000-luvulle. 
Kirjassa puhutaan miljoonalähiöistä, saunan kaipuusta ja 
omakotitalohaaveesta. Onko koti vaikuttanut siihen, että 
Ruotsiin jäätiin, vaikka tultiinkin vain käymään?

Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 32  
• ISBN 978-952-7167-86-1 • ISSN 2343-3507 • 152 s.  • Nid. • 2020 • EUR 25

https://www.tiedekirja.fi/default/merenkulkijoiden-siirtolaisuus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/kotona-ruotsissa.html
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TOIM.  SINIKKA PIIPPO 

TIHKUSAMMALIA JA 
RIIPPUSAMMALIA
Bryobrotherella 22 sisältää mm. seuraavat artikkelit: 
Koponen, T., Prof. Jirí Váña (1940–2018); Ulvinen, T. & 
Juutinen, R., Tihkusammalet (Oncophorus, Dicranaceae) 
Itä-Fennoskandiassa; Enroth, J., Riippusammalten 
(Neckeraceae) systematiikka ja evoluutio; Pamela, A., 
Hyrynsalmen (Kn, Kai 3 b) kallioiden lehtisammalet; 
Piippo, S. & Koponen, T., Suomen Sammalseura ry:n 
kevätretki 2018 Porkkalaan.

Suomen Sammalseura • Bryobrotherella 22 • ISBN 978-952-98727-2-8  
• ISSN 1456-2766 • 78 s.  • Nid. • 2019 • EUR 10

LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE

MARJO MELA JA MARKKU MATTILA

LATVIALAISET SUOMESSA
Nyky-Suomen ja Latvian alueet ovat hyvin pitkään olleet 
kosketuksissa toistensa kanssa. Euroopan unionin 
jäseninä molemmat kansakunnat ovat taas osa yhtä 
suurempaa poliittista kokonaisuutta, kuten asia oli myös 
Ruotsin suurvaltakaudella ja Suomen autonomisen 
suuriruhtinaskunnan aikana. Nykyisellään Suomessa asuu 
noin pari tuhatta latvialaista. Kirjassa luodaan yleiskuva 
Suomen ja Latvian suhteisiin halki aikojen sekä käsitellään 
Suomessa asuneiden latvialaisten historiaa pieninä 
tarinoina ennen kaikkea henkilökuvien kautta.

Siirtolaisuusinstituutti • Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 25  
• ISBN 978-952-7167-71-7 • ISSN 2343-3507 • 168 s.  • Nid. • 2019 • EUR 25

https://www.tiedekirja.fi/default/latvialaiset-suomessa.html
https://www.tiedekirja.fi/default/tihkusammalia-ja-riippusammalia.html
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VELI-MATTI  MATHLIN

HUMALAOPAS 
Oluthumalan kasvatus Suomessa

Humalaoppaan avulla kuka tahansa voi 
perustaa pienen tai vähän suuremmankin 
humalatarhan. Teos opastaa kasvupaikan 
valinnassa, taimien kasvattamisessa ja 
humalatarhan rakentamisessa. Se kertoo, 
kuinka korjaat sadon ja valmistat itse 
olutta. Suomalaisissa luonnonvaraisissa 
humalissa on ainutlaatuinen aromi, mikä 
sopii erityisesti voimakkaasti humaloituihin 
artesaanioluihin. Perinteinen puutarhakasvi 
on myös kaunis ja helppohoitoinen 
koristeköynnös sekä rauhoittava lääkekasvi. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 229 • 
ISBN 978-951-858-112-6 • ISSN 2323-7392 • 86 s.  • Nid. 
• 2020 • EUR 21

https://www.tiedekirja.fi/default/humalaopas.html
https://www.tiedekirja.fi/default/latvialaiset-suomessa.html
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TOMMI TENKANEN

PIMEÄN AINEEN ARVOITUS
”Pimeä aine on arvoitus, joka on piinannut kosmologeja, 
tähtitieteilijöitä ja hiukkasfyysikoita jo vuosikymmeniä.” 
Maailmankaikkeus näyttää pikaisella vilkaisulla selkeältä. 
Kaikesta maailmankaikkeuden aineesta yli 80 % on 
meille kuitenkin tuntematonta ja näkymätöntä. Kukaan 
ei vielä tiedä, mitä pimeä aine on, sillä havaitsemme sen 
vaikutuksen ainoastaan painovoiman kautta. Ilman pimeää 
ainetta kotigalaksiamme ei olisi koskaan syntynyt eikä 
meitäkään olisi olemassa. 

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 166 • ISBN 978-952-5985-75-
7 • ISSN 0357-7937 • 233 s.  • Sid. • 2019 • EUR 33

MARCUS CHOWN, SUOM. SUVI  SYRJÄ

ÄÄRETTÖMYYS KÄMMENELLÄ
Viisikymmentä ihmeellistä asiaa 
maailmankaikkeudesta

Maailmankaikkeus on paljon jännempi paikka kuin 
olisit koskaan osannut kuvitella. Tutkimusmatkat 
avaruuteen, syventynyt ymmärrys kvanttimaailmasta sekä 
teknologiset edistysaskeleet ovat auttaneet ymmärtämään 
kotiplaneettaamme ja paikkaamme maailmankaikkeudessa 
hämmästyttävän tarkasti. Tiedetoimittaja Marcus Chown 
kertoo nokkelasti taustat viidellekymmenelle faktalle, jotka 
selittävät koko olemassaolomme monimutkaisuuden 
kirjoa.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 167  
• ISBN 978-952-5985-77-1 • ISSN 0357-7937 • 254 s.  • Sid. • 2019 • EUR 32

https://www.tiedekirja.fi/default/pimean-aineen-arvoitus.html
https://www.tiedekirja.fi/default/aarettomyys-kammenella.html
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VARIA
HARRI RINDELL JA HEIDI  PACKALEN

YKSINÄISTÄ TYÖTÄ JOUKKUEEN 
PUOLESTA
Selvitys jääkiekon liigavalmentajien työnkuvasta 
kaudella 2018–2019

Jääkiekkoliigassa kauden 2018–2019 päävalmentajana 
aloittaneiden haastattelut kertovat työstä, jossa riittää 
paineita. Valmentaja tekee hartiavoimin töitä joukkueensa 
hyväksi, mutta jää itse etenkin tappiokierteessä yksin. 
Tämä selvitys avaa näkökulmia jääkiekkovalmentamisen 
moninaisuuteen.

Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvi-
tyksiä 16 • ISBN 978-952-5762-12-9 • ISSN 1798-2464 • 25 s.  • Nid. • 2020 • 
EUR 10

TOIM.  JUHA JANHUNEN

SPHINX 2018–2019
Sphinx 2018–2019 sisältää seuraavat esitelmät: Mikael 
Collan, Tekoälyllä terveyttä – Perusteita ja sovellutuksia 
lyhyesti; Susanna Fellman, Fyra myter och några fakta – 
Resultat från historisk forskning om konkurrensreglering; 
Paulina Stenberg, Att räkna barr från rymden – 
Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys; Gunilla 
Widén, Informationskompetens – En av de viktigaste 
färdigheterna i vår digitaliserade värld; Jukka Sihvonen, 
Kafkan kanssa elokuvissa; Kimmo Grönlund, Statskunskap 
som vetenskap.

Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Sphinx. Årsbok - Vuo-
sikirja - Yearbook 2018-2019 • ISBN 978-951-653-435-3 • ISSN 0783-5892 • 
285 s.  • Nid. • 2019 • EUR 25

https://www.tiedekirja.fi/default/aarettomyys-kammenella.html
https://www.tiedekirja.fi/default/yksinaista-tyota-joukkueen-puolesta.html
https://www.tiedekirja.fi/default/sphinx-2018-2019.html
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