INNON SYKSY 2020

4

Kumman uhraisit
mieluummin:
oman mukavuutesi
vai l apsesi
tulevaisuuden?

Sarasvatin hiekkaa
-menestysteoksen
odotettu itsenäinen
jatko-osa.

6

10

12
Juonen punomisen
mestarilta!

Kolme naista.
Yksi sota.
Piinkova koodi.

Hurja jengi on täällä taas!

16

22
Mukaansatempaava tarina ketunpennun kasvusta.

INTO KUSTANNUS

@intokustannus

2

intokustannus.fi

Kalevankatu 43
00180 Helsinki
intokustannus.fi

26
24

Yhdessä
paremman
maailman
asialla.

Tiesitkö kaiken tämän
Suomen suurimman
puolueen kiistellystä
puheenjohtajasta?

Historian
hurjimmat herjaajat
ja pahasuisimmat
panettelijat.

28

30

Rakkaudesta,
kuolemasta
ja 80-luvusta.

32

34

Kaipuu ei katoa
koskaan.

Miten voimme
ennen, nyt ja
tulevaisuudessa?

48
Oman elämänsä
runkkareille!

Arvostelukappaleet
arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Myynti
Sami Koivuniemi
040 584 6932
sami.koivuniemi@intokustannus.fi

E-kirja
Äänikirja

intokustannus.fi

3

JÄNNITYS

Kuva: Nauska

VANGITSEVA
EKOLOGINEN TRILLERI

Sarasvatin
h
-menestyst iekkaa
eoksen
itsenäinen
jatko-osa!

Risto Isomäki

Vedenpaisumuksen lapset

ISBN 9789523513365, ilm. 9 / 2020
(e- ja äänikirja ilm. 9 / 2020) , kl 84.2, sid.
380 sivua, suositushinta 32,00

”Isomäen kirjojen viehätys perustuu siihen,
että hän antaa uuden näkökulman suurille
asioille, jotka ovat koko ajan olleet silmiemme
edessä, mutta joita emme vain näe.”
– Helsingin Sanomat Viiden meren kansasta
”Ajatuksia herättävä ekologinen sanoma
on puettu vetävän teknotrillerin kaapuun.”
– Helsingin Sanomat Sarasvatin hiekkaa -kirjasta
”Isomäen vision väkevyyttä voi vain ihailla…
Gilgamešin tappio on suomalaisen tieteis
kirjallisuuden kiistaton mestariteos.”
– Helsingin Sanomat Gilgamešin tappiosta
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6600-luku eKr. Kalastaja Manno Ann kohtaa salaperäi
sen, mereltä tulleen naisen, juuri ennen kuin koko hä
nen maailmansa mullistuu. Alkaa seikkailu, joka johtaa
MannoAnnin unohtumattomille tutkimusretkille.
Oma lähitulevaisuutemme, Grönlanti. Ilmaston
muutoksesta johtuva tapahtumien vyöry uhkaa tuhota
kaiken sen, minkä varaan ihmiskunta on elämänsä raken
tanut. Ihmiskunnan kohtalo on jäätutkija Susan Chengin,
toimittaja Pierre Chamberlainin ja muiden jäänmurta
ja Polar Princessille pelastuneiden ihmisten varassa. He
yrittävät toteuttaa äärimmäisen vaarallisen operaation ve
den alle jääneessä ja jäävuorien saartamassa New Yorkissa.
Risto Isomäen huikea ekologinen trilleri on itsenäinen
jatko-osa hänen tunnetuimmalle kirjalleen Sarasvatin
hiekkaa. Kylmäävän todentuntuisen katastrofin rinnal
la kulkee kertomus merenneidosta ja kalastaja Manno
Annista, johon perustuvat myöhemmät kertomukset
kristittyjen Nooasta, hindujen Manusta ja sumerilaisten
Oanneksesta.
Vedenpaisumuksen lapset on paitsi monitahoinen jän
nityskertomus, myös vangitsevan kaunis ja kauhistuttava
kuvaus jäätiköistä ja luonnonvoimista. Myyttiset tarinat
yhdistyvät eloonjäämiskamppailuun luonnonkatastrofin
keskellä.
Risto Isomäki (s. 1961) on laaja-alainen ja arvostettu kir
jailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti. Hän on julkaissut
yli 20 romaania ja tietokirjaa. Sarasvatin hiekkaa (Tam
mi 2005) oli Finlandia-ehdokas ja voitti Tähtivaeltajaja Kiitos kirjasta -palkinnot. Romaanista tehty sarjakuva
voitti Sarjakuva-Finlandian. Isomäen kirjoja on käännet
ty yli 20 kielelle, ja hänelle on myönnetty myös European
Science Fiction Associationin palkinto.

Kuva: Thron Ullberg

JÄNNITYS

KAUNO

KUMMAN UHRAISIT MIELUUMMIN:
OMAN MUKAVUUTESI VAI
LAPSESI TULEVAISUUDEN?
Laura Gustafsson

Rehab

Itä-Helsinki, Vuosaari, Taivastalo. Oikeastaan Santa
Marian piti tuikata tuleen vain rasittava, tavaraa pursuava
talonsa. Koko asuinalue paloi poroksi. Pian joukko suur
hävityksestä pelastautuneita ihmisiä löytää toisensa pilviä
hipovasta tornitalosta. On rehabin aika.
Taivastalon kattohuoneistossa tähyillään kohti uutta
ihmisyyttä. Sattumanvaraisesti valikoituneet kuntoutujat
kuitenkin haraavat vastaan: kuka nyt suosiolla luopuisi
tuoksusaippuoistaan, Ikea-hyllyistään ja kakkosautos
taan? Niiden avulla on voinut kätevästi unohtaa kaiken
lian, saastan ja epämukavan. Rehabin myötä myös raja
yksilön ja maailman, orgaanisen ja ei-orgaanisen välillä
käy yhä epäselvemmäksi.
Teos koostuu Santa Marian lokikirjamerkinnöistä
sekä muiden henkilöiden äänistä. Gustafsson käsitte
lee riemastuttavan runsaana ryöppyävässä romaanissaan
nykyihmistä, joka on hukkunut materian tulvaan ja eril
lisyyden harhaan. Kumman uhraisit mieluummin: oman
mukavuutesi vai lapsesi tulevaisuuden?
Laura Gustafsson (s. 1983) on omaperäinen helsinki
läinen kirjailija ja taiteilija, joka käsittelee teoksissaan
suuria aiheita leikittelevään tyyliin. Gustafssonin aikai
sempia romaaneja ovat Finlandia-ehdokas Huorasatu
(2011), Anomalia (2013), Korpisoturi (2016) ja Pohja
(2017). Teatterikorkeakoulusta valmistunut Gustafsson
on työskennellyt myös Kikka Fan Club -näytelmän ja
Ina <3 Suomi -tv-sarjan käsikirjoittajana. Hän toimii
kansainvälisellä ja kotimaisella taiteen kentällä Terike
Haapojan kanssa. Mediataiteen valtionpalkinnolla pal
kitun työparin Museum of Becoming on Helsingin taide
museon kesän 2020 päänäyttely. Yhteiskunnallisena
keskustelijana, feministinä ja eläinoikeuksien puolesta
puhujana tunnettu Gustafsson pitää myös työpäiväkirjaa
osoitteessa l auragustafsson.fi.
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ISBN 9789523513358, ilm. 9 / 2020
(e- ja äänikirja ilm. 9 / 2020), kl 84.2, sid. 250 sivua,
suositushinta 29,00

”Suomalaisen kirjallisuuden uusiin omaäänisiin
kertojiin kuuluva Laura Gustafsson on kuin virallinen salaisuus. Ne tietävät, jotka tietävät.
Tietäjäjoukon soisi kasvavan, sillä toista
Gustafssonin kaltaista ei ole.”
– Suomen kuvalehti
”Laura Gustafssonin Korpisoturi iski aivot
kiihkeään ajatuslaukkaan! Loistava ja
tärkeä kirja, vuoden lukuelämys!”
– YLE Korpisoturista

KAUNO
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Kuva: Velda Parkkinen
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KAUNO

ONKO KYLMÄVERINEN
RAF-TERRORISTIRYHMÄ TEHNYT PALUUN?
Antti Vihinen

Punainen prinsessa
Tampereen Pyhäjärvellä vietetään juhannusta perinteik
käästi: yksi hukkunut. Kuolleen naisen henkilöllisyyttä
selvittämään hälytetään komisario Markus Berglund
ja hänen aisaparinsa Ruokosalmi. Murhatutkimukset
johtavat poliisin täysin odottamattomaan suuntaan ja
70-lukulaisia kuohuttaneen Baader–Meinhof-terroris
min lähteille. Kuka arvoituksellinen nainen oikein on?
Uutinen kantautuu pian Tampereelta suureen maa
ilmaan. Koko juttu on paisua yli äyräidensä viimeistään
silloin, kun Saksan turvallisuuspalvelu ja sen kenttäjoh
taja Sandra Klinger ottavat ohjat käsiinsä. Onko kylmä
verinen RAF-terroristiryhmä tehnyt paluun?
Mysteeri vie syvälle RAF:n ja sen ikonisten johtohah
mojen, Andreas Baaderin, Ulrike Meinhofin ja Gudrun
Ensslinin menneisyyteen. Samalla se kurkottaa ihmis
mielen synkimpiin syövereihin ja kysyy, mikä saa ihmisen
uskomaan fanaattisesti oman käden oikeuteen.
Terroristien jäljet kulkevat Tampereelta Berliiniin,
Helsingistä Hampuriin ja Stammheimin vankilasta Her
vantaan. Koukuttava rikosromaani ammentaa lähimen
neisyydestämme, jossa on jotakin pelottavan tuttua.
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Antti Vihinen (s. 1961) on kir
jailija ja monipuolinen kult
tuurivaikuttaja. Hänen tiensä
tamperelaisesta bändibussista
kulttuuriteorian professoriksi
Saksaan on uskomaton seikkai
lu. Hampurin yliopistossa Vi
hisen kurssitoverina oli Ulrike
Meinhofin tytär, jonka tarina ei
jättänyt häntä rauhaan. Niinpä
hän perehtyi RAF:n toimintaan perin pohjin ja rakensi
dekkarinsa aiheen ympärille. Vihinen on työskennellyt
suomalaisen kulttuuriviennin tehtävissä Berliinissä ja
Sibeliustalon johtajana Lahdessa.

Kuva: Klaus Welp

ISBN 9789523513372, ilm. syksyllä 2020
(e- ja äänikirja ilm. syksyllä 2020), kl 84.2,
sid. 360 sivua, suositushinta 29,00

PIETARI NELJÄN
SUKUPOLVEN KERTOMANA
Jelena Tšižova

Muistista piirretty
kaupunki
Muistista piirretty kaupunki on eloisasti soljuva romaani
ja muistelmateos, jossa Pietari näyttäytyy lähes myyttise
nä muistin tyyssijana. Jelena Tšižova kokoaa pala p
 alalta
sukunsa mieleenpainuvan tarinan, niin kuin hänen iso
mummonsa, mummonsa ja äitinsä ovat sen kertoneet.
Kreivin sisäkkö, tekstiilitehtaan omistajatar, muurari
mestari, ompelijatar, sotilas, posliinitehtaan yli-insinööri,
puoliksi juutalainen tyttö, nuori dissidentti… Tšižovan
suku on kulkenut vaiheikkaan tien talonpojista työläi
siksi ja lopulta sivistyneistöksi. Neljä sukupolvea kan
taa muistoa pietarilaisten ja leningradilaisten elämästä
1900-luvun myllerryksissä. Tšižova kertoo koskettavasti
käännekohdista, joissa todellisuus on näyttänyt kaupun
kilaisille toiset kasvonsa: vallankumouksesta ja kansalais
sodasta, 1930-luvun vainoista, Leningradin piirityksestä,
sodanjälkeisestä kurjuudesta ja neuvostojärjestelmän lo
pullisesta murenemisesta.

ISBN 9789523511385, ilm. 8 / 2020 (e-kirja ilm. 8 / 2020),
kl 84.2, sid. 380 sivua, suositushinta 32,00
alkuteos Gorod, napisannyi po pamjati, suomentanut Kirsti Era

”Naisten aika kasvaa vetäväksi tarinaksi
kaikilla ilon ja surun sävyillä.”
– Parnasso, Naisten aika -romaanista

Venäläinen Jelena Tšižova
(s. 1957) päätti ryhtyä
kirjailijaksi pelastuttuaan
palavalta risteilyalukselta.
Aiemmin hän työskenteli
niin talousasiantuntijana,
opettajana kuin yrittäjänä
kin. Tšižova on sittemmin
kirjoittanut omistautuneesti ja saanut työstään tunnus
tusta: vuonna 2009 hänen romaaninsa Naisten aika voitti
Venäjän Booker-palkinnon.

Kuva: Marcin Lobaczewski

”Naisten aika lukeutuu viime vuosien
laadukkaimpiin venäläisiin romaaneihin.”
– Karjalainen, Naisten aika -romaanista

NAISKOLMIKKO MURTUMATTOMAN
KOODIN ÄÄRELLÄ
Denise Rudberg

Salainen koodi
Liittolaiset
Tukholma 1939. Kolmen rohkean naisen tiet kohtaavat
toisen maailmansodan aikana signaalitiedustelun kes
kuksena tunnetussa Tukholmassa. Ympärillä riehuva sota
koskettaa heitä kaikkia: Signe muuttaa pakon sanelemana
maalta kaupunkiin, Elisabeth irtisanoutuu työstään dra
maattisten tapahtumien pyörteissä ja Iris pakenee pelois
saan Virosta Ruotsiin kahden poikansa kanssa.

Näitä naisia yhdistää yksi erityinen piirre: erinomai
set matemaattiset kyvyt. On vain ajan kysymys, milloin
Ruotsin salainen tiedustelu nappaa heidät riveihinsä.
Saksalaisten piinkova koodi on murrettava.
Kiehtova kolmikko saa tilaisuuden näyttää kykynsä
tiedustelun terävimpinä koodinmurtajina ja valtakunnan
turvallisuuden rakentajina. Mutta kehen naiset voivat
luottaa sodan keskellä, vakoojien ja vihollisten ympä
röimänä? Aito ystävyys ja yhteen hiileen puhaltaminen
näyttävät kolmikolle nyt uskomattoman voimansa.
Historiallisessa romaanissaan Rudberg ammentaa se
kä omien sukulaistensa elämäntarinoista että Tukholman
menneisyydestä signaalitiedustelun kuumana keskuksena.
Lukijansa lumonnut Salainen koodi kiiti Ruotsissa heti
myyntilistojen kärkeen. Teos avaa Liittolaiset-sarjan, jo
ka kulkee Hakekaa kätilö! -sarjan ja Hidden Figures -elo
kuvan jalanjäljissä.
Denise Rudberg (s. 1971 Tukholmassa) on yksi Ruotsin
rakastetuimmista viihdekirjailijoista. Liittolaiset-sarjassa
Rudberg tempaa lukijansa ensi kertaa keskelle historial
listen tapahtumien kuohuntaa. Käsikirjoituksen hän lä
hetti kustantamoon salanimellä, koska halusi vakuuttaa
lukijat tekstillään eikä tunnetulla nimellään. Rohkeasti
genrerajoja ylittävä Rudberg on kirjoittanut myös dek
kareita, chick litiä ja nuortenkirjoja. Hänen suosittuja
Marianne Jidhoff -dekkareitaan on myyty Ruotsissa jo
huikeat kolme miljoonaa kappaletta. Elokuvaa ja drama
turgiaa New Yorkissa opiskellut Rudberg asuu perheensä
kanssa Tukholmassa.

ISBN 9789523513334, ilm. 7 / 2020
(e- ja äänikirja ilm. 7 / 2020), kl 84.2, sid. 290 sivua,
suositushinta 29,00, alkuteos Det första chiffret. Kontrahenterna 1,
suomentanut Anu Koivunen

KAUNO

”Huomaan jo odottavani sarjan
seuraavaa kirjaa.”
– Dagens Nyheter
”Rudberg luo naiskolmikosta elävät ja aidot
 uotokuvat, jotka perustuvat hänen kolmeen
m
läheiseen sukulaiseensa.”
– Allers
”Olen näiden naisten
ja heidän kohtalonsa pauloissa.”
– Sydsvenskan
”Denise Rudbergin kertomus
naiskolmikosta tempaa mukaansa.”
– Feministbiblioteket

”Usein esiin nostetaan miesten ponnistelut ja palvelukset valtakunnan puolesta. Nyt huomion saavat naiset, jotka myös kantoivat painavan vastuun.”
– Johannas Deckarhörna
”Todella viihdyttävä romaani, joka antaa
lukijalle mahdollisuuden vierailla 1940-luvulla,
vaikka aikakonetta ei olekaan vielä keksitty.”
– Boktokig Eva Boström
Kuva: Anna-Lena Ahlström
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JUONEN PUNOMISEN MESTARILTA
Arne Dahl

Vapaus

Arne Dahl (s. 1963) on yksi Pohjoismaiden arvostetuim
mista rikoskirjailijoista. Dahlin kirjat ovat kiihdyttäneet
bestsellerlistoille niin Ruotsissa, Suomessa, Saksassa kuin
Tanskassakin. Vuonna 2018 hänelle myönnettiin arvos
tettu European Crime Fiction Star Award kollegojensa
Henning Mankellin, Håkan Nesserin ja Jussi Adler-
Olsenin tavoin. Dahlin kirjoja on myyty yli neljä mil
joonaa kappaletta ja julkaistu yli 30 kielellä. Vaatimaton
supertähti, kirjailija, kriitikko ja toimittaja Arne Dahl
asuu Tukholmassa perheensä kanssa.
Sarjassa aiemmin ilmestyneet:

Kuva: Sara Arnald

Sam Berger on murtunut mies. Hänen taisteluparinsa
Molly Blom on lähtenyt omille teilleen parin yhteinen
lapsi kohdussaan. Samin elämä on täydessä umpisolmus
sa, ja hän elättää itsensä setvimällä pikkunilkkien vakuu
tuspetoksia.
Antelias ja äärimmäisen arvoituksellinen toimeksi
anto muuttaa kaiken. Prostituoituna työskennellyt nainen
nimeltä Nadja on kidnapattu, ja hänen terapeuttinsa pyy
tää Bergeriltä apua. Poliisille Nadjan etsinnästä ja hur
jasta lunnasvaatimuksesta ei saa hiiskahtaakaan. Aikaa
on 72 tuntia.
Jahti johdattaa Sam Bergerin Venäjän mafian jäljille.
Vaarassa ovat muutkin kuin Nadja, kun kauppaa käydään
ihmishengillä ja vapaudella, joilla on julma hintalappu.
Supertaitavana juonenkuljettajana sekä älykkäänä ja
viihdyttävänä rikoskirjailijana tunnettu Arne Dahl on jäl
leen kirjoittanut dekkarin, jota et voi jättää väliin. Tämä
nopeatempoinen, yllättävä ja julmetun jännittävä dekkari
on Arne Dahlia parhaimmillaan.

ISBN 9789523513327,
ilm. 6 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 6 / 2020), kl 84.2, sid.
352 sivua, suositushinta 29,00
alkuteos Friheten, suomentanut Kari Koski

”Jännitys kihisee.”
– HS Rajamaista
”Jestas, mikä juoni! Dahlia on kutsuttu
juonen punomisen mestariksi ja tässä kirjassa
hän lunastaa tittelinsä. Tavaraa on
paljon, mutta ei yhtään liikaa.”
– Ilta-Sanomat Äkkisyvästä
”Henkilökuvaajana ja miljöön maalaajana Dahl
on edelleenkin parasta A-ryhmää. Kirjalliset
viittaukset tarjoavat bonukseksi älykarkkia.”
– Kaleva Äkkisyvästä

intokustannus.fi
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”Bakkeidin avauksessa toimii kaikki:
henkilöt, miljöö, tarinan omaperäisyys ja
kerronta ovat viimeisteltyjä ja täyttävät kaikki
huippudekkarin tunnusmerkit.”
– Kansan Uutiset Meren aaveista
★★★★
”Kauhallinen kauhua perinteen päälle. 
– – Lukija uppoaa sulavasti kirjailijan luomiin
synkkiin mielenmaisemiin ja tiheä
tunnelma pitää otteessaan.”
– Helsingin Sanomat Meren aaveista
”Nautin dialogista ja pohjoisnorjalaisuuden kuvauksesta.”
– Kodin Kuvalehti Meren aaveista
”Heine Bakkeidin dekkarissa saat rahoillesi
vastinetta: jännitystä, sukupuolten välistä
köydenvetoa, vetäviä kerronnallisia tasoja.
Tätä et voi laske käsistäsi.”
– Femina
”Myös Bakkeidin toinen dekkari tempaa mukaansa
ja saa värisemään kauhusta.”
– Hallandsposten
”Uusi Jo Nesbø. Kaunista ja niin tummasävyistä
viihdettä. Paina mieleen Heine Bakkeidin nimi
– hänen toinen dekkarinsa on parasta nordic noiria.”
– Verdens Gang
”Jännittävä ja omaperäinen dekkari, jossa on hyvä
draivi. Päähenkilö kamppaileeomien pulmiensa
kanssa, mutta ei ilman pilkettä silmäkulmassa.”
– Adresseavisen

Kuva: Harriet M. Olsen
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RIKOKSIA JA
RIPAUS KAUHUA
Heine Bakkeid

Paratiisin kutsu
Pohjoisesta palannut Thorkild Aske tavoittelee parai
kaa rauhallista elämää yhteiskunnan kustannuksella,
kun Norjan menestyneimpiin rikoskirjailijoihin kuuluva
Milla Lind kutsuu hänet töihin. Lindin aikaisempi rikos
asiantuntija on saanut surmansa taustoittaessaan kirjaa,
joka perustuu todelliseen tapaukseen – kahden teinitytön
salaperäiseen katoamiseen.
Menneisyytensä haamujen kanssa painiva Aske on
pian kaulaansa myöten mukana tutkinnassa, joka vie hä
net paratiisin porteille ja takaisin – eikä mikäään ole sitä
miltä ensisilmäyksellä näyttää.
Norjalainen Heine Bakkeid yhdistää rikoskirjallisuu
teen kauhun aineksia hyytävän taitavasti. Hänen dekka
reidensa tummasävyistä maailmaa sävyttävät terävä tyyli,
omaperäinen huumori ja ripaus yliluonnollista.
Paratiisin kutsu oli vahva ehdokas vuoden 2019 par
haaksi norjalaiseksi rikoskirjaksi.
Heine Bakkeid (s. 1974) on varttunut Pohjois-Norjassa,
jonka kylmistä seuduista hän ammentaa myös kirjoitus
työssään. Thorkild Aske -dekkarit ovat aiemmin nuorille
kirjoittaneen Bakkeidin uusi aluevaltaus rikoskirjailijana.
Jo Nesbøn veroinen lahjakkuus on pantu laajalti merkille
ja hänen tuotantoaan on julkaistu jo yli 15 maassa.

ISBN 9789523511712,
ilm. 6 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 6 / 2020), kl 84.2, sid.
380 sivua, suositushinta 29,00
alkuteos Møt meg i paradis, suomentanut Jonna Joskitt-Pöyry

Sarjassa aiemmin ilmestynyt:

intokustannus.fi
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ISBN 9789523513402, ilm. 7 / 2020, kl L84.2, L85.3, nid.
144 sivua, suositushinta 19,00,
alkuteos Bad Guys 2 – A Mission Unpluckable
suomentanut Annukka Kolehmainen
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HURJA JENGI
ON TÄÄLLÄ TAAS!
Aaron Blabey

Hurja jengi

öitä.
Hyviä t
tai et!
Halusit

Kotkottajat pulassa
Arvaa mitä? Hurja jengi on vasta päässyt vauh
tiin. 200 koiran vapautus ei tuntunut mis
sään. Miten olisi 10 000 kanan pelastaminen
huipputeknisestä häkkikanalasta, jota suojaa
maailman läpitunkemattomin laserturvajär
jestelmä? Mutta kuinka pelastaa
kanoja, jos yksi joukosta tot
telee nimeä Kanannielijä?
Lue Hurjan jengin uusista,
kyseenalaisista hyvistä töistä ja tutus
tu porukan tuoreimpaan karmaisevaan
jäseneen. Ole myös tarkkana superroiston
varalta – se saattaa koitua koko jengin
kohtaloksi.
Hulvattoman hauska ja sarjakuvamainen kirja sopii
kaikille huumorin ja yllätysten ystäville ja ihan jokaiselle
alakoululaiselle.
Hurja jengi on valloittanut maailman: bestseller-kirjoja
on myyty jo kaksi miljoonaa kappaletta yli 30 maassa. Sar
jasta on myös tulossa Dreamworks-elokuva vuonna 2021.

Aaron Blabey on palkittu australialainen kirjailija ja
kuvittaja. Hän asuu perheensä kanssa Sydneyssä.

Sarjassa aiemmin ilmestynyt:
ssa
Tulo

intokustannus.fi
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ELÄINTEN HAUSKAT
TAVAT TUTUIKSI
I

osi
käsu

tus

5+

Anna Claybourne & Stef Murphy

Eläinten jännä maailma
Kuinka eläimetkin nauravat,
leikkivät ja jekuttavat

ISBN 9789523513419, ilm. 8 / 2020, kl L58.9, sid.
48 sivua, suositushinta 21,00,
alkuteos The Surprising Lives of Animals – How They Can Laugh, Play and Misbehave,
suomentanut Iiris Kalliola

Tiesitkö, että eläimet tanssivat, nauravat ja leikki
vät aivan kuten me ihmisetkin? Tai että eläimetkin
rakentavat koteja, käyttävät työkaluja ja huolehtivat
loukkaantuneista lajitovereistaan?
Eläinten jännä maailma vie lukijan löytöretkelle
yllättäviin paikkoihin maanalaisista koloista ja hei
nikkoisilta savanneilta aina vedenalaisiin valtakun
tiin ja korkealle kohoaviin puunlatvoihin. Tutuiksi
tulevat eläinmaailman otukset pikkuruisista mateli
joista jättimäisiin nisäkkäisiin sekä niiden elintavat
ja -ympäristöt.
Tutustu kylpeviin apinoihin ja hippaa leikkiviin
delfiineihin. Lue tarinoita nerokkaista mesimäyristä,
ovelista hämähäkeistä ja älykkäistä variksista. Saat
myös selvän siitä, osaavatko eläimet todella puhua.
Tämä hauskasti kuvitettu kirja kurkistaa eläinten
ihmeelliseen maailmaan ja näyttää kuinka saman
kaltaisia eläimet ja ihmiset ovat.
Brittiläinen kirjailija ja toimittaja Anna Claybourne
on kirjoittanut yli 150 lastenkirjaa. Stef Murphy on
Lontoossa asuva kuvittaja.
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KEKSINTÖJÄ ENSIMMÄISESTÄ
VEDETTÄVÄSTÄ VESSASTA ROBOTTEIHIN
Mike Goldsmith & Chris Anderson

Keksinnöt
30 sekunnissa

uos
Ikäs

itus

6+

30 huikeaa oivallusta pellepelottomille
Keksinnöt 30 sekunnissa kertoo, miten tärkeimmät keksin
nöt mullistivat maailman!
Miten hehkulamppu toimii? Kuinka internet keksit
tiin? Miten rokotteet tulivat elämäämme? Innostavassa
tietokirjassa kerrotaan monista arkielämää helpottavis
ta keksinnöistä, jotka ovat muuttaneet ihmisten elämää.
Harva meistä voi enää kuvitella aikaa ennen keskusläm
mitystä, vesivessaa tai viimeisimpiä tietoliikenteen kek
sintöjä.
Kunkin eri alan keksintö selitetään täsmällisesti ja
informatiivisesti. Lukija saa hyvän käsityksen siitä, miten
nämä innovaatiot ovat muuttaneet nyky-yhteiskuntaa.
Jokainen keksintö esitellään napakasti puolessa minuu
tissa. Näppärän tiivistelmän lisäksi aiheeseen liittyy teh
tävä, joka auttaa omaksumaan juuri luetun tai innostaa
etsimään lisää tietoa.

ISBN 9789523513389, ilm. 9 / 2020, kl L60.4, nid.
96 sivua, suositushinta 21,00,
alkuteos Inventions in 30 Seconds. 30 Ingenious Ideas for Innovative
Kids Explained in Half a Minute,
suomentanut Tarja Kontro

Lontoossa asuva Mike Goldsmith on tieteilijä, joka on kir
joittanut lapsille yli 40 tietokirjaa. Kuvittaja Chris A nderson
asuu Liverpoolissa ja on kiinnostunut arkipäivän esineistä
ja asioista.

Sarjassa
aiemmin
ilmestyneet:
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MAAILMAN KARHULAJIT TUTUIKSI
Ikäsu ositu s 4+

Kuva: Jonne Sippola

Mira Mallius

Meri-karhun suuri suku
Retki maailman karhulajien pariin
Kuvittaja Mira Malliuksen ensimmäisessä omassa lasten
kirjassa matkataan karhujen jalanjäljissä. Meri-karhu on
yksinäinen ja päättää lähteä ystävänsä Frank Flamingon
kanssa etsimään karvaisia sukulaisiaan eri mantereilta.
Pitkällä matkalla ystävykset kohtaavat silmästä sil
mään muun muassa kodiakinkarhun, silmälasikarhun,
mustakarhun, huulikarhun ja sepelkarhun lajitoverei
neen ja oppivat karhuista faktan jos toisenkin. Tarinaa
kannattelevat lyhyet ja napakat tekstit sekä Malliuksen
värikylläiset ja omintakeiset kuvat.
Eri karhulajien lisäksi lukijalle tulevat tutuksi Andit
maastoineen, hyinen Alaska, Grönlanti sekä pandojen
bambumetsät. Iloinen kuvakirja sopii mainiosti pienem
mille lapsille iltasatukirjaksi ja vähän isommillekin itse
näisen lukemisen harjoitteluun.
Mira Mallius (s. 1981) on helsinkiläinen kuvit
taja ja
designer, joka rakastaa karhuja. Meri-karhun suuri suku
on hänen ensimmäinen oma kuvakirjansa. Malliuksen
hauskat eläinhahmot ihastuttavat myös muun muassa
korteissa, kalentereissa ja Beppe-kirjoissa.

ISBN 9789523513396, ilm. syksyllä 2020
kl L85.2, L58, sid. 32 sivua, suositushinta 19,00
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LAPSET

MUKAANSATEMPAAVA TARINA
KETUNPENNUN KASVUSTA
Ikäsuositus 4+

Kuva: Mikko Palonkorpi

Hannu Laakso

Me Kettuset
Mitä kaikkea kettuperheen kesään kuuluu? Ainakin
hauskoja kommelluksia ja opettavaisia sattumuksia!
Me Kettuset on lastenkirja, jossa yhdistyy tieto ja fiktii
vinen kertomus. Se on jännittävä tarina suloisesta ketusta,
jonka seikkailun sävyttämää elämää lukija pääsee seuraa
maan. Matkallaan se kasvaa pienestä pennusta kohti it
senäisyyttä. Samalla lukija oppii monenmoista ketuista ja
niiden elintavoista. Mitä ketunpennut syövät? Millainen
on ketun näköaisti? Miksi ketunpesän ympärillä haisee?
Kirja esittelee kaupungin liepeillä asustelevan seitsen
henkisen kettuperheen elämää keväästä syksyyn: repolais
ten iloja ja välillä vaikeuksiakin, huumoria unohtamatta.
Me Kettuset auttaa ymmärtämään luontoa ja tuo sym
paattiset kettuhahmot lukijan lähelle ihasteltaviksi.
Hannu Laakson upeat luontokuvat tekevät kirjasta
hienon lukuelämyksen niin lapsille kuin aikuisillekin.

KTM Hannu Laakso (s. 1963) on voittanut yli kahdeksan
kymmentä kansainvälistä valokuvapalkintoa, ja yli 400
hänen kuvaansa on hyväksytty kansainvälisiin kilpailu
näyttelyihin kuudessakymmenessä eri maassa. Kirjassa
Laakso kertoo kettuperheen tarinan hauskasti ketun
pennun näkökulmasta.

ISBN 9789523512917, Ilm. syksyllä 2020 (e-kirja ilm. syksyllä 2020),
kl L58, sid. 48 sivua, suositushinta 23,00
Kuvat: Hannu Laakso
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TARJA HALOSEN JALANJÄLJISSÄ

Katri Merikallio

ME
MUUTIMME
MAAILMAA

Me muutimme maailmaa

Suomi on unelmien maa, ajattelee suuri osa maailmasta. Kuitenkin
vain sata vuotta sitten tämä oli yksi Euroopan köyhimmistä kolkista.
Tarja Halonen, maan ensimmäinen naispresidentti, uskoo että Suo
men menestyksen takana on vahva kansalaisyhteiskunta. Täällä taval
liset ihmiset ovat osallistuneet, ottaneet kantaa ja rakentaneet yhdessä
silloinkin, kun ajat ovat olleet erityisen vaikeita.
”Jos jokin on väärin, pitää tehdä työtä, että asiat muuttuvat parem
maksi”, opetti Tarja Halosen äiti tyttärelleen. Äiti oli maksanut kovan
hinnan kansalaissodasta, tytär otti oikeudenmukaisuuden johtotäh
dekseen. Tarja Halonen on monen muun suomalaisen tavoin käyttänyt
tuhansia tunteja elämästään puolustaessaan vapaaehtoisesti seksuaali
vähemmistöjen ja romanien oikeuksia, turvallista vanhuutta, vankien
ihmisarvoa, rauhaa sekä naisten ja tyttöjen oikeuksia. Solidaarisuus on
toisinaan ulottunut hyvinkin kauas Suomesta. Joskus työstä on tullut
kiitosta, usein ei.
Presidenttikautensa jälkeen Tarja Halonen on jatkanut samaa työtä
YK:n ja eri kansainvälisten järjestöjen parissa. Maailmaa ravisuttavat
kriisit ovat vain vahvistaneet Tarja Halosen uskoa siihen, että ratkaisu
löytyy kestävästä kehityksestä ja tasa-arvosta. Kirjassa Halonen kertoo,
miten siihen päästään.

Katri Merikallio on vapaa toimittaja ja tieto
kirjailija. Merikallio on kirjoittanut kirjat Miten Rauha tehdään - Ahtisaarija Aceh ja yhdessä
Tapani Ruokasen kanssa Martti Ahtisaaren
tarinan, Matkalla.

ISBN 9789523513662, ilm. 10 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 10 / 2020), kl 99.1, sid.
290 sivua, suositushinta 32,00
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TIESITKÖ KAIKEN TÄMÄN SUOMEN
SUURIMMAN PUOLUEEN KIISTELLYSTÄ
PUHEENJOHTAJASTA?
Lauri Nurmi

Jussi Halla-aho
Epävirallinen elämäkerta
Jussi Halla-aho – Epävirallinen elämäkerta kertoo Hallaahon tarinan Tampereen Peltolammin lähiöstä 2020-lu
vun kiistellyimmäksi suomalaiseksi poliitikoksi.
Halla-ahon nousu perussuomalaisten puheenjohta
jaksi ei ole sattumaa, mutta hänen elämässään ja urassaan
on paljon asioita, jotka ovat tähän asti olleet suurelle ylei
sölle tuntemattomia.
Halla-ahon lapsuutta varjostivat rankka koulu
kiusaaminen ja isän alkoholinkäyttö. Vanhemmat ero
sivat hänen ollessaan kaksitoistavuotias. Halla-aho sai
päättötodistuksen Tammerkosken peruskoulusta ja luki
on ovet avautuivat kymppiluokan kautta. Lukiossa hän
kutsui itseään arjalaiseksi ja puhui neekereistä. Siviilipal
velusaikana Halla-aho pohti pornokaupan perustamista
Joensuuhun. Tunnetuksi hän nousi vuonna 2003 aloitta
mansa Scripta-blogin teksteillä.
Teoksessa pääsevät ääneen Halla-ahon lapsuuden ja
nuoruuden opettajat ja hänen kanssaan politiikassa vai
kuttaneet ihmiset. Kirja paljastaa kuinka Halla-ahon
kannattajat ottivat haltuunsa perussuomalaisen puolueen.
Suunnitelma vallan ja puolueen kaappaamisesta Timo
Soinilta alkoi hahmottua Hommaforum-keskustelu
palstalla jo ennen ensimmäistä jytkyä.
Elämäntarinan rinnalla kirjassa kulkee analyysi Hallaahon yhteiskunnallisesta ajattelusta ja sen kehittymisestä.

Toimittaja, tietokirjailija L auri Nurmi on haastatellut Jus
si Halla-ahoa eri yhteyksissä kymmeniä kertoja. Lauri
Nurmi julkaisi tietokirjan Perussuomalaisten hajoamisen
historia vuonna 2017, jolloin hänet palkittiin Suomen
suurimmalla journalistille myönnettävällä tunnustuksel
la, Suomen Kuvalehden ja Otavan journalistipalkinnol
la. Hän on kirjoittanut yhdessä Matti Mörttisen kanssa
suositut elämäkerrat Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra
(2018) sekä Antti Rinne – Koko tarina (2019).

ISBN ISBN 9789523513679, ilm. 9 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 9 / 2020), kl 99.1, sid.
280 sivua, suositushinta 29,00
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JUICEN SANOIN
RAKKAUDESTA, KUOLEMASTA
JA 80-LUVUSTA
Kaj Lipponen (toim.), Waldemar Wallenius & Harri Tuominen

Juice puhuu – Kootut muistelmat Vol II
Eesti (On My Mind), Musta aurinko nousee, Kaksois
elämää… Juice puhuu Vol II jatkaa suoraan siitä, mi
hin helmikuussa ilmestynyt ykkösosa päättyi.
Juice Leskinen Slam tekee joululevyn, jolta kansan tajun
taan iskee tuleva joululauluklassikko Sika. 80-luku on
alkanut räväkästi.
Levyt seuraavat toisiaan ja äkkiä Leskisen terveys ro
mahtaa. Hän joutuu sairaalaan maksansa vuoksi ja jää
vuoden mittaiselle toipumislomalle.
Juicea ei näy missään eikä hän keikkaile. Huhujen mu
kaan Juice on kuollut. Toimittajat Waldemar Wallenius ja
Harri Tuominen huomaavat, että heillä ei ole kunnollista
haastattelua Leskisestä.
Juice lupautuu mukaan valtavaan urakkaan, neljäkym
mentätuntiseen radio-ohjelmaan. Trio aloittaa haastatte
lut marraskuussa 1989, ja ne jatkuvat pitkälle seuraavaan
vuoteen. Juice puhuu -kirjat perustuvat näihin leikkaamat
tomiin, alkuperäisiin haastattelunauhoihin, joita ei kos
kaan aikaisemmin ole päästetty julkisuuteen.
Juice puhuu Vol II syventää kuvaa suomenkielisen
rockmusiikin kummisedästä, jolle tämän päivän artistit
maksavat edelleen velkaa. 80-luvun kappaleidensa kaut
ta Leskinen avaa näkemyksiään maailman menoon. Juice
kertoo omin sanoin mistä hänet ja hänen biisinsä on tehty.

ISBN 9789523513532, ilm. 9 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 9 / 2020),
kl 99.1 & 78.993, sid. 240 sivua, suositushinta 32,00

Jukka Tapio ”Waldemar” Wallenius on suomalainen musiik
kijournalisti. Wallenius on uransa aikana perustanut viisi
populaarimusiikkiin erikoistunutta lehteä (mm. Soundi,
Blues News), ja neljässä niistä hän on toiminut päätoi
mittajana. Lisäksi hän on juontanut 1980-luvun lopulla
Yleisradion TV-musiikkiohjelmaa Yölinja ja työskennel
lyt myös tamperelaisessa Radio 957:ssa.
Harri Tuominen oli pitkäaikainen Ylen musiikkitoimittaja,
ja Yle Radio 1 -kanavan suositun viikoittaisen maailman
musiikkiohjelman vetäjä.
Kaj Lipponen on kustannustoimittaja, suomentaja ja kir
jailija.
Muista myös:

intokustannus.fi

29

TIETO

30

intokustannus.fi

TIETO

HISTORIAN HURJIMMAT HERJAAJAT
JA PAHASUISIMMAT PANETTELIJAT
Ari Turunen & Petri Laukka

Solvaajat

Ari Turunen on valtiotieteen li
sensiaatti, kirjailija ja Suomen
Le Monde Diplomatique
-lehden päätoimittaja. Turu
nen on kirjoittanut ylistetty
jä anekdootintäyteisiä kirjoja
mm. tapojen ja ylimielisyyden
historiasta. Turusen edellinen
tietokirja Mulkerot – Patsaalle korotettujen suurmiesten
elämäkertoja ilmestyi keväällä
2019.

Kuva: Nauska

Solvaaminen ja perättömien väitteiden levitys ovat viime
vuosina yleistyneet, ilmiö on kuitenkin yhtä vanha kuin
ihminenkin. Julmat sanat ovat aina edeltäneet julmia te
koja ja johtaneet usein katastrofeihin.
Solvaajat valottaa, miten mustamaalaus, alituiset louk
kaukset, nöyryytykset ja kaikenlainen panettelu ovat vai
kuttaneet ihmisyhteisöjen kehitykseen. Historia osoittaa
antiikista alkaen, että tuloksena on ollut mitä kummalli
simpia yhteenottoja – joskus jopa sotia.
Kronologisesti etenevän kirjan herkulliset tarinat
kertovat historian hurjimmista herjaajista ja pahasuisim
mista panettelijoista. Kirjassa pääsevät esiin politiikan,
uskonnon, urheilun, kulttuurin ja taiteen kaikista kau
heimmat räyhääjät.
Martti Luther, Urho Kekkonen tai vaikkapa Muhammad Ali,
Johnny Rotten, Morrissey ja Gallagherin veljekset tunnetaan saa
vutuksistaan, mutta heidän välineenään on usein ollut
panettelu. Kirjassa hahmotellaan räyhääjän tyypilliset
luonteenpiirteet ja kerrotaan, mistä aineksista vihapuhe
syntyy.

Kuva: Jarmo Kontiainen

Herjaamisen hävytön historia

Petri Laukka on filosofian
tohtori, kulttuurihistorioit
sija, kirjailija ja toimittaja.
Hän on ollut Kalevan kult
tuuritoimituksen päällikkö ja
uutispäällikkö.

Muista myös:

”Tälle ällistyttävälle kirjalle
soisi Tieto-Finlandian.”
– Aamulehti Mulkeroista
ISBN

ISBN 9789523512276, ilm. 9 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 6 / 2020), kl 99.1 & 90.2, sid.
270 sivua, suositushinta 32,00
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KAIPUU EI KATOA
KOSKAAN
Maiju Majamaa & Tiina Saari

Ei jälkeäkään

11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua
Mitä tapahtui 16-vuotiaalle Raisa Räisäselle Tampereen
yössä 20 vuotta sitten? Mihin raumalainen 18-vuotias
Markus Leväniemi katosi ruotsinlaivalta aamuyöllä? Mis
sä on nastolalainen perheenäiti Hilkka Laitinen?
Ei jälkeäkään kertoo yhdentoista kadonneen suo
malaisen tarinan. Osa heistä on yhä kadoksissa, osa on
löytynyt tavalla tai toisella. Yhdelläkään tarinalla ei ole
onnellista loppua.
Uutismaailmassa traagiset katoamiset pysäyttävät
hetkeksi, mutta unohtuvat ajallaan. Ei jälkeäkään luo ka
donneiden elämästä moniulotteisen ja totuudenmukaisen
kuvan. Tarinat on koostettu pääosin poliisin ja kadonnei
den läheisten haastatteluiden pohjalta. Kirjassa pohditaan
myös katoamisten taustalla olevia mahdollisia syitä ja sitä,
miten kadonneen omaiset selviävät surun, epätietoisuu
den ja hämmennyksen myllerryksessä. Jos kadonnutta
ei löydy, surutyö ei voi kunnolla alkaa. Läheiset jatkavat
etsimistä.
Kirjassa jäljettömiin kadonneiden, myöhemmin löy
dettyjen ja heidän läheistensä tarinat säilyvät – ne eivät
pääse unohtumaan.
Kirjan takaa löytyvät toimittajataustaiset Maiju Majamaa ja Tiina Saari. Nykyisin sisällöntuottajana työsken
televä Majamaa on vuosia seurannut selvittämättömiä
katoamistapauksia ja haastatellut kadonneiden läheisiä
työssään. Saari työskentelee nykyisin kansalaisjärjestössä
vaikuttamistyön suunnittelijana. Toimittajana Saari kes
kittyi erityisesti sosiaali- ja terveysalan uutisointiin. Hän
on toiselta ammatiltaan sosionomi.

32
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– Äiti Hilkka Laitisen selvittämätön kohtalo
ei jätä tyttäriä rauhaan (Nastola, 1972)
– Liftasiko Merja Vaara väärään kyytiin?
(Rovaniemi, 1980)
– Erik Sarinin jäljet päättyvät oluenhuuruiseen iltaan
(Helsinki, 1988)
– J-P:n elämällä ei ollut suuntaa – ja sitten hän katosi
20 vuodeksi (Vantaa, 1990-luvun alku)
– Perhe odotti 16-vuotiasta Raisa Räisästä turhaan kotiin
(Tampere, 1999)
– Kukaan ei kaivannut Vesa Frantsilaa 15 vuoteen
(Puola, 2001)
– Laivalla kadonneen Markus Leväniemen viime hetket
ovat hämärän peitossa (Turku-Tukholma, 2007)
– Mira Varheesta jäi jäljelle vain ruosteiset avaimet
(Helsinki, 2014)
– Oudot tapahtumat varjostavat Riina Mäkisen
katoamista (Loviisa, 2017)
– Yksin elänyt Ari Saarilammi käveli yön syliin
(Tallinna, 2017)
– Anni Törnistä ei koskaan tullut äitiä
(Savonlinna, 2018)

ISBN 9789523513488, ilm. 6 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 6 / 2020),
kl 99.1, nid. 250 sivua (+ kuvaliite), suositushinta 29,00
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VAIKUTTAVA MATKA IHMISKEHOON
SAPIENSIN HENGESSÄ
Daniel E. Lieberman

Ihmiskehon lyhyt historia
Evoluutio, hyvinvointi ja sairaudet
Ihmiskehon lyhyt historia on innostava kertomus ihmis
kunnan historiasta ja oman kehomme evoluutiosta. Ih
minen ei ole aikoinaan kehittynyt tiettyjä olosuhteita
varten, vaan kehomme on sekoitus ominaisuuksia, jot
ka olemme perineet lukuisilta edeltäviltä lajeilta. Tar
kat heitot mahdolliseksi tekevä olkapäämme on peräisin
Homo erectukselta ja poskihampaamme Australopithecus-
lajeilta.
Daniel E. Lieberman on maailman johtavia ihmisen
evoluutiobiologian tutkijoita. Hän tarjoaa poikkeukselli
sen katsauksen oman kehomme miljoonien vuosien mit
taiseen kehitykseen ja sen tulevaisuuden näkymiin.
Ihmisen elimistö on ainutlaatuinen, mutta kehomme
ei ole ennättänyt sopeutua maanviljelyn, karjatalouden ja
teollisen vallankumouksen synnyttämiin, evoluution nä
kökulmasta salamannopeisiin muutoksiin. Ihminen pys

tyy juoksemaan antiloopin uuvuksiin savannilla ja meidät
on tarkoitettu liikkumaan paljon. Tästä syystä nykyiset
elämäntapamme uhkaavat aiheuttaa eräänlaisen 'elintaso
sairauksien tsunamin'.
Ongelmaan ei Liebermanin mukaan ole lääketieteel
lisiä, vaan ainoastaan kulttuurisia ja sosiaalisia ratkaisuja:
meidän täytyy jälleen rakentaa yhteiskuntamme sellaisek
si, että se suosii omalle kehollemme soveltuvia elintapoja.

”Mahtava... Eeppinen matka,
joka paljastaa kuinka aivan koko kehomme
on muovautunut kuuden miljoonan
vuoden kuluessa – kallomme, raajamme
ja jopa aineenvaihduntamme.”
– Neil Shubin

”Lieberman on löytänyt ihomme
alta tarinan, joka on mukaansatempaava,
valaiseva ja jopa karmiva.”
– Christopher McDougall

”Kiehtova... Helposti sulava ja monipuolinen
johdanto kehomme kehitykseen.”
– Nature

34
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Daniel E. Lieberman on Harvardin yliopiston evoluutiobio
logian professori. Hän on tutkinut pitkään ihmiskehon
evoluutiota ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita muun mu
assa Nature- ja Science-lehtiin. Juoksemisesta ja etenkin
paljasjalkajuoksusta innostunut Lieberman tunnetaan
myös lempinimellä ”The Barefoot Professor”.

”Mittava katsaus siihen, mistä me tulemme
ja mikä meitä nyt vaivaa.”
– Kirkus Reviews

ISBN 9789523512559, ilm. 10 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 10 / 2020), kl 56.41, nid.
480 sivua, suositushinta 32,00,
alkuteos The Story of the Human Body – Evolution, Health and Disease, suomentanut Ulla Lempinen
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SUURTEN NAISAJATTELIJOIDEN
ELÄMÄKERTOJA
Torsti Lehtinen

Sofian sisaret
Filosofian historian vaikuttavat naiset
Miesfilosofeista opitaan yhtä ja toista jo peruskoulussa,
mutta monet tärkeimmistäkin naispuolisista filosofeis
ta tunnetaan huonosti. Tiedätkö, keitä olivat Aspasia
ja Mary Wollstonecraft? Entä Luce Irigaray ja Martha
Nussbaum? Kirja esittelee kolmentoista merkittävän
filosofin elämäntarinat ja keskeiset ajatukset, unohtamat
ta henkilökohtaisen elämän kiemuroita.

ISBN 9789523513549, ilm. syksyllä 2020
(e- ja äänikirja ilm. syksyllä 2020), kl 99.1, sid.
230 sivua, suositushinta 32,00
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Kuva: Sami Feiring

Torsti Lehtinen on julkaissut run
saat 30 teosta: romaaneja, runo- ja
aforismikokoelmia, näytelmiä, esseitä ja
filosofisia teoksia. Hän on tutkinut ek
sistenssifilosofiaa ja suomentanut Søren
Kierkegaardin tuotantoa. Lehtinen on
opettanut filosofiaa ja luovaa kirjoitta
mista Turun ja Tampereen yliopistoissa
ja Teatterikorkeakoulussa.

Kuva: Sami Feiring

”Filosofian kursseillani minua on toistuvasti pyydetty
kirjoittamaan kirja nimenomaan naisfilosofeista.
Pyytäjät ovat olleet sekä miehiä että naisia.
Omistankin kirjank aikille niille, jotka ovat
rohkaisseet minua ryhtymään tähän työhön.”

TIETO

Kalevi Kalemaa

Historian erottamat

Kertomus Hannes & Mauri Ryömästä

ISBN 9789523513518
ilm. 8 / 2020 (e-kirja ilm. 8 / 2020),
kl 99.1, nid. 480 sivua, suositushinta 32,00

Kalevi Kalemaa (s. 1941) on tampere
lainen kirjailija. Historian erottamat
jatkaa hänen henkilöhistoriallisten
tieto
kirjojen sarjaansa. Kalemaa on
kirjoittanut myös runoja, laululyriik
kaa ja näytelmiä.

Historian erottamat on kertomus isästä ja pojasta, jotka historia ensin yhdisti
ja sitten erotti. Se on myös kertomus isäkapinasta, jollaisia Suomen poliitti
sessa historiassa on tämän tästä puhjennut.
Hannes Ryömä (1878–1939) oli Lääkintöhallituksen pääjohtaja, lehti
mies ja ministeritason poliitikko. Mauri Ryömä (1911–1958) oli isänsä tavoin
lääkäri ja sanomalehtimies, ja aikansa tunnetuimpia poliitikkoja. Yhtäläisyyk
sistään huolimatta Hannes-isä toimi 1920- ja 30-luvun sosiaalidemokraateis
sa aktiivisesti kommunisteja ja stalinismia vastaan, kun taas Mauri-pojasta
tuli isänsä suruksi neuvostomyönteisten ”ryömäläisten” kommunistien johto
hahmo. Häntä syytettiin maanpetturuudesta ja laitettiin sodan ajaksi turva
säilöön.
Teos on vahva kuvaus 1900-luvun alun poliittisista kamppailuista, toi
veista, voitoista ja pettymyksistä. Mauri Ryömä oli naimisissa kirjailija Elvi
Sinervon kanssa, ja perheen lähipiiriin kuuluivat vasemmistosivistyneistön
kuuluisuudet Arvo Turtiainen, Raoul Palmgren ja Katri Vala.
Historian erottamat on myös kertomus 1900-luvun alkupuolen lääketie
teen ja lääkärintyön historiasta, sillä Hannes Ryömä kehitti pitkäaikaisena
Lääkintöhallituksen pääjohtajana suomalaista sairaalalaitosta.

Eero Ojanen

Jaakko Juteini

Suomen ensimmäisen kirjailijan tarina

ISBN 9789523513594,
ilm. 5 / 2020 (e-kirja ilm. 5 / 2020), kl 99.1, sid.
200 sivua, suositushinta 29,00

Jaakko Juteinia, viralliselta nimeltään Jakob Judénia, (1781–1855) voi pe
rustellusti pitää Suomen ensimmäisenä kirjailijana. Hän oli ensimmäinen,
joka loi suomen kielellä monipuolisen kirjallisen tuotannon. Juteini julkaisi
1800-luvun alkupuoliskolla kymmeniä erilaisia teoksia ja kokoelmia runoista
oppi- ja tietokirjoihin.
Hattulassa syntynyt, Viipurissa pääosin tuotantonsa luonut Juteini oli va
listusmies, joka halusi teksteillään levittää tietoa, ravistella ennakkoluuloja
ja kiinnittää huomiota ihmisten heikkouksiin ja yhteiskunnan epäkohtiin.
Juteini oli aikaansa edellä. Hän esitti monia ajatuksia ja teemoja, jotka myö
hemmin tulivat tunnetuksi toisten esittäminä: hän esimerkiksi kehitti oman
laistaan näkemystä Väinämöisestä paljon ennen Kalevalaa.
Juteinista on säilynyt tietoa rajallisesti ja tämä on ensimmäinen kerta, kun
hänen elämänsä kulku ja teoksensa on kuvattu kattavasti yksissä kansissa.

Eero Ojanen (s. 1954) on filosofian tohtori, tietokirjailija ja Kriittisen korkeakoulun
toiminnanjohtaja. Hän on kirjoittanut kymmeniä teoksia filosofiasta, historiasta
ja suomalaisesta kulttuuriperinteestä. Lisäksi hän on kirjoittanut tekstejä lehtiin
ja Radioteatterille. Ojanen on puheenjohtajana Jaakko Juteinin nimikkoseurassa.
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TIETO

RIKAS, RAKAS,
KÖYHÄ, SAIRAS
Michael Marmot

Terveyskuilu
Miten terveydenhoito ei ole sama kaikille
Terveyskuilu muuttaa radikaalisti käsityksiämme siitä,
mikä kaikki vaikuttaa uuden tutkimustiedon perusteella
ihmisten terveyteen.
Kun uusi sotekierros alkaa ja asiaa puidaan taas päi
vittäin tiedotusvälineissä, on kirja välttämätöntä luettavaa
kaikille, jotka ovat kiinnostuneita, mihin suuntaan Suo
men terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa viedään.
Kirja on myös tärkeä varoitus, mitä voi tapahtua jos
Suomen terveys- ja sosiaalihuoltoa muutetaan Britanni
an ja Yhdysvaltojen suuntaan. Glasgow’ssa köyhimpien
asuinalueiden miehet kuolevat keskimäärin 28 vuotta
nuorempina kuin varakkaimpien kaupunginosien mies
puoliset asukkaat. Yhdysvaltalaiset käyttävät tervey
denhuoltoonsa yli kaksi kertaa enemmän varoja kuin
suomalaiset, mutta saavat tällä rahalla WHO:n mukaan
vasta maailman 63. parhaan terveydenhuoltojärjestelmän.

ISBN 9789523510432, ilm. 6 / 2020 (e-kirja ilm. 6 / 2020), kl 59.2, nid.
380 sivua, suositushinta 29,00,
alkuteos The Health Gap – The Challenge of an Unequal World,
suomentanut Ulla Lempinen ja Kirsimarja Tielinen

Michael Marmot (s. 1945) on Maailman lääkäriliiton en
tinen pitkäaikainen puheenjohtaja. Hän johti myös
maailman terveysjärjestö WHO:n työryhmää, joka kar
toitti terveyteen vaikuttavia ja yhteiskunnallisia tekijöitä.

”Loistava ja tarpeellinen kirja.”
– New Statesman
”Marmot diagnosoi lääkärin arvovallalla sairauden
yhteiskunnassa ja ehdottaa parannuskeinoa.”
– Independent
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TIETO

LAPSET JA ELÄIMET
YHDESSÄ ARJESSA
Tuure Tammi, Riikka Hohti, Pauliina Rautio,
Riitta-Marja Leinonen & Maria Helena Saari

Lasten ja eläinten suhteet
Monilajista yhteiseloa

ISBN 9789523511279, ilm. 8 / 2020 (e-kirja ilm. 8 / 2020),
kl 50.19 & 38.1, nid.
250 sivua, suositushinta 29,00

Mikä on marsujen mielestä romanttista? Miksi eläinten
tappamisesta ei joudu vankilaan? Keneltä ratsastamiseen
pitää kysyä lupa? Onko limasieni älykäs?
Lasten ja eläinten suhteet on tarinallinen, kysymys
ten ympärille kietoutuva tietokirja lasten eläinsuhteista.
Sen kertomukset kumpuavat viiden tutkijan ja lukuisten
suomalaisten lasten ja heille tärkeiden toisten eläinten
kohtaamisista. Se kertoo, miksi lapset viihtyvät lemmi
kin seurassa ja miten arkea jaetaan toisenlaisen eläimen
kanssa.
Lasten ja eläinten yhteiseloon kuuluvat hoivan ja rak
kauden ohella vallankäyttö ja kuolema. Kirja tuo esiin
erilaisia käytännön tilanteita, joiden kautta näitä aiheita
voi käsitellä, huomioiden myös niihin sisältyvät tunteet
ja toivon näkökulman.
Teos pohjautuu uusimpaan ihmisten ja eläinten suh
teita käsittelevään tutkimukseen, joten se soveltuu myös
oppimateriaaliksi.
Kirjan tekstit ja kuvat ovat helposti lähestyttäviä ja
sitä voidaan lukea yhdessä lasten kanssa myös kotona.
Yhteiselo lemmikkieläimen kanssa ei ole aina helppoa,
vaan vaatii usein myös pinnistelyä. Kirjan kantavana aja
tuksena on tutkijoiden huomio siitä, että lapset, joiden
arjessa on heille tärkeitä eläimiä, pitävät lajirajat ylittävi
en suhteiden monimutkaisuutta ja vaikeutta kiehtovina
ja suhdetta ylläpitävinä tekijöinä. Tämä edellyttää mo
nenlaista tietämistä ja herkkyyttä sille, miten toisenlaisen
eläimen kanssa jaetaan arki.
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TIETO

MITEN TUODA TOIVOA IHMISILLE,
JOTKA SITÄ KAIKKEIN
KIPEIMMIN TARVITSEVAT?
Kuva: Klaus Welp

Anna Kontula

Muuri

Matka maailman suurimpaan vankileiriin
Muuri – Matka maailman suurimpaan vankileiriin kertoo Anna
Kontulan osallistumisesta kansainvälisen ryhmän tempaukseen,
jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta unohdettujen gazalaisten
kohtelusta vankileiriksi muuttuneessa maassaan ja tuoda esiin ase
kaupat Israelin kanssa. Operaatio Gazaan livahtamiseksi oli suun
niteltava salaisesti, sillä matka voisi päättyä käännytyspäätökseen jo
Tel Avivin lentokentällä. Gazan rajavyöhykkeellä israelilaissotilaat
ampuvat ihmisiä ja myös kansainvälisiä aktivisteja on kuollut heidän
luoteihinsa. Kaikkeen oli siis osattava varautua.
Matka toteutettiin tammikuussa 2020, mutta se keskeytyi, kun
viranomaiset ottivat Kontulan kiinni eteläisessä Israelissa. Anna
Kontula kertoo päiväkirjamerkintöihin perustuvassa kirjassaan ko
hutun matkan yksityiskohdat. Teos
on myös myötätuntoinen kertomus
ihmisten elämästä ahtaissa ja yhä
vaarallisemmissa oloissa, joissa on
pulaa kaikesta.
Miksi suomalainen kansanedus
taja on valmis asettumaan vaaraan
vaatiakseen oikeutta gazalaisille? Mi
ten Suomi liittyy Israelin miehitys
politiikkaan? Mitä me voisimme
tehdä historian muuttamiseksi?

ISBN 9789523513211,
ilm. 2 / 2020 (e-kirja ilm. 2 / 2020),
kl 98.114, nid. 203 sivua,
suositushinta 27,00
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”Jos joltakulta lapsistani vietäisiin vapaus ja tulevaisuus, olisi se vuoren kokoinen tragedia. Gazassa on miljoona
lasta ilman vapautta ja tulevaisuutta.
Heistä jokainen on jonkun lapsi, yhtä
tärkeä kuin minun lapseni.”

intokustannus.fi

Anna Kontula on tamperelainen kansan
edustaja ja sosiologi. Eduskunnassa hän
on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan
puheenjohtaja ja perustuslakivaliokun
nan jäsen. Kontula on mielipidevaikutta
ja, joka osallistuu julkiseen keskusteluun
tutkijana, kolumnistina, poliitikkona ja
bloggaajana. Hänet tunnetaan erityises
ti työelämän muutokseen, siirtolaisuu
teen, seksiin ja feminismiin liittyvistä
puheenvuoroistaan. Kontula sai vuonna
2019 tiedonjulkistamisen valtionpalkin
non teoksestaan Eduskunta – Ystäviä ja
vihamiehiä.

TIETO

Pekka Puska

Sote – ja sen pitkä kaari

ISBN 9789523513501,
ilm. 5 / 2020 (e-kirja ilm. 5 / 2020),
kl 37, sid.
150 sivua, suositushinta 29,00

Professori Pekka Puska kuvaa Suomen
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon pit
kää kaarta kansanterveyslaista viimeisen
15 vuoden sote-uudistushankkeisiin.
Hän on seurannut uudistustyötä näkö
alapaikoilla Kansanterveys
laitoksen ja
THL:n pääjohtajana ja viimeisimmän,
värikkään sote-käsittelyn aikana edus
kunnassa.
Hän kertoo, mitä kulissien takana ta
pahtui Sipilän hallituskauden sote-käsit
telyssä.
Kirja on erinomainen tausta jälleen
ajankohtaisten sote-päätösten valmiste
luun. Se kertoo ymmärrettävästi, mistä
sotessa todella on kysymys.

Pekka Puska oli Terveyden ja hyvinvoin
nin laitoksen ja Kansanterveyslaitok
sen pääjohtaja ja kansanedustaja. Puska
tunnetaan itäsuomalaisten ruokailutot
tumusten muuttajana. Pohjois-Karjalaprojektissa opittiin karttamaan tupakkaa,
suolaa ja kovia rasvoja. Hankkeen ar
vellaan pelastaneen neljännesmiljoona
ihmistä. Puska on ollut valtion ravitse
musneuvottelukunnan ja Suomen sydän
liiton puheenjohtaja, ja useissa Maailman
terveysjärjestön WHO:n johtotehtävissä.
Puska on lääketieteen ja kirurgian tohto
ri ja valtiotieteiden maisteri. Puskalta on
ilmestynyt useita terveysaiheisia kirjoja.

Hannu Uusitalo

Tutkimus ja päätöksenteko
hyvinvointivaltiossa
Havaintoja viideltä vuosikymmeneltä
Tutkimustietoa käytetään nykyisin pää
töksenteon tukena huomattavasti enem
män kuin aiempina vuosikymmeninä.
Silti tutkimuksen, hallinnon ja poliitti
sen päätöksenteon suhde on jatkuvasti
jännitteinen.
Hannu Uusitalo kertoo kirjassaan
kokemuksistaan hyvinvointipoliittista
päätöksentekoa palvelevan tutkimuksen
johtajana. Teos kuvaa myös suomalaisen
yhteiskunnan rakennetta, taloudellis
ta eriarvoisuutta ja hyvinvointivaltion
muutosta 1960-luvulta 2010-luvun lop
puun. Paljon on muuttunut, mutta ra
kenteiden ja instituutioiden pysyvyys on
silmiinpistävää.

Uusitalo osoittaa, että yhteiskunta
tieteet ovat 1970-luvun jälkeen ottaneet
isoja askeleita eteenpäin. Syynä eivät
ole suuret teoreettiset oivallukset, vaan
tutkimusaineistojen parantuminen ja
menetelmien voimakas kehittyminen.
Pitkäjänteiset ministeriöiden alaiset tut
kimuslaitokset ovat tärkeitä, mutta myös
yliopistoissa on tutkittava tärkeitä yhteis
kuntapoliittisia kysymyksiä.
Hannu Uusitalo on professori, sosiologi
ja yhteiskuntapoliitikko. Hän on ollut
tutkija, yliopisto-opettaja ja Stakesin ja
Eläketurvakeskuksen tutkimusjohtaja
viiden vuosikymmenen ajan.

ISBN 9789523513570,
ilm. 5 / 2020 (e-kirja ilm. 5 / 2020),
kl 37, nid. 300 sivua, suositushinta 29,00

intokustannus.fi

41

TIETO

Markku Lehto

Hyvinvointiyhteiskunnan arvot
Avain tulevaisuuden Suomeen

ISBN 9789523513563,
ilm. 4 / 2020 (e-kirja ilm. 4 / 2020),
kl 37, nid. 250 sivua, suositushinta 27,00

Suomalaisen hyvinvointivaltion pystyt
tämiseen kului vuosikymmeniä. Elämi
sen ehdot ovat kuitenkin muuttuneet, ja
meidän on opeteltava uusi käsitys hyvin
voinnista. Millaiselta maailma näyttää 50
vuoden kuluttua, ja mitä hyvinvointi sil
loin on? Vastausta on etsittävä arvoista.
On kulunut yli 200 vuotta siitä, kun
pariisilaiset lähtivät kaduille tavoittei
naan vapaus, veljeys ja tasa-arvo. On
gelmia syntyy, kun haluamme vapautta
ilman vaivannäköä ja tasa-arvoa ilman
erilaisuuden tuomaa rikkautta. Vapaus

on pahimmillaan mielivaltaa, ja tasaarvo voi kangistaa työn ja tukahduttaa
ilmapiirin. Ne tarvitsevat rinnalleen vel
jeyden. Sen mukana tulevat luottamus,
vuorovaikutus ja osallisuus.
VTT Markku Lehto on tehnyt pitkän uran
sosiaali- ja terveysministeriössä, viimeiset
12 vuotta kansliapäällikkönä. Eläkkeelle
jäätyään hän on ollut Sata-komitean ja
sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvot
telukunnan puheenjohtaja.

Kaarina Aitamurto, Elina Kahla
& Jussi Lassila (toim.)

Sandarmohista
Skolkovoon

Historiapolitiikan pitkä varjo
Venäjä on arvaamaton – mitä enem
män tiedät, sitä huonommin nukut.
Onko tietämättömyys vaihtoehto? Ei,
vastaavat tutkijat.
Venäjä-tutkimuksen kärkihah
mo katsoo historioit
sijan silmin
niin Stalinin vainoissa Sandarmo
hin joukkohautaan päätyneiden suo
malaisten kohtaloa, kuin Skolkovon
tiedekeskuksen suurhanketta. Alek
santeri-instituutin johtajan Markku
Kangaspuron tutkimuksen kohteena
on historian poliittinen käyttö, natio
nalismi ja identiteetti. Nämä teemat
yhdistävät kokoelman kirjoituksia.
Kirjan ensimmäisen osa käsittelee
nykypäivää. Markku Kivinen ehdot
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taa tutkimukseen uutta monitieteistä
näkökulmaa, Richard Sakwa pohtii
Venäjän uhan olemusta, Dieter Se
gert päivittää Ukrainan kiperää his
toriapoliitikkaa. Vladimir Gelman
selkeyttää ”liberaalien” ja ”demo
kraattien” jakolinjaa, Katja Lehtisaa
ri nationalismin ja mediapolitiikan
kytköksiä. Saara Ratilainen valottaa
naisten osuutta internetin valtaku
lussa, Tatjana Žurženko tuo pohjoi
sen näkökulmia paikalliseen muistiin.
Kirjan toinen osa syventää historian
pitkää varjoa, mutta kertoo myös aat
teista ja niiden toteuttajista.

ISBN 9789523513587,
ilm. 9 / 2020 (e-kirja ilm. 9 / 2020),
kl 97.1, nid.
270 sivua, suositushinta 29,00

TIETO

MITEN SYNTYI MAAILMAN
KATSOTUIN TV-SARJA?
James Hibberd

Game of Thrones
Kaikkien on kuoltava
Sen piti olla mahdotonta. Niin kirjailija George R. R.
Martin kaiken suunnitteli. Tulen ja jään laulu -kirjasarja
ei millään ilveellä taipuisi filmattavaksi. Toisin kävi.
Katastrofaalisen alun jälkeen Game of Thronesista kas
voi 2010-luvun jättimenestys ja katsojien palvoma fan
tasiasarja. HBO:n tuottama tv-sarja on tehnyt historiaa
monella saralla: se on kerännyt ruutujen ääreen ennä
tysyleisön, se on kahminut Emmy-palkintoja ja siitä on
tullut paitsi populaarikulttuurin johtotähti myös kriiti
koiden lempilapsi. Samalla Game of Thrones on luonut
omalakista draamaa ja viitoittanut tietä tv-sarjojen hui
malle nykysuosiolle.
Miten kaikkien aikojen menestynein tv-sarja syn
tyi? HBO:n tuella tehdyssä Game of Thrones -kirjassa
seurataan ikonisen tv-sarjan tuotantovaiheita aina sen
syntymästä loppuhuipennukseen saakka ja kuullaan mer
kittäviä tarinoita kulissien takaa. Haastateltavien joukossa
ovat Game of Thronesin fantasiamaailman luonut George
R. R. Martin, tv-sarjan käsikirjoittajat David Benioff ja D. B.
Weiss, näyttelijät Kit Haringtonista Emilia Clarkeen sekä ko
ko tuotantotiimi. Kiehtovia käänteitä täydentävät ennen
julkaisemattomat valokuvat.

Upea
lahjakirja!
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James Hibberd on yhdysvaltalainen palkittu viihdetoimit
taja, joka on kertonut lukemattomia tarinoita Hollywoo
dista. Game of Thronesin vaiheita hän seurasi kulisseissa
tv-sarjan synnystä lähtien. Hibberd työskentelee Enter
tainment Weeklyssä. Hänen artikkeleitaan ovat julkais
seet myös The New York Times, Salon, Cosmopolitan ja
Best American Sports Writing.

ISBN 9789523513464, ilm. 10 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 10 / 2020), kl 77.4, sid.
420 sivua (+ kuvaliite), suositushinta 32,00
alkuteos All Men Must Die: The Official, Uncensored Oral History of Game of Thrones,
suomentanut Antti Immonen
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TIETO

RONSKIA ROASTIA
RAKKAUDELLA
Antto Terras

Roast

Suomen starat kaikilla mausteilla
Roast – Suomen starat kaikilla mausteilla kertoo hulvatto
man roast-kulttuurin saapumisesta Suomeen. Roast on
yhdysvaltalaisperäinen komediatapahtuma, jossa roas
tin kohteena oleva päähenkilö istutetaan yleisön eteen
kuuntelemaan itseensä kohdistuvia herjoja. Kyseenalai
sen ja kaikkea kyseenalaistavan formaatin matka salon
kikelpoiseksi on edelleen pahasti kesken. Itsensä peliin
laittamiseen ja omalla kustannuksellaan nauramiseen on
kuitenkin syyllistynyt jo toistasataa suomalaista staraa, ai
na huippupolitiikoista Jari Sarasvuohon ja kirkkoherrois
ta Juha Mietoon. Jopa maamme hallituksessa
on istunut samanaikaisesti kolme ministe
riä, jotka ovat liukkaalle roast-polulle us
kaltautuneet. Myös heidän tarinansa
ja salaisuutensa avataan tässä var
muuden vuoksi kaikelle kansalle.
Roast koostuu huumoris
ta, itsensä peliin laittamisesta ja
etenkin rakkaudesta. Ainoastaan
kaikkein vahvimmilla on varaa
nauraa omalla kustannuksellaan.
Maamme virallinen roastmaster
Antto Terras kertoo suomalaisen
roastin tarinan – ketään säästä
mättä, mutta kaikkia kunnioittaen.
Kirjailija Antto Terras (synt. 1973)
on Suomen ainoa ja virallinen
roastmaster. Roast – Suomen starat
kaikilla mausteilla on hänen kahdek
sas teoksensa. Stockmannin entisen
ylietsivän tarkka vainu ja kulissien
taakse näkevä silmä ovat tehneet
Terraksesta maamme pelätyimmän,
rakastetuimman ja naurattavimman
starojen grillaajan.
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Kuva: Viktor Koshkin

ISBN 9789523513686,
ilm. 8 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 8 / 2020),
kl 99.1, sid. 250 sivua, suositushinta 27,00
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TIETO

Maria von Kügelgen & Vlada Laukkonen

Kaikki koodaa

Päivitä itsesi – Käytännön opas ajankohtaisiin
digitaitoihin

ISBN 9789523512641, ilm. 9 / 2020
(e- ja äänikirja ilm. 9 / 2020), kl 61.3, sid. 230 sivua,
suositushinta 25,00

Maria von Kügelgen on maisteri Helsingin yliopiston oi
keus- ja tietojenkäsittelytieteistä. Von Kügelgen hyödyn
tää teknologiaa juristin työssä ja hakeutui legal tech- eli
oikeusteknologiatehtäviin jo vuosia ennen kuin oli kuul
lut termistä.
Vlada Laukkonen on web designer ja digiviestintä
suunnittelija. Hän opiskeli audiovisuaalista mediakult
tuuria ja valmistui taiteen maisteriksi. Opiskeluaikana
hän koordinoi päiväkodissa lasten tablettitoimintaa, ja
sai tästä kipinän koodauksen omatoimiseen opetteluun.
Laukkonen loi Facebookiin LevelUP Koodarit -ryhmän,
joka toimii tukiverkostona koodaamisesta kiinnostuneille
naisille. Ryhmän pohjalta on myös syntynyt supersuosittu
Mimmit koodaa -liike.

Mitä on koodaaminen? Mitä minun täytyy tietää tieto
koneista ja IT-alasta, vaikka en haluaisikaan koodariksi?
Pitääkö kaikkien ohjelmistokehityksessä osata koodata?
Onko alan koulutus välttämätön työllistymisen kan
nalta? Onko muilta aloilta hankitusta osaamisesta hyö
tyä?
Tämä kirja toimii kompassina IT-asioihin, jotka tu
levat vastaan kaikilla aloilla. Jokainen menestyvä yritys
tarvitsee ohjelmistojen ymmärtäjiä.
Kaikki koodaa selittää helppotajuisesti ja runsaiden
kuvien avulla pääpiirteet monesta IT-osaamiseen liit
tyvistä asiasta. Se antaa vastauksia muun muassa siihen,
miten tietokone pääpiirteissään toimii, kuinka ohjelmis
toja voi kehittää ja mitä tietoturvasta tulee tietää. Innos
tavien uratarinoiden avulla se auttaa ymmärtämään, että
teknologiataitoihin todella kannattaa panostaa yhteis
kunnassa, jossa IT laajenee kaikille toimialoille.
Kirjasta hyötyvät sekä ne, jotka yleissivistyksen tai
oman työnsä digitalisoitumisen vuoksi haluavat ymmär
tää alaa paremmin, että ne, jotka harkitsevat opintoja
tai töitä alalla. Molemmat kirjan kirjoittajat ovat siir
tyneet IT-alalle vasta aikuisiällä tehtyään ensin vuosia
muita töitä. He muistavat hyvin sen, kuinka vaikeaa oli
ymmärtää, millaisia työtehtäviä alalla on ja millaista
osaamista ne vaativat. Maria von Kügelgenin ja Vlada
Laukkosen tavoitteena oli nyt kirjoittaa sellainen teos,
jonka he olisivat itse halunneet lukea matkansa alkuvai
heessa – tai myöhemminkin.
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Ina Mikkola on paitsi Suomen johtava porno
toimittaja myös juontaja, ohjaaja ja käsikir
joittaja. Hän voitti Ina <3 porno -sarjallaan
Kultaisen Venlan vuonna 2018. Mikkola on
kirjoittanut myös kolumneja Ylelle.
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KAIKILLE OMAN ELÄMÄNSÄ
RUNKKAREILLE
Ina Mikkola

Runkkarin käsikirja
Runkkarin käsikirja tarjoaa työkaluja seksuaalisen itse
tunnon kasvattamiseen, oman kehon tutkimiseen ja
hyväksyntään, kommunikaatiotaitojen kehittämiseen
seksikumppanien kanssa sekä vinkkejä pornon monipuo
liseen ja vastuulliseen kuluttamiseen.
Kirjan äänenä on toimittaja Ina Mikkola, joka fakta
tiedon lisäksi jakaa teoksessa paitsi omia kokemuksiaan
myös muiden ihmisten kohtaamisista saatuja oivalluksia
seksistä, seksuaalisuudesta ja pornosta. Hän on haastat
telut kirjaa varten niin kehopositiivisuusaktivisteja kuin
seksipositiivisuuden puolestapuhujia.
Seksuaalisuuteen liittyvät ajatusmallit ja käytännöt
ovat taitoja, joita voi kehittää koko elämänsä ajan. Kir
jassa pureudutaankin siihen, mitä seksuaalinen älykkyys
osamäärä tarkoittaa käytännössä ja miten kukin meistä
voi sitä kasvattaa. Nautinnon ytimessä on aina oma aja
tusmaailma, ei vinkkivitoset tai seksilelujen määrä.
Pornon ollessa yksi suurimmista medioista, tarjoaa
Runkkarin käsikirja siitä ensikäden tietoa. Teos kas
vattaa pornolukutaitoa ja sitä myöten mahdollisuuksia
saada enemmän irti niin masturboinnista kuin seksistä.
Vaikka ei edes kuluttaisi pornoa, on sitä mediana tärkeä
ymmärtää.
Selkeää ja informatiivista rakennetta rytmittää värik
käät Alessandra Bernardin kuvitukset, jotka antavat teok
selle toisen ulottuvuuden.
Suorapuheinen ja visuaalisesti upea teos on tarkoitettu
kaikille oman elämänsä runkkareille, jotka haluavat tutus
tua seksuaalisuutensa ja oppia lisää seksistä ja pornosta.
Vaikka kirja on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille
aikuisille, sopii se kaikille aiheesta kiinnostuneille – iästä,
taustasta, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta
riippumatta.

ISBN 9789523513433,
ilm. 9 / 2020 (e- ja äänikirja ilm. 9 / 2020),
kl N59.35, sid. 230 sivua, suositushinta 29,00,
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TÄYTETTÄVÄT KIRJAT

Isoisä, olet minulle rakas
”Aina en muista sanoa, että olet tärkeä ja rakas.
Tein sinulle kirjan, se kertoo sinusta – ja vähän minustakin.”
Yhteiset pelit, leikit, kalaretket, kesähetket – mistä sinä haluaisit kiittää iso
isääsi? Tämän kirjan avulla kerrot, kuinka tärkeä hän sinulle on.
Ajatuksella täytetty kirja sopii mainiosti isänpäivälahjaksi. Kirjan avulla
voit elää uudestaan parhaat yhteiset muistonne. Kirjan koskettaviin kysymyk
siin vastaamalla osoitat isoisälle mieleenpainuvimmat hetket ja hauskimmat
sattumukset elämänne varrelta. Kaiken lisäksi kirjan täyttäminen on yhtä
antoisaa kuin sen saaminenkin.

ISBN 9789523513440, ilm. 9 / 2020, kl 79.8, sid.
54 sivua, suositushinta 19,00

Sarjassa
aiemmin
ilmestyneet:

Jonna Roine

Minä istuin pöntölläsi
Vieraskirja

Täytettävien kirjojen aatelia! Tarjoa vieraillesi
kirjallinen wc-kokemus – muistoksi tästä saat
tuoksuttomat terveiset.
Täydellinen tupaantuliaislahja!

ISBN 9789523513716, ilm. syksyllä 2020, kl 79.8, nid.
94 sivua, suositushinta 19,00

MUISTA MYÖS

Timo Kalevi Forss
GÖSTA SUNDQVIST
Leevi and the Leavingsin dynamo

Risto Isomäki
MITEN SUOMI PYSÄYTTÄÄ
ILMASTONMUUTOKSEN

Antto Terras
VIRO
(Sensuroimaton)

Jessica Haapkylä
MEREN TARINA
Meribiologin tutkimusmatka
Arktikselle

Aura Koivisto
MIES JA MERILEHMÄ
Luonnontutkija Georg Stellerin
kohtalokas tutkimusmatka

Milla Peltonen
ERAKOT
Omintakeisten suomalaisten
elämäntarinoita

Alpo Suhonen & Risto Pakarinen
MARKKU KANERVA
Näin valmennan voittajia

Kari Häkkinen
HANNU LAUERMA
Psykiatrin päänavaus
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Thomas Piketty
PÄÄOMA 2000-LUVULLA

Joseph E. Stiglitz
EURO
Voiko Eurooppa selvitä
hengissä yhteisestä
valuutasta?

Jouko Aaltonen & Seppo Sivonen
ORJIA JA ISÄNTIÄ
Ruotsalais-suomalainen
siirtomaaherruus Karibialla

Nacho Carretero
KOKAIINIRANNIKKO

Pauli Jokinen
HELSINGIN MURHAHISTORIA
110 tarinaa henkirikoksista

Michael Jones
LENINGRAD
Piirityksen vuodet

Virva Liski
VANKILEIRIN SELVIYTYJÄT
Tuhat naista
Santahaminassa 1918

Iida Kukkonen, Tero Pajunen,
Outi Sarpila, Erica Åberg
ULKONÄKÖYHTEISKUNTA
Ulkoinen olemus pääomana
2000-luvun Suomessa

Matti Mörttinen
& Lauri Nurmi
ANTTI RINNE
Koko tarina

intokustannus.fi

KAUNO

MUISTA MYÖS

Eveliina Talvitie
KOVAKUORINEN

Risto Isomäki
VIIDEN MEREN KANSA

Nina Honkanen
POHJAKOSKETUS

Andy Weir
ARTEMIS

Ville-Juhani Sutinen
LIHA

Eeva Park
VIIMEISELLÄ RAJALLA

Anu Patrakka
TOTUUDEN PORTAAT

Kyung-sook Shin
HOVITANSSIJA

Indrek Hargla
APTEEKKARI MELCHIOR -SARJA
OLEVISTEN KIRKON ARVOITUS,
RATASKAIVONKADUN KUMMITUS,
PYÖVELIN TYTÄR, PIRITAN KURISTAJA

Denise Rudberg
YKSI TAPPAVA SYRJÄHYPPY,
TOINEN TOISTA PAHEMPI,
KOLMEN KOHTALOKAS LEIKKI,
NELJÄ KERTAA KOSTO,
KUN KELLO LYÖ VIISI,
KUUDEN METRIN SYVYYDESSÄ
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SANKARITARINOITA TYTÖILLE, SANKARITARINOITA POJILLE,
SANKARITARINOITA (KAIKILLE), SANKARITARINOITA NUORILTA NUORILLE

John Farndon & Tim Hutchinson
NÄIN TOIMII IHMEELLINEN IHMISKEHO,
IHMEELLINEN MAAPALLO

Laura Ruohonen & Erika Kallasmaa
MERIMONSTERIT
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Vuokko Hurme & Väinö Heinonen
HOUSUVAARAN HUVIPUISTO,
HOUSUVAARAN UIMAHALLI

Camerini & Carratello
GRETAN TARINA

Laura Ertimo & Mari Ahokoivu
IHME ILMAT!
Miksi ilmasto muuttuu
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UUTUUSPOKKARIT

Arne Dahl
ÄKKISYVÄ

Heine Bakkeid
MEREN AAVEET

Anu Patrakka
SYYLLISYYDEN RANTA

Antto Terras
TALLINNAN TAPPAJAT

Mauri Paasilinna
MUSTAN NUOLEN MIEHET

Denise Rudberg
IHAN VAIN VÄLIAIKAISTA

Ari Turunen
MULKEROT

Elisabeth Stubb
LEO MECHELIN

Indrek Hargla
APTEEKKARI MELCHIOR
JA GOTLANNIN PIRU

Risto Isomäki
KRISTALLIRUUSU

Ulla Lehtonen
SYÖ ITSESI TERVEEKSI

Nämä ja satoja muita: intokustannus.fi
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