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KAUNO

SUOMI 101
– VAI SUOMI 11 000 VUOTTA?
Kuva: Nauska

Risto Isomäki

Viiden meren kansa
Suomen tasavallan historia on todellisuudessa vain vajaa
prosentti Suomen historiasta. Ensimmäiset asukkaat saapuivat arkeologien mukaan Suomeen jo 11 000 vuotta
sitten. Arkeologia, vertaileva kielitiede ja geenitutkimus
ovat viime aikoina paljastaneet esihistoriamme kätköistä
muutamia lähes kokonaisia tarinoita. Tarinoita maailmoista, joiden olemassaolosta ei vielä vähän aikaa sitten
tiedetty mitään.
Kun ensimmäiset asukkaat tulivat Suomeen, Itämerellä kellui vielä jäävuoria. Niin sanotut etniset suomalaiset saivat nykyaikaisen geenitutkimuksen mukaan
alkunsa, kun Suomeen muutti noin tuhat siirtolaista
Mustanmeren pohjoisenpuoleisilta aroilta reilut kaksi
tuhatta vuotta sitten.
Suomen ensimmäinen pikkukaupunki Yli-Iin Kierikissä tuhoutui 5 000 vuotta sitten, kun suuri tulva-aalto
löi kylien yli. Suomessa tuolloin rakennetut jätinkirkot kuuluivat uuden arkeologisen tutkimuksen mukaan
samaan megaliittikulttuuriin kuin Englannin Stonehenge
tai Ranskan Carnac.
Viiden meren kansa on näistä unohdetuista tarinoista
koottu episodiromaani. Se kuvaa kahdeksan aikatason
kautta, miten Suomen kannalta keskeiset tapahtumat olisivat saattaneet mennä.
Risto Isomäki (s. 1961) on laaja-alainen ja arvostettu
tieteis- ja tietokirjailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti.
Hän sai European Science Fiction Associationin palkinnon vuonna 1994. Isomäen romaaneista Sarasvatin
hiekkaa (Tammi 2005) oli Finlandia-ehdokas ja se voitti
Kiitos kirjasta -palkinnon. Romaanista tehty sarjakuva
voitti Sarjakuva-Finlandian vuonna 2009. Romaanista
on tekeillä tv-sarja. Isomäen kirjoja on käännetty lähes
20 kielelle.

ISBN 978-952-264-939-3, kl 84.2, sidottu, 290 sivua,
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 30.9.2018
E-kirja

Äänikirja

intokustannus.fi
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KAUNO

VIISI IHMISKOHTALOA,
JOTKA SUOMEN SISÄLLISSOTA
AJAA PERUUTTAMATTOMASTI
ERI SUUNTIIN
Markus Leikola

Sakean veren vuosi
Helsinkiläiset sisarukset Erik ja Hedvig, sisäsuomalaiset
Unto ja Matti sekä Helsinkiin muuttanut Aliina aikuistuvat
sisällissodan jaloissa omalla tavallaan. Sota näyttäytyy veljessotana, joka repii perheitä hajalle, mutta myös terrorin mielivaltaisuutena ja kodittoman ylipäällikön pähkäilynä valintatilanteissa. Sodan vaiheet ovat sattuman pelikenttää.
Vuosi ei ole ohi, ennen kuin itsenäisyyden julistanut Svinhufvud on vaihdettu ja venäläisten tilalle tulleet saksalaiset aseveljet poistuneet jouluksi. Sodan haavat pysyvät auki,
vaikka taistelut ovat tauonneet. Niillä, joiden elämä jatkuu,
joutuvat veljeys, sisaruus ja vanhemmuus koetukselle kerta
toisensa jälkeen.
Riipaiseva ja armahtavista selityksistä riisuttu Sakean veren
vuosi on Markus Leikolan toinen romaani. Samaan aikakauteen sijoittuva musiikkidraama Murhenäytelmä 1918 saa kantaesityksensä Musiikkiteatteri Kapsäkissä huhtikuussa 2018.
Markus Leikola (s. 1960) on helsinkiläinen kirjailija ja
kolumnisti. Hän on julkaissut proosaa, lyriikkaa, tietokirjoja, kuunnelmia ja neljä näytelmää. Hänen draamatuotan
toaan on esitetty Suomessa ja Yhdysvalloissa. Leikolan aiheet
vaihtelevat nykypäivän yhteiskunnasta historiallisiin aiheisiin
sekä ihmisten välisten suhteiden ongelmiin. Itä-Euroopan
murrosta kuvaavasta kirjastaan Ja vapaus koitti Leikola sai
Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon ja Valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Esikoisromaani Uuden maailman katu
(WSOY 2016) oli sekä arvostelu- että myyntimenestys.
ISBN 978-952-264-968-3, kl 84.2, sidottu, 230 sivua,
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.10.2018

E-kirja
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Esikoisromaanista Uuden maailman katu:
Railakas montaasi yhdistää
valtavan materiaalin ja ajan
kohinan komeaksi synteesiksi.
– Helsingin Sanomat
Uuden maailman katu on yksi
vuoden ajankohtaisimmista,
koukuttavimmista, viihdyttävimmistä ja sivistävimmistä
romaaneista.
– Aamulehti

KAUNO
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Kuva: Jani Laukkanen

KAUNO

KOHTA SATA VUOTTA
HAANPÄÄN NOVELLEJA
Pentti Haanpää

Pentti Haanpään
parhaat
Novellin mestari Pentti Haanpää kirjoitti kansasta kansalle. Nyt Suomen kansalla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus osoittaa suoraa kunnioitusta Piippolan suurelle
mestarille. Oululainen sanomalehti Kaleva on avannut
verkkosivuston osoitteessa Kaleva.fi/haanpaanparhaat,
jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus äänestää
omasta mielestään viisi parasta Pentti Haanpään novellia
tekeillä olevaan kokoelmaan. Kalevan nettisivuilta löytyy
muistin virkistämiseksi lista Haanpään novelleista.
Kalevan erikoistoimittaja, tietokirjailija Petri Laukka
ja Haanpää-teoksistaan tunnettu tietokirjailija Matti
Salminen kokoavat lukijoiden ehdotusten pohjalta
noin 50–60 novellia Pentti Haanpään parhaat -teokseen.
Ainutlaatuisen kirjaprojektin suojelijana toimii armoitettu
Haanpää-fani, tuorein kirjallisuuden Finlandia-voittaja
2017, kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme.
”Tulos on varmuudella tasokas, koska Haanpää ei huonoa kirjoittanut. Innolla odotan äänestyksen tulosta”,
Hurme sanoo Kalevassa.

ISBN 978-952-264-959-1, kl 84.2, sidottu, 320 sivua,
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 1.9.2018
E-kirja

ä
Äänestä osoitteessa:

www.kaleva.fi/haanpaanparhaat
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Pentti Haanpää (1905–1955) tunnetaan kansan suuresti
rakastamana kirjailijana, jonka teksti on innoittanut suomalaisia pian 100 vuotta. Hänen ensimmäiset teoksensa
julkaistiin niinkin aikaisin kuin 1925. Haanpään tekstejä
on julkaistu yhä uudelleen kaikkina itsenäisen Suomen
täysinä vuosikymmeninä.

KAUNO

VOIKO KURJISTUMISEN
PYSÄYTTÄÄ PUUKOLLA?
Juhana Pettersson

Kuparihärkä
Aino istuu vankilassa rikkaan miehen murhasta. Hän saa
tekonsa myötä opetuslapsia, ja pian varakkaita ihmisiä
alkaa kuolla lisää. Ilmastokatastrofin parissa toimivassa
New Life Oy:ssä työskentelevä Cessi on saanut kaiken
haluamansa, ja häät unelmien miehen kanssa ovat pian.
Saavutuksista huolimatta pahaa oloa ei pääse pakoon.
Toimittaja Jarilla on elämänsä jutunaihe, mutta hän on
rakastunut murhaajaan.
Kuparihärkä on Rikkaiden unelmat -trilogian toinen
osa. Se on yhteiskunnallinen romaani maailmasta, jossa
etuoikeudet murenevat väkivallan tiellä.
Ihmisten kurjistuessa väkivalta lisääntyy, ja taustalla
ilmastonmuutos etenee omaa vääjäämätöntä tahtiaan.
Sarjan ensimmäisestä romaanista Tuhannen viillon kuole
masta on valmistumassa myös liveroolipeli, joka pelataan
Kuparihärän julkaisun kunniaksi.
Juhana Pettersson on kirjailija ja pelisuunnittelija. Hänen
esikoisromaaninsa Sokerisamurai ilmestyi vuonna 2013.
Lisäksi hän on julkaissut kuusi roolipeleihin liittyvää
teosta. Pettersson asuu Helsingissä.

ISBN 978-952-264-963-8, kl 84.2, 300 sivua, nidottu,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 15.9.2018

Kuva: Nauska

E-kirja

,,

Juhana Petterssonin Rikkaiden unelmat
-trilogian avausromaani Tuhannen viillon kuolema
herättää häiritseviä ajatuksia niin kommunistissa kuin kapitalistissakin.
– Jari Sarasvuo, Voima

intokustannus.fi
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KAUNO

UUDEN SUOMALAISEN
DEKKARISARJAN AVAUS
Mari Pyy

Minä katoan
Psykologi ja entinen rauhanturvaaja Sandra Mattsson
saa vihjeen äitinsä vuosikymmenten takaisesta murhasta.
Ruumis löytyi Egyptin autiomaasta, mutta syyllinen ei
koskaan selvinnyt. Sandra lähtee Aleksandriaan tapaamaan äidin muslimiksi kääntynyttä ystävää Rosea.
Egypti on räjähdysaltis paikka murhatutkimuksille.
Sandra huomaa joutuneensa keskelle epäluulon ilmapiiriä.
Sisäisen turvallisuusyksikön päällikkö Malek Taher kiinnostuu hänen liikkeistään.
Keneen Sandra voi luottaa? Miksi Rose on vasta nyt
valmis paljastamaan äidin kuolemaan liittyvät salaisuudet?
Kuka oikeastaan on Sandran oppaaksi värvätty Tim Walker? Vanhojen tapahtumien selvittäminen on vaarallista.
Ehtiikö Sandran ystävä Meyro Deriki tulemaan avuksi?
Vauhdikkaan dekkarin taustalla sykkii hallinnon vastaisissa mellakoissa kuohuva Aleksandria.

ISBN 978-952-264-961-4, kl 84.2, 290 sivua, sidottu,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2018
E-kirja

Äänikirja

Mari Pyy on Espoossa asuva dekkarikirjailija ja Espoon
kirjailijoiden puheenjohtaja. Hän opiskeli yliopistossa
uskontotiedettä ja sosiaalipsykologiaa, mikä näkyy Minä
katoan -dekkarinkin teemoissa. Pyyn aiemmat teokset ovat
Paperiton (Myllylahti 2015) ja Kadonnut (2013). Pyy on
esiintynyt Myllylahden murharouvat -nimisessä kokoonpanossa.

,,
Mari Pyyn teos Paperiton
edustaa teemaltaan uudenlaista
rikoskirjallisuutta.
– Kansan Uutiset
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Kuva: Nauska
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KAUNO

MITÄ YHTEISTÄ ON RUNOUDELLA
JA AUTISMILLA?

,,
Hän oli Juulia – sitä
ihmistyyppiä, joka yksin jää
viskomaan tuulia – päälle
ihmisten – vielä eläen.
– K. Autio

ISBN 978-952-264-962-1, kl 04, nidottu, 180 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 15.8.2018

Janette Hannukainen, Tuomas Leppäniemi, Veeti Nevalainen, Sanni P
 urhonen
& Sanna Rämö (toim.)

Puhu hereille
Kirjoituksia autismikirjolta
Voiko autismikirjon henkilön tapa hahmottaa maailmaa olla
kirjoittamisessa vahvuus? Onko kieli yhdistävä silta vai erottava aita ihmisten välillä?
Runoyhdistys Nihil Interit ry:n ja Autismisäätiön R
 unoutta
kommunikaatioon -hanke tutki runouden ja autismikirjon yhteisiä mahdollisuuksia. Kirjon henkilöille on usein tyypillistä nähdä
asioissa sellaisia piirteitä, joita muut eivät lainkaan havaitse. Tämä
on kiinnostava lähtökohta myös runoudelle ja sanataiteelle.

12
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Syksyllä 2017 järjestetyn kirjoituskeräyksen teemana oli
kommunikaatio. Keräykseen saapui runsaasti runoja, novelleja ja aforismeja autismikirjon henkilöiltä. Tähän kirjaan
valikoitui ilahduttavan monipuolinen joukko kaunokirjallisia
tekstejä. Lisäksi mukana on artikkeleita hankkeessa mukana
olleilta asiantuntijoilta.

KAUNO

EI MENNYT IHAN NIIN
KUIN PITI, MUTTA...
Denise RuDbeRg
hugo RehnbeRg

NIIN SE
SITTEN
MENI

,,
Sietämättömän
vangitseva – – tätä
kirjaa on vaikea
laskea käsistään.

Riippumattoon
tai aurinkotuoliin.
– Chic

– Femina

Kuva: Christopher Hunt

ISBN 978-952-264-931-7, kl 84.2, nidottu, 270 sivua,
alkuteos Inte riktigt enligt plan, suomentanut Kaisa
Haatanen, suositushinta 27 euroa, ilmestyy 5.6.2018
E-kirja

Äänikirja

Denise Rudberg & Hugo Rehnberg

Niin se sitten meni
Neljänkymmenen vuoden rajapyykin lähestyessä Paulan on
pakko lopettaa pelkästään isän rahoilla eläminen ja saada
elämälleen suunta. Tom on rikosjuristi ja entinen television
lapsitähti, mitä ihmiset eivät unohda sitten millään. Paula ja
Tom tapaavat ensimmäistä kertaa häissä ja heidän välilleen
syttyy heti kemia. Harmi vain, että häät ovat Paulan omat ja
vastavihitty sulhanen on Tomin opiskelukaveri.
Niin se sitten meni on koukuttava ihmissuhderomaani, joka
on täydellistä lomalukemista tai riemastuttava pakohetki
arjesta.

Denise Rudberg on Ruotsin chick lit -kuningatar, jonka
kirjat ovat myyneet yli kaksi miljoonaa kappaletta. Rudberg
vierailee Helsingissä keväällä dekkaritapahtumassa. Hugo
Rehnberg on tukholmalainen toimittaja ja yksi Ruotsin
viihdyttävimpiä kolumnisteja. Kirjaa on myyty Ruotsissa yli
75 000 kappaletta.

intokustannus.fi
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KAUNO

,,
Rikoskonstaapeli
Sam Bergerin jutussa
jännitys kihisee. Arne Dahlin
dekkarisarja aloitusosa
lupaa hyvää
– Helsingin Sanomat
Rajamaista

14

Kuva: Sara Arnald
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KAUNO

JÄNNITYS KIHISEE

ISBN 978-952-264-932-4, kl 84.2, 350 sivua, sidottu, alkuteos Inland,
suomentanut Kari Koski, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.8.2018

Arne Dahl

E-kirja

Äänikirja

Sydänmaa
Kun entinen rikosylikonstaapeli Sam Berger avaa silmänsä,
hänellä ei ole aavistustakaan missä hän on. Kaikki ympärillä
on valkoista ja hahmotonta. Mutta kun Molly Blom ilmestyy
hänen vierelleen, Sam ymmärtää että he molemmat pakenevat oikeutta joka ei ole enää oikeamielinen.
Berger & Blom -sarjan henkeäsalpaavassa toisessa osassa
Sam ja Molly saavat tehtävän, joka liittyy kauan sitten tapahtuneeseen järkyttävään murhaan. Murhaaja on kärsinyt tuomiota pitkään vankilassa, mutta onko hän oikea syyllinen?
Sydänmaa on hyytävä matka pimeyden jääkylmään sydämeen,
ja Arne Dahl on parhaimmillaan.
Arne Dahl (s. 1963) on yksi arvostetuimmista rikoskirjailijoista Pohjoismaissa. Dahlin A-sarjan dekkarit ovat kiiteltyjä,

ja niistä on tehty suosittuja tv-filmatisointeja. Dahlin kirjoja
on myyty yli neljä miljoonaa kappaletta, ja niitä on käännetty
32 kielelle. Hänelle on myönnetty rikoskirjallisuuden palkintoja Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Dahlia on verrattu mm.
Raymond Chandleriin, Graham Greeneen ja John Le Carréhen. Kirjailija, kriitikko ja toimittaja Dahl asuu Tukholmassa
perheensä kanssa.
Sarjan avausosa Rajamaat oli kansainvälinen bestseller.
Ruotsissa Berger & Blum -sarjaa on myyty yli 275 000 kirjaa
ja Saksassa sarjan molemmat kirjat ovat olleet ensimmäisiä
Der Spiegelin bestseller-listalla. Suomessakin myynnit ovat
hätyytelleet myyntilistoja. Arne Dahl saapuu Suomeen sekä
keväällä että syksyllä; dekkarifestivaaleille syyskuussa ja Helsingin kirjamessuille lokakuussa.

intokustannus.fi
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KAUNO

RIKOS JA RANGAISTUS KOHTAA
ENGLANTILAISEN POTILAAN
Jevgeni Vodolazkin

Lentäjä

Je vg e n i vod ol a z k in

ISBN 978-952-264-940-9, kl 84.2, sidottu, 330 sivua,
alkuteos Авиатор, suomentanut Elina Kahla, suositushinta
32 euroa, ilmestyy 30.9.2018
E-kirja

Innokenti Platonov herää sairaalassa muistinsa menettäneenä. Lääkärin kehotuksesta hän alkaa kirjoittaa ylös mieleensä palaavia asioita: onnelliset lapsuudenkesät ja lentäjäleikit serkun kanssa – mutta myös päivän, jolloin isä ei
palaakaan kotiin. Parikymppisenä Innokenti rakastuu naapurin Anastasiaan mutta joutuu murhasta ja valtionpetoksesta syytettynä Solovkin vankileirille. Muistot luovat
kaleidoskooppimaisen kuvan 1900-luvun alun Venäjästä ja
nuoren miehen elämästä mutta jättävät auki kysymyksen:
miten Innokenti on päätynyt sairaalaan, jossa lääkkeet on
päivätty vuodelle 1999?
Palkitun ja kansainvälisesti menestyneen Jevgeni Vodolazkin uutuusromaani on koskettava kertomus muistista, syyllisyydestä ja rakkaudesta, joka kestää läpi ajan, kaaoksen ja jopa
kuoleman. Lentäjä on kunnianosoitus Fjodor Dostojevskin
Rikokselle ja rangaistukselle ja Mihail Bulgakovin Valkokaar
tille ja vakiinnuttaa Vodolazkinin aseman venäläisen kirjallisuuden nousevana tähtenä. Russian Booker Prize- ja Big
Book Award -palkintoehdokkaanakin olleen teoksen käännösoikeudet on myyty 13 maahan.
Jevgeni Vodolazkin (s. 1964) on keskiaikaisen historian ja
kirjallisuuden tutkija, joka aloitti kirjailijanuransa 48-vuotiaana. Hänen edellinen romaaninsa Arsenin neljä elämää
voitti Venäjän merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon Big
Book Awardin ja Jasnaja Poljana -palkinnon ja käännettiin
30 kielelle. Vodolazkin asuu Pietarissa.

,,
Kuva: Ilya Tolstoy

Vodolazkin hallitsee tyylin
ja säilyttää jännitteen romaanin
viimeiselle sivulle asti.
– Trud
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KAUNO

ÄITIEN, ISOÄITIEN JA TYTÄRTEN
SALAINEN VASTARINTA
Jelena Tšižova

Naisten aika
Pieni Suzanna ei puhu vaan piirtää kauniita kuvia. Hän ja
hänen äitinsä Antonina muuttavat yhteisasumukseen kolmen
vanhan naisen kanssa. Kukin naisista on menettänyt perheensä, ja heistä tulee Suzannan ottoisoäitejä. Salaa he kutsuvat tyttöä Sofiaksi ja kertovat hänelle maan vaiettua historiaa
vallankumouksen, piirityksen ja nälänhädän ajalta. Mykkä
Suzanna vastaa tarinoihin piirtämällä. Kun Antonina sairastuu vakavasti, isoäidit uhkaavat menettää rakastamansa lapsen. He ryhtyvät taistoon, mutta onnistuakseen he tarvitsevat
ihmeen.
Naisten aika on Jelena Tšižovan viides ja merkittävin teos.
Se kuvaa äitien, isoäitien, tätien ja tytärten kokemuksia ja
salaista vastarintaa. Kirja on voittanut venäläisen Bookerpalkinnon, käännetty usealle kielelle ja sovitettu teatteri
esitykseksi.

ISBN 978-952-264-941-6, kl 84.2, sidottu, 280 sivua, alkuteos
Время Женщин, suomentanut Kirsti Era, suositushinta 32 euroa,
ilmestyy 15.8.2018
E-kirja

Venäläinen Jelena Tšižova (s. 1957) päätti ryhtyä kirjailijaksi
pelastuttuaan palavalta risteilyalukselta. Aiemmin hän työskenteli niin talousasiantuntijana, opettajana kuin yrittäjänäkin. Hän on sittemmin kirjoittanut omistautuneesti ja saanut
työstään tunnustusta: kolme hänen viidestä romaanistaan on
ollut venäläisen Booker-palkinnon ehdokkaina.

,,

Maanläheinen ja vilpittömästi
tunteisiin vetoava romaani.
– New York Times
Koskettava kuvaus 1960-luvun Venäjältä.

Kuva: Marcin Lobaczewski

– Donna
En itke helposti, mutta tämä kirja
nostatti ison palan kurkkuun.
– Sergei Gandlevski, kirjailija

intokustannus.fi
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ISBN 978-952-264-981-2, kl L50, nidottu, 88 sivua, nelivärinen, alkuteos Magia della
scienza: Tanti esperimenti per esplorare il mondo intorno a te, suomentanut
Laura Lahdensuu, suositushinta 21 euroa, ilmestyy 1.9.2018

Pini Mazza Padoa-Schioppa &
Francesca Carabelli

Jännä tiedekirja
Tutki ja tee kokeita
Miten munan saa kellumaan tai rusinat tanssimaan? Kuinka
kuminauhat soivat? Miksi kolikko katoaa, jos laitat sen täyteen vesilasiin? Jännä tiedekirja on hauska tutkimusmatka
kaikille lapsille, jotka ihmettelevät maailmaa ympärillään ja
rakastavat kokeilemista. Iloisesti kuvitettu kirja sisältää helppoja kokeita kotona testattavaksi.
Kotilaboratoriossa et tarvitse mikroskooppia, tislauslaitteita tai harvinaisia aineita. Riittää kun sinulla on käsipari
(aikuisenkin kädet kelpaavat), vettä, muutama astia, joitakin
paperiarkkeja ja mukava paikka testailuun. Päälle ripaus mielikuvitusta, ja tulokset ovat ihmeellisiä!
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ä
Ikäsuositus:
7–12-vuotiaat

LAPSET

Ana Lucas

Valaan kertomuksia
Kun kasvan isoksi, minusta tulee maailman suurin. Olen sini
valas, Balaenoptera musculus.

ä
Ikäsuositus:
7–10-vuotiaat

Pieni sinivalaan poikanen asuu valtameressä, jossa on aivan
valtavasti asioita. Jo pienenä valaalla on rutkasti tarinoita
kerrottavana. Ihmiset sotkevat sen elinympäristöä päivittäin
oudoilla esineillä lupaa kysymättä. Häirintä kasvattaa ja antaa
valaalle rohkeutta kohdata elämän vaarat. Silti se toivoo,
että jonain päivänä se voisi elää rauhassa ja sovussa muiden
kanssa.
Ana Lucas on portugalilainen toimittaja. Hän on kirjoittanut kirjan rakkaudesta eläimiin.
ISBN 978-952-264-982-9, kl L85.22, sidottu, 40 sivua, alkuteos
Crónicas de uma baleia, suomentanut Antero Tiittula, nelivärinen,
suositushinta 16 euroa, ilmestyy 1.9.2018
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”ON ELETTÄVÄ SELLAINEN
ELÄMÄ, ETTÄ SYNTYY KIRJAILIJA.”
Matti Salminen

Erno Paasilinnan
kirjallinen elämä
Suomen ensimmäisen kirjallisuuden Finlandia-palkinnon
voittaja Erno Paasilinna (1935–2000) oli merkillinen mies.
Niin merkillinen, että hänestä ei ole kirjoitettu ensimmäistäkään elämäkertaa, vaikka hänen kuolemastaan on kohta
20 vuotta.
Suomalaisiin toisinajattelijoihin erikoistuneen tietokirjailijan Matti Salmisen teoksessa Erno Paasilinnan kirjalli
nen elämä pureudutaan Paasilinnan tuotantoon ja julkiseen
elämään sekä hänen saamaansa kaksijakoiseen arvosteluun.
Ernoa rakastettiin ja vihattiin syvästi.
Paasilinna aloitti kirjallisuusarvostelijana, toimi sitten lehtimiehenä ja kustannusvirkailijana ja oli Suomen
ensimmäisiä tv-tähtiä, jonka itsevarma ja hyökkäävä esiintyminen televisiossa jakoi katsojien mielipiteitä ja herätti
voimakkaita tunteita. 1970–90-luvuilla Ernosta tuli kulttuurin moniottelija, jonka karut kasvot esiintyivät jatkuvasti lehtien palstoilla tai tv-ruudulla. Hän kirjoitti yli
40 kirjaa.
Vuonna 1967 Erno kirjoitti oululaiselle ystävälleen Eeli
Aallolle näin: ”Minä lupaan ja vannon, että kunhan vielä
tulen järkiini aloitan oikean kirvesmieselämän Suomen
kulttuurielämässä.” Sen hän myös teki. Ja sillä oli hintansa.
ISBN 978-952-264-943-0, kl 99.1 & 86.2, 320 sivua, sidottu,
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 1.9.2018

Matti Salminen on 61-vuotias tietokirjailija. Erno Paasi
linnan kirjallinen elämä on hänen kuudes tietokirjansa.
Lisäksi hän on toimittanut neljä Pentti Haanpään teosta.

E-kirja

,,
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Suomessa ei ole koskaan ollut olemassa yhtä totuutta, vaan yhteiskunta on aina
sisältänyt monia eri ääniä, joista toisia on kuunneltu ja toisia ei.
– Kirjailija Tommi Kinnunen, Suomen Kuvalehti, Salmisen Toisinajattelijoiden Suomi -kirjasta
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MUSIIKIN SUURMIESTEN
KOHTAAMINEN HELSINGISSÄ
MUUTTI HISTORIAA
Antti Vihinen

Sibelius & Mahler
Kohtaaminen Helsingissä
Lokakuussa 1907 säveltäjä-kapellimestari Gustav Mahler saapui Helsinkiin. Suomen maankamaralle astui maan kulttuurihistorian ylivoimaisesti merkittävin vieras. Hän tapasi Helsingissä myös kollegansa ja kilpailijansa Jean Sibeliuksen, ja
käytiin yksi 1900-luvun tunnetuimmista ajatustenvaihdoista
sinfonian olemuksesta. Säveltäjät eivät pitäneet toistensa musiikista, mutta arvostivat toisiaan ihmisinä ja taiteilijoina.
Säveltäjiä yhdisti monta asiaa: heillä oli yhteinen opettaja
Wienissä, sinfoninen muoto oli heidän taiteensa keskiössä
ja kumpikin oli traagisella tavalla menettänyt lapsensa. Sibeliukselle kohtaaminen Mahlerin musiikin ja persoonan kanssa
aiheutti kriisin, ehkä syvemmän ja pitkävaikutteisemman kuin
tähän asti on haluttu ajatella.
Mahlerin nuivat lausunnot suomalaiskollegansa sävellyksistä
olivat lähtölaukaus Sibeliuksen ongelmille Keski-Euroopassa,
jossa hänet edelleen – Mahleria myötäillen – usein luokitellaan
vain kansalliseksi ilmiöksi. Suomessa tämä on aiheuttanut vastareaktion, joka on saanut sibeliaanipiirit vierastamaan Mahlerin musiikkia.
Politiikka ja yhteiskunnalliset muutosvoimat ovat vaikuttaneet Sibeliukseen ja Mahleriin poikkeuksellisen laajasti. Kummallekin politiikka on tarjonnut mahdollisuuden oman uran ja
musiikin edistämiselle, mutta toisaalta ajanut sekä Sibeliuksen
että Mahlerin lopulta umpikujaan. Antisemitismi nosti Sibeliuksen kiiltokuvapojan asemaan, Mahlerin se ajoi maanpakoon.
Sibelius & Mahler – Kohtaaminen Helsingissä kartoittaa Sibeliuksen ja Mahlerin elämäntarinoiden yhtäläisyyksiä ennen ja
jälkeen kohtaamisen Helsingissä. Kirja on myös ensimmäinen
laajempi suomenkielinen kokonaisuus Mahlerin elämästä.

ISBN 978-952-264-944-7, kl 99.1 & 78.99, sidottu,
350 sivua, kuvaliite, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.8.2018

Antti Vihinen on ollut suomalaisen kulttuuriviennin johtotehtävissä Berliinissä ja Sibeliustalon toimitusjohtajana. Vihisen
väitöskirja, jossa valotettiin Sibeliuksen natsiyhteyksien merkitystä säveltäjän maineelle Keski-Euroopassa, aiheutti Suomessa
skandaalin.
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YOUR SONG, CROCODILE ROCK,
CANDLE IN THE WIND, I’M STILL
STANDING...
Tenho Immonen

★

Tenho Immonen

★

ELTON
JOHN
Mestari

★
ISBN 978-952-264-934-8, kl 78.993, 320 sivua, nidottu,
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 1.6.2018
E-kirja
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Elton John
Mestari
Kun popmusiikki 1970-luvulla eriytyi diskoon, souliin,
hard rockiin, poppiin, folkiin ja muihin genreihin, Elton
John omaksui ne kaikki osaksi omaa ilmaisuaan. Hänen
ainutlaatuinen musiikillinen tyylinsä ja kykynsä siirtyä
tunteellisista balladeista roisiin rockiin ja mahtipontiseen
poppiin on tehnyt hänestä musiikkitaivaan kiintotähden.
Elton John levyttää yhä ahkerasti, ja monta kertaa Suomessakin käyneen prameilevan tähden esiintymislavana
on koko maailma.
Kirja Elton John – Mestari käy läpi muusikon tuotannon. Mukana ovat myös skandaalit, addiktiot, rakkaussuhteet ja kiukunpuuskat, jotka ovat määrittäneet tämän
yhden maailman aidoimman ja lahjakkaimman musiikkiartistin julkista ja yksityistä kuvaa.
Rock-kirjailija Tenho Immonen luo kirjassaan yksityiskohtaisen kuvan suosikkiartistista lapsuudesta lontoolaisessa lähiössä nykypäivään koko maailman tuntemana julkkiksena. Kirjassa saa tasapuolisen käsittelyn
koko Eltonin laaja laulutuotanto uusimpaan albumiin
Wonderful Crazy Night asti.
Tenho Immonen on vapaa kirjoittaja, jonka edellinen
teos David Bowie keräsi kiitoksia niin arvostelijoilta kuin
lukijoiltakin.

ELÄMÄKERRAT

ELI S AB ET H S T UB B

Leo
Mechelin
SENAATTORIN ELÄMÄNTARINA
NOKIAN PERUSTAMISESTA
SORTOVUOSIIN JA
NAISTEN ÄÄNIOIKEUTEEN

ISBN 978-952-264-946-1, kl 99.1, 230 sivua, sidottu,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.8.2018

ISBN 978-952-264-929-4, kl 99.1, 230 sivua, sidottu,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 1.9.2018

Elisabeth Stubb

Turo Manninen

Leo Mechelin

Yrjö Mäkelin

Senaattorin elämäntarina Nokian
perustamisesta sortovuosiin
ja naisten äänioikeuteen

Työväenliikkeen tienraivaajan
elämä 1875–1923

Senaattori Leo Mechelin (1839–1914) on Suomen historian merkittävimpiä henkilöitä. Aikanaan häntä kuvattiin sekä kylmän hillityksi poliitikoksi että äkkipikaiseksi
kansankiihottajaksi. Hänen elämäntarinansa on valaiseva
kertomus Venäjän vallan alla olleesta Suomesta itsenäistymisen kynnyksellä.
Monessa mukana ollut Mechelin oli jo 1860-luvulla
perustamassa Nokia Osakeyhtiötä. Hänestä tuli valtio-oikeuden professori vuonna 1874 ja myöhemmin
jäsen senaatissa, joka antoi lopulta naisille äänioikeuden.
Mechelin ajoi Suomen asemaa valtiona, joka on perustuslaillisessa valtioliitossa Venäjän kanssa.
1900-luvun alussa alkoivat sortovuodet ja levottomuudet, ja kenraalikuvernööri Bobrikov karkotti Mechelinin
pois maasta. Kun Bobrikov oli murhattu vuonna 1905,
palasi Mechelin Suomeen sankarina.
Leo Mechelin oli myös pasifisti, joka ajoi kansainvälisen oikeuden kehittämistä normittamaan valtioiden välisiä suhteita ja sääntelemään niiden välisiä ristiriitoja.
Elisabeth Stubb on aiemmin tehnyt Helsingin yliopistossa väitöskirjan Leo Mechelinistä. Sittemmin hän on
työskennellyt henkilöhistorian, oikeusajattelun ja 1800ja 1900-luvun taitteen kansainvälisten yhteyksien parissa.

Meidän tulee pyrkiä siihen, että kaikki se, mikä maailmassa on
alhaista ja mitätöntä, katoaa. – Yrjö Mäkelin vuonna 1923
Yrjö Mäkelin oli suutari, sanavalmis lehtimies, työ
väenpuolueen perustajajäsen, poliitikko, valtiopäivämies,
aviomies ja suurperheen isä. Hän oli tasa-arvon puolestapuhuja ja oli mukana 1903 hyväksymässä Forssan ohjelmaa, jossa mm. vaadittiin yhtäläistä äänioikeutta kaikille.
Mäkelin vaati jo 1905 Suomelle itsemääräämisoikeutta ja
oli myöhemmin valtiopäivämiehenä laatimassa Suomelle
valtalakia. Valtalaki hyväksyttiin keväällä 1917, ja Suomi
itsenäistyi.
Turo Mannisen kirja on paitsi kurkistus Yrjö Mäkelinin elämään ja ajatuksiin myös tiivis katsaus Suomen
itsenäistymisen vuosiin. Kirja seuraa Mäkeliniä työ
väenliikkeen alkuvaiheissa ja kevään 1918 aikana. Mäkelin tuomittiin kuolemaan maanpetoksesta – vaikka
Mäkelinin arvoja olivat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja
väkivallaton vallankumous.
Turo Manninen on ollut Suomen historian dosentti
Oulun yliopistossa ja historian lehtori lukioissa. Hän on
kirjoittanut useita kirjoja Suomen itsenäistymisen vuosista.

intokustannus.fi
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RAJOVA RIKKOVIA
SUOMALAISSANKAREITA

ISBN 978-952-264-971-3, kl 85.1, sidottu, 220 sivua, nelivärinen,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 30.9.2018

Taru Anttonen & Milla Karppinen (toim.)

Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille)
Kertomuksia rohkeista naisista Minna Canthista Almaan
Sankaritarinoita tytöille on kirja rohkeista suomalaisista naisista eri vuosikymmeniltä. Se kertoo sankareista, jotka ovat
kulkeneet omia polkujaan ja saaneet siten aikaan jotain hienoa tai tärkeää. Osa on rikkonut lasikattoja, osa on tehnyt
ennakkoluulottomia valintoja, osa on edennyt rohkeudellaan.
He kaikki ovat erinomaisia esikuvia meille kaikille.
Värikäs ja iloinen teos ilahduttaa kaikkia pienimmistä
lukijoista vanhimpiin. Satumuotoon kirjoitetut tarinat rohkaisevat uskomaan itseensä ja tavoittelemaan unelmia. Ole-
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maan oman elämänsä sankari!
Kirjoittajina ja kuvittajina on joukko suomalaisia ammattilaisia ja nuoria lahjakkaita lupauksia. Kirjan henkilöt kootaan lukijoiden ehdotusten pohjalta. Tekijöiden inspiraation
lähteenä on ollut Elena Favillin ja Francesca Cavallon Ilta
satuja kapinallisille tytöille – 100 tarinaa ihmeellisistä naisista,
joka kokosi yhteen naisten tarinoita eri puolilta maailmaa.
Sankaritarinoita tytöille kertoo suomalaisten naisten uskomattomia tarinoita upein kuvituksin.

Kuvitus: Mira Mallius

ELÄMÄKERRAT

ä
•

•

Kirjan rahoittamiseksi järjestettiin
joukkorahoituskampanja, joka sai
valtavasti huomiota.
Kampanja keräsi yli 20 000 euroa.
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Kuva: Joel Maisalmi / Aamulehti

ELÄMÄKERRAT

MIKSI JUURI SAULI NIINISTÖSTÄ
TULI SUOMEN S UOSITUIN
POLIITIKKO
Matti Mörttinen & Lauri Nurmi
M at t i
Mörttinen
& L au r i
nurMi

SAULI
NIINISTÖ
MäntynieMen herra
ISBN 978-952-264-942-3, kl 99.1, sidottu, 280 sivua,
suositushinta 32 euroa, ilmestyy 1.10.2018
E-kirja

Sauli Niinistö
Mäntyniemen herra
Salolainen varatuomari Sauli Niinistö valittiin eduskuntaan 1987, ja hän on toiminut Kansallisen kokoomuksen puheenjohtajana, valtiovarainministerinä, Euroopan
investointipankin varapääjohtajana, eduskunnan puhemiehenä ja vuodesta 2012 lähtien tasavallan presidenttinä. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Niinistö teki Suomen poliittisen historian ääniennätyksen. Vuoden 2018
presidentinvaaleissa hänen äänimääränsä presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella oli peräti 62,6 prosenttia.
Sauli Niinistö – M
 äntyniemen herra tarjoaa lukijoille
aiempaa laajemman henkilökuvan ja ennen kaikkea analyysin Niinistön poliittisesta urasta 1980-luvulta vuoteen
2018 saakka.
”Sauli Niinistön ura on poikkeuksellinen, koska hänen
suosionsa on vain kasvanut, vaikka hänen poliittiset vastustajansa ovat yksi kerrallaan menettäneet suosionsa”,
kommentoi Lauri Nurmi.
Matti Mörttisen mielestä Niinistön poikkeuksellisuudessaan kiehtova ura olisi toisaalta voinut hyvinkin katketa moneen aiempaan vaiheeseen. ”Kiinnostavaa on,
mikä kaikki on suunniteltua ja mikä sattumaa.”
Matti Mörttinen on Aamulehden arvostettu pääkirjoitustoimittaja ja artikkelitoimituksen päällikkö.
Lauri Nurmi palkittiin vuonna 2017 Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla. Hän kirjoitti kirjan Perussuo
malaisten hajoamisen historia, joka paljasti useita skuuppeja perussuomalaisten ja sinisten erosta. Hän oli myös
ehdolla Bonnierin Suuren journalistipalkinnon saajaksi.

intokustannus.fi
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TIETO

TÄMÄN KIRJAN LUETTUASI
BONGAAT TAATUSTI REVONTULIA!
ä
•
•

Facebookin Revontulikyttääjätryhmässä on lähes 7 000 jäsentä.
Kirjaa varten järjestetään bongaushaaste, jossa valokuvaajat ehdottavat kirjaan kuvia erilaisista upeista
revontulista.

Minna Palmroth, Jouni Jussila &
Markus Hotakainen

Revontulibongarin opas
Tämän kirjan avulla onnistut havaitsemaan ja tunnistamaan
revontulia, jopa Etelä-Suomessa! Kirja on suomalaisten avaruusammattilaisten ja revontulibongareiden yhteistyössä syntynyt opas revontulien ihmeelliseen maailmaan. Yleistajuisen
taustoituksen jälkeen seuraa noin 30 erilaista revontulimuotoa, joiden havaitsemista varten on lyhyet ohjeet sekä revontulibongareiden ottamia upeita esimerkkikuvia taivaan neonvaloista. Kirjan voi ottaa mukaan revontuliretkelle tai eläytyä
revontulielämykseen kotisohvalla. Kirjan avulla opit tunnistamaan erilaiset revontulimuodot, eikä taivaallinen valoshow
jää kokematta!
Minna Palmroth on Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori, ja Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikön johtaja. Kansainvälisesti arvostetulla
Palmrothilla on lukuisia luottamustehtäviä Suomessa ja ulkomailla. Hän on ryhmineen kehittänyt maailman johtavan
lähiavaruutta mallintavan tietokonesimulaation, jonka avulla
ryhmä tutkii revontulia synnyttäviä ilmiöitä.
Markus Hotakainen on tiedetoimittaja ja tietokirjailija, joka
on seurannut avaruusasioita kuulennoista lähtien ja kirjoittanut tähdistä 1980-luvun alkupuolelta saakka. Hän on julkaissut 23 kirjaa ja tehnyt yli 40 suomennosta. Hotakainen on
saanut Valtion tiedonjulkistamispalkinnon Mars-kirjastaan,
joka on julkaistu myös Yhdysvalloissa.
Jouni Jussila on Oulun yliopiston entinen revontulitutkija
ja aktiivinen revontulien kuvaaja. Hän on julkaissut kuva- ja
tietokirjan revontulista. Päivätyönään Jussila kehittää teollisuuden ja tutkimuksen erikoiskameroita, mutta lähiavaruuden ilmiöiden ja revontulien seuraaminen on osa hänen jokapäiväistä elämäänsä.

ISBN 978-952-264-994-2, kl 55.5, sidottu, 180 sivua,
nelivärinen, suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.10.2018
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MINNA PALM R OT H, J OU NI J U SSIL A & MAR K U S HOTAK AINEN

R e von t u l ib ong a R i n
opa s

O PI N Ä KE M Ä Ä N
RE V O N T ULIA
H A N G O S TA
U T SJO E LLE !

,,
Hienoimmat revontuleni
olen nähnyt Espoossa!
– Markus Hotakainen
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Kuva: Jouni Jussila

TIETO

ENTISAJAN SELVIYTYJÄT RAKENSIVAT
TALON PELKÄLLÄ KIRVEELLÄ
– PYSTYISITKÖ SAMAAN?
Kuva: Antti Kurko

Ulla Koskinen

Suomessa
selviytymisen historiaa
Kivikaudelta keskiajalle
ja 1900-luvun alkuun
Sata vuotta sitten Suomessa asui vielä ihmisiä, joille oli lapsuudesta saakka tuttua ”verinen pettu”: hätäleipä, jossa ei ollut
lainkaan viljaa. Maa oli köyhä eikä hyvinvointivaltiosta ollut
aavistustakaan. Takamaiden raskaan työn raatajat olivat selviytyneet edellispolvilta perittyjen tietojen ja taitojen turvin,
ilman meille tuttua teknologiaa, apuvälineitä ja yhteiskunnallisia järjestelmiä.
Nykymaailman monimutkaisuuteen kyllästyneille ajatus
elämästä ilman alati vaihtuvia ATK-järjestelmiä, sääntöviidakkoa ja paperisotaa voi vaikuttaa virkistävän yksinkertaiselta, mutta helppoa se ei ollut. Miten entisajan suomalaiset
pärjäsivät ilman jääkaappia, hammaslääkäriä, autoa ja sosiaalista mediaa? Elämäämme nykyisin helpottavat keksinnöt ja
palvelut eivät ole olleet aina olemassa. Päinvastoin, esivanhempamme ovat eläneet kovissa, jopa mahdottomilta vaikuttavissa oloissa ankaran luonnon, nälän ja tautien keskellä.
Kirja herättää ajatuksia siitä, millaisia selviytymistaidon ammattilaisia suomalaiset ovat historian saatossa olleet.
Aikaväli yltää viime vuosikymmeniltä muinaishistorian
hämäriin. Painopiste on 1500–1700-luvuissa eli uuden ajan
alussa. Kenties oman elämämme arkiset vaikeudet asettuvat
mittakaavaan verrattaessa entisajan ihmisten olosuhteisiin,
joille tosi-tv:n selviytymiskilpailutkin kalpenisivat.

Ulla Koskinen on historiantutkija, kirjoittaja ja perheenäiti, jota on aina kiinnostanut elämä entisaikojen Suomessa,
erityisesti ajanjaksolla keskiajalta 1800-luvulle. Kiehtovinta
on hänen mielestään selvitellä, miten esivanhempamme elivät, olivat ja ajattelivat aivan erilaisessa elinympäristössä kuin
mihin itse olemme tottuneet. Koulutukseltaan Koskinen on
filosofian tohtori ja työskennellyt tutkijana Tampereen ja
Jyväskylän yliopistoissa. Hän on harrastanut matkailua, taiteita ja sukututkimusta, joskin viime aikoina enimmäkseen
selviytymistä neljän lapsen kanssa.

ä
•
•

Tiedätkö miten kauneutta hoidettiin
muurahaisilla ja sammakonkudulla?
Tiedätkö miten karhu pyydystettiin
viinalla täytetyn kattilan avulla?

ISBN 978-952-264-948-5, kl 92, sidottu, 300 sivua,
nelivärinen, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.9.2018
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Kirja ei esittele sitä, mitä ennen oli, vaan sitä, mitä ennen ei ollut.
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Miksi panda on mustavalkoinen? Syökö panda bambun lisäksi lihaa? Miksi pandanaaras pissii purossa?
Rakkaalla lapsella on monta nimeä: jättiläispanda,
isopanda, bambupanda tai kiinalaksi kissakarhu,
Xiongmao. Pandat ovat eläneet Kiinan vuoristo
alueella jo noin 2 miljoonan vuoden ajan. Luonnonvaraisina niiitä elää kuitenkin enää noin 2 000.
Pandan elämä alkaa kaljuna, vaaleanpunaisena ja
sokeana ja tuskin tuttipullon kokoisena, alle 150
gramman painoisena. Pandaemo synnyttää yleensä
kaksoset, joista toinen menehtyy usein vain muutaman tunnin ikäisenä. Yleensä niiden elämän alkua
keskoskaapissa seurataan ympäri maailmaa henkeä
pidätellen.

TIETO

PANDATIETOUTTA KOKO
PERHEELLE HUIPPUTIETEILIJÄLTÄ JA
-TOIMITTAJALTA
Jukka Salo & Petri Saraste

Pandakirja
Ensimmäisten pandojen matka Kiinasta Suomeen
Kolmivuotias tyttöpanda Jin Bao Bao ja nelivuotias Hua
Bao eivät olisi Sichuanissa syntyessään ja kasvaessaan voineet kuvitella päätyvänsä joskus pieneen Ähtärin kaupunkiin
Suomeen tuhansien kilometrien päähän synnyinseuduiltaan.
Kirja kertoo Suomeen saapuneiden kahden pandan tarinan.
Tarinaan liittyy paljon eri vaiheita. Tärkeimpiä niistä ovat
Suomen ja Kiinan välinen neljä vuosikymmentä kestänyt metsiensuojeluohjelma, uhanalaisten pandojen asema, yksi aikakautemme tuhoisimmista maanjäristyksistä Wenchuanissa,
Suomen ja Kiinan välinen ulkopolitiikka ja hyvät suhteet,
Kiinan uusi ympäristöpolitiikka ja Suomen korkeatasoinen
karhututkimus.
Lumi ja Pyry ovat sopeutuneen uuteen hienoon kotitaloonsa Ähtärissä loistavasti ja parin vuoden kuluessa odotellaan jo mahdollisesti jälkikasvua, jos kaikki hyvin menee.
Kirja kertoo myös pandojen jännittävästä lentomatkasta
venäläisellä Iljushin-rahtikoneella Kiinasta Suomeen, jossa
toinen tämän kirjan kirjoittajista matkusti mukana.
Jukka Salo on eläintieteilijä ja professori, joka työskentelee
luonnon monimuotoisuuden pelastamiseksi. Hän on voittanut aiemmin Tieto-Finlandia-palkinnon yhdessä Mikko
Pyhälän kanssa. Salolla on työkokemusta maapallon kaikilta
kolkilta, erityisesti Amazoniasta, Andeilta, Afrikasta, Kaakkois-Aasiasta ja Kiinasta. Viime vuodet hän on työskennellyt
kiinalais-suomalaisessa suojeluhankkeessa jättiläispandojen
ja niiden kotimetsien puolesta sekä vaikuttanut ratkaisevasti pandojen Hua Bao ja Jin Baobao sijoittumiseen Suomeen.
Petri Saraste on tunnettu ja palkittu journalisti. Hän on työskennellyt media-alalla yli neljän vuosikymmenen ajan eri tehtävissä, erityisesti MTV3:n uutisissa ja Helsingin Sanomissa.
Kirjeenvaihtajana eri maissa hän on toiminut parin vuosikymmenen ajan eri puolilla maailmaa. Hän työskenteli myös
Kiinassa kirjeenvaihtajana kahdeksan vuoden ajan. Saraste
on seurannut tiiviisti pandojen Suomeen tuloa kaikkine
vaiheineen.

JUKKA SALO & PETRI SARASTE

KAIKKI MITÄ
OLET AINA
HALUNNUT
TIETÄÄ
JÄTTILÄISPANDOISTA

SUOMEN
STEN
ENSIMMÄI
N
PANDOJE
TARINA!

ISBN 978-952-264-989-8, kl 58.11, sidottu,
130 sivua, nelivärinen, ilmestyy 15.6.2018
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TIETO

ALOITTELEVAN BÄNDILÄISEN PERUSTEOKSESTA LÖYTYY UUTTA TIETOA
KOKENEELLEKIN MUUSIKOLLE
Laura Haarala, Hanna Kauppinen &
Aiju Salminen

Bändin käsikirja
Bändin käsikirja nostaa perinteisistä soitto-oppaista tuttujen otetaulukoiden ja soitinesittelyjen rinnalle myös muita
bändityöskentelyn ulottuvuuksia. Opus etenee bändikavereiden etsimisestä treeniksien kautta äänitysstudiolle ja
keikoille. Kirjaan on haastateltu suomalaismuusikoita laidasta laitaan. Ääneen pääsevät tunnettujen nimien lisäksi
myös undergroundimmatkin toimijat. Mukana on myös
psykologian asiantuntijoita, jotka kertovat bänditoimintaan liittyvästä ryhmädynamiikasta, uskaltamisesta ja siitä,
miten vähemmistöasema voi vaikuttaa kulttuurissa toimimiseen.
Kirja on kirjoitettu ensisijaisesti tytöille ja naisille, jotka
ovat kiinnostuneita musiikin tekemisestä ja bändissä soittamisesta, sillä bändikulttuuri on hyvin miesvaltaista ja
esikuvien puute voi tehdä aloittamisen vaikeaksi. Näkökulmastaan huolimatta (ja ehkä juuri siksi) teos on kiinnostavaa luettavaa ihan kaikille sukupuolille.

ISBN 978-952-264-933-1, kl 79.8907, nidottu, 210 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 15.8.2018

Kirjan ovat kirjoittaneet Laura Haarala (kulttuurituottaja
AMK, FM), joka on erikoistunut bänditoimintaan sekä
nuoriso- ja populaarikulttuurin tutkimukseen sekä FM
Hanna Kauppinen, joka on vapaa kirjoittaja ja diy-muusikko. Kirjan idean takana on sen kuvittaja Aiju Salminen,
joka on freelancekuvittaja, sarjakuvapiirtäjä ja keskinkertainen rumpali sekä aloitteleva laulaja.

Loistava lahjakirja kaikenikäisille!
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TIETO

KUINKA KEHITTÄÄ TYHJÄSTÄ
13 MILJOONAN ÄÄNESTÄJÄN MASSALIIKE

,,
Sanders on onnistunut antamaan meille hyvin kirjoitetun
ja viihdyttävän kuvauksen
ennakkotapauksen luoneesta
kampanjasta. Se ei ole pieni
saavutus.
– Washington Times
Pakollista luettavaa edistyksellisille joka puolella.
– Guardian

MAHDOLLISUUKSIEN MAA
Yhdysvaltojen vaihtoehtoinen tulevaisuus

ISBN 978-952-264-972-0, kl 32.5, nidottu, 380 sivua, alkuteos
Our Revolution: A Future to Believe In, suomentanut Kirsimarja
Tielinen, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 15.9.2018
E-kirja

Bernie Sanders

Mahdollisuuksien maa
Yhdysvaltojen vaihtoehtoinen tulevaisuus
Sitoutumaton Bernie Sanders liittyi demokraattien riveihin
päästäkseen presidenttiehdokkaaksi ja hävisi Hillary Clintonille, mutta sai lähes 13 miljoonaa ääntä. Mahdollisuuk
sien maa valottaa Sandersin poliittisia näkemyksiä ja ennen
kaikkea poikkeuksellista kampanjaa, joka lähti lähes tyhjästä
liikkeelle ja huipentui valtavaan äänivyöryyn. The New York
Timesin bestselleriksi noussut teos kertoo myös median vaikutuksesta ehdokkaaseen, jota ei aluksi otettu vakavasti. Sandersin vallankumous kuitenkin vasta alkoi kampanjan myötä.
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Bernie Sanders (s. 1941) on yhdysvaltalainen senaattori, joka
pyrki demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuonna 2016.
Vermontissa asuva Sanders on tehnyt pitkän uran sitoutumattomana poliitikkona, ja häntä pidetään edistyksellisenä ja
liberaalina heikompien puolustajana. Mahdollisuuksien maasta
tuli Amazonin myydyin kirja päivän sisällä siitä, kun se julkaistiin Yhdysvalloissa marraskuussa.

TIETO

ÄLKÄÄ USKOKO MITÄÄN
MITÄ TEILLE ON SANOTTU
Silja Pitkänen & Ville-Juhani Sutinen

Propagandan historia
Kuinka meihin on vaikutettu
antiikista infosotaan
Propagandan historia on kirja manipulatiivisesta massavaikuttamisesta halki vuosisatojen. Ville-Juhani Sutinen
ja Silja Pitkänen käyvät läpi vetoavan tiedonvälityksen keinoja ja päämääriä muinaisesta Kiinasta Trumpin
Yhdysvaltoihin, pyramideista nettitrolleihin. Kirjan pääpaino on modernin propagandan aikakaudella 1900- ja
2000-luvuilla, mutta sitä taustoitetaan propagandanomaisen vaikuttamisen tarinalla antiikin retoriikan kautta
vallankumouksiin ja ristiretkiin, sekä olympialaisista tvmainoksiin.
Kaikki tiedonvälitys ei ole propagandaa, mutta mikä
tahansa tiedonvälitys voi sitä olla.
Ville-Juhani Sutinen (s. 1980) on Jyväskylässä asuva kirjailija ja kääntäjä. Häneltä on julkaistu niin romaaneja,
esseekokoelmia kuin tietokirjoja, joissa on käsitelty muun
muassa Yhdysvaltoja ja Kiinaa. Lisäksi hän on suomentanut klassikkokirjallisuutta.
Silja Pitkänen (s. 1982) asuu Jyväskylässä ja valmistelee väitöskirjaa Neuvostoliiton ja Saksan valokuvapropagandasta. Hän toimii myös tietokirjailijana ja häneltä on
ilmestynyt yksi nuortenkirja.

ISBN 978-952-264-950-8, kl 90.3, nidottu, 290 sivua,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.8.2018
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TIETO

UPEA KUVITETTU KIRJA KERTOO
SUOMEN HISTORIAN LIPPUJEN KAUTTA

ISBN 978-952-264-930-0, kl 90.53, sidottu, 180 sivua,
nelivärinen, suositushinta 27 euroa, ilmestyy 26.4.2018

Kimmo Kiljunen

Leijonasta siniristiin
Suomen liput ja historia
Suomen lippu täyttää 100 vuotta 28.5.2018. Ennen itsenäisyyttä Suomen tunnuksena oli 1500-luvulta alkaen ollut
leijonavaakuna. Leijonalippu oli myös itsenäisen Suomen
ensimmäinen lippu.
Miksi Suomi hylkäsi leijonalipun? Miksi kansallisvärit
muuttuivat punakeltaisesta sinivalkoiseksi? Onko siniristilippu juuriltaan venäläismielinen? Miksi jääkiekkoilijat ovat
leijonia, jalkapalloilijat huuhkajia ja koripalloilijat susia?
Onko siniristilippu ollut koko itsenäisyytemme ajan yhteiseksi koettu kansallinen tunnus?

38

intokustannus.fi

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin Leijonasta siniristiin
tarjoaa perusteltuja ja yllättäviä vastauksia. Kirja avaa Suomen poliittisen historian mieleenpainuvasta näkökulmasta ja
käyttää hyväkseen ainutlaatuista kuvitusta.
Kimmo Kiljunen on valtiotieteen tohtori ja Haminan lippumaailman toiminnanjohtaja. Hän on pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja. Kiljunen on julkaissut parikymmentä kirjaa
kansainvälisestä politiikasta ja kotimaisista yhteiskunnallisista
haasteista.

TIETO

ISBN 978-952-264-951-5, kl 07.21 & 92.74, nidottu,
320 sivua, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 1.10.2018

ISBN 978-952-264-883-9, kl 99.31, nidottu, 230 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.9.2018

Pentti Kemppainen

Pekka Lehtonen

Radiomafia

Rikollista rakkautta
ja räiskyvää tykkitulta

Isku vyön alle
Kirja kertoo Radiomafian synnystä ja noususta nuoren yleisön suosikkikanavaksi. Radiomafia oli todellakin isku vyön alle. Vuoden 1990 kanavauudistus
loi Yleisradiolle kolmen radiokanavan järjestelmän,
joista yksi oli Radiomafia. Yleisradio oli menettänyt nuoret kuuntelijansa viisi vuotta aikaisemmin
perustetuille kaupallisille radioille. Nuoret oli saatava
takaisin, se oli kanavauudistuksen keskeinen tavoite.
Populaarikulttuurikanava oli oikea vastaus kilpailuun.
Raikas, raivokas, lahjakas, hauska ja erilainen Radiomafia keräsi parhaat tekijät ja loi parhaat ohjelmat –
ja otti nuoret kuuntelijat takaisin.
Uusi populaarikulttuurikanava, Radiomafia, oli
Yleis
radion siihenastisista tuotoksista kummallisin
ja uhmakkain luomus, ison talon sallima ponnistus
kohti nuorta yleisöä. Pakon edessä, mutta kuitenkin. Sillä nuorisosta nyt oli kysymys: kaikki halusivat
saada nuoria radionkuuntelijoita.

Pihl-suvun seikkailut Suomessa,
Ruotsissa ja Venäjällä

Radiomafian ensimmäinen ohjelmapäällikkö Pentti
Kemppainen (s. 1945) on pitkän linjan radiomies.
Kemppainen sai tehtäväkseen suunnitella ja perustaa radiokanavan nuorille kuuntelijoille. Näin syntyi
Radiomafia, jota hän myös johti vauhdikkaimmat
neljä ensimmäistä vuotta.

Pekka Lehtonen (s. 1946) on eläkkeellä oleva ulkomaan kirjeenvaihtaja, joka on työskennellyt mm.
Kansan Uutisille, MTV3:lle, Kalevalle, Turun Sanomille, Savon Sanomille, Keskisuomalaiselle, Radio
Novalle ja STT:lle. Hänen asemapaikkojaan olivat
Moskova, Berliini, Varsova ja Tallinna.

Kemiöläinen kirkkoherra myrkytti vaimonsa ja järjesti
kruununvoudin murhan. Hän suunnitteli menevänsä
naimisiin voudin lesken kanssa ja elää onnellisena elämänsä loppuun asti. Kiihkeä rakkaus johti rikokseen,
joka sai 1700-luvun kemiöläiset suunniltaan.
Länsisuomalaisen Pihl-suvun tutkiminen vei Pekka
Lehtosen yllättäville poluille rikollisen rakkauden ja
räiskyvän tykkitulen todistajaksi. Aloittaessaan tutkimukset suvustaan renkien ja piikojen lisäksi Pekka
Lehtonen löysi suvustaan venäläisen kenraalin, ruotsalaisen sotalaivaston majurin ja kemiöläisen ruukinhoitajan. Kirjassa Pihl-suvun kiehtovat tarinat kietoutuvat toisiinsa ja luovat kirjavan kuvan elämästä
neljällä vuosisadalla Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.
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TIETO

Laura Honkasalo

Saa uskaltaa!
Pakilan lastenpaikka -päiväkodin
tarina 1970–2017

ISBN 978-952-264-952-2, kl 38.51, sidottu, 230 sivua,
nelivärinen, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2018

Vuonna 1970 vanha ränsistynyt työväentalo Pakilassa täyttyi eläväisistä lapsista ja heidän nuorista hoitajistaan. Joukko radikaaleja oli päättänyt perustaa
uudenlaisen päiväkodin, joka arvostaisi lasta omana
itsenään, ei materiaalina, josta tulee muokata kunnon kansalainen. Uudenlainen päiväkoti halusi korostaa lasten luovuutta, kulttuurikasvatusta, vapautta ja
jokaisen lapsen ainutlaatuista persoonaa.
Taustalla oli kokeilukoulua suunnitelleita nuoria
radikaaleja ja innokkaita lastenkulttuurin uudistajia.
Rahaa oli vähän ja intoa paljon. Pakilan lastenpaikasta muodostui edelläväkijä monissa asioissa, joista
on sittemmin tullut suomalaisen päiväkotijärjestelmän itsestään selvyyksiä. Tiivis yhteistyö vanhempien
kanssa alkoi jo 1970-luvun alussa, uskontoa ei tuputettu, luonto nähtiin tärkeänä osana kasvattamista ja
jokainen lapsi otettiin vastaan omana persoonallisuutenaan.
Saa uskaltaa! – Pakilan lastenpaikka -päiväkodin
tarina 1970–2017 kokoaa yhteen lastenpaikan taustan
ja tarinan, työntekijöiden muistoja sekä lastenpaikan
lasten kokemuksia. Kirjan kirjoittaja Laura Honkasalo on itse ollut lastenpaikassa hoidossa 1970-luvulla.
Teos kuvaa tärkeää ulottuvuutta suomalaisen päivähoidon historiassa. Runsas kuvitus tuo lastenpaikan
iloisen meiningin lähelle lukijaa.
Laura Honkasalo on suomalainen Helsingissä asuva
kirjailija, toimittaja ja kääntäjä.
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TIETO

ISBN 978-952-264-980-5, kl 79.8, sidottu, 56 sivua,
suositushinta 25 euroa, kuvitus Tiia Javanainen, ilmestyy 1.9.2018

Olet minulle rakas
Aina en muista sanoa, että olet tärkeä ja rakas. Tein sinulle kir
jan, se kertoo sinusta – ja vähän minustakin.
Lahjaideat vähissä? Läheiselle voi tehdä nyt oman kirjan,
jossa voi hassutella kunnolla tai antaa sisimpien tuntojen virrata sivuille. Täyttökirjan parissa on lupa unelmoida: Matkustaisin kanssasi _________. Ja kertoa rakkaudestaan: Arvostan
sinussa erityisesti _________. Tärkeää on, että kirja on tehty
rakas mielessä.
Kirjan voi antaa kenelle tahansa oman elämän tärkeälle
ihmiselle, vaikkapa puolisolle, ystävälle tai äidille.

,,
Olet minulle rakas löytyy
taatusti seuraavana jouluna
ystäväni kuusen alta.
– Jaana Airaksinen, Innon kustantaja

intokustannus.fi
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YHTEISKUNTA

TARINA SALAKUVAUKSISTA,
JOTKA MUUTTIVAT SUHTAUTUMISTA
TUONTANTOELÄIMIIN

ISBN 978-952-264-949-2, kl 50.19, sidottu, 190 sivua,
nelivärinen, suositushinta 32 euroa, ilmestyy 1.10.2018

Kristo Muurimaa & Juho Kerola

Eläintehtaat
Salakuvat eläintiloilta ovat herättäneet Suomessa keskustelua vuodesta 2007 lähtien, jolloin ensimmäiset salaa kuvatut kuvat ja videot tulivat julkisuuteen. Nämä kuvat pysyivät
uutislähetyksissä useiden päivien ajan ja toivat tehotuotannon
käsitteen julkiseen keskusteluun. Tämän jälkeen kuvaajat ovat
vierailleet sadoilla tiloilla: sikaloissa, navetoissa, kanaloissa,
broilerihalleissa ja turkistarhoilla.
Syksyllä 2017 kuvat levisivät kansainvälisiin tiedotusvälineisiin. Salakuvia Suomen turkistarhoilta julkaistiin yli 50
maassa.
Salakuvat on aiemmin julkaistu anonyymisti ilman kuvaajan nimeä. Alkuvuodesta 2017 nimettömyys päättyi osin,
kun Poliittisen valokuvan festivaalin Ruoka-näyttely toi
esille Kristo Muurimaan ja Juho Kerolan kuvat tuotantotiloilta. Kuvat herättivät paljon huomiota näyttelyn yhteydessä.
Nämä kuvat yhdessä muiden tuotantotilavierailuilla otettujen
kuvien kanssa muodostavat pohjan valokuvakirjalle.
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Salakuvat eläintiloilta tutkivat ihmisten ja tuotantoeläinten välistä suhdetta. Tutkimuksen tarkoitus on vastata kysymykseen: tulisiko meidän vakavasti uudelleen harkita sitä,
miten me suhtaudumme eläimiin? Kirjan tekstit kertovat
kuvissa esiintyvistä eläimistä – niiden käyttäytymistarpeista,
niiden kasvatusoloista ja niiden kasvattamisen ja tuottamisen
politiikasta. Näiden tekstien rinnalla kulkevat tarinat kuvien
takaa: miten kuvat on otettu, mistä niissä on kuvaajan näkökulmasta kysymys.
Kristo Muurimaa on dokumentoinut eläinten oloja kymmenen vuoden ajan. Hänen valokuvansa tuotantotiloilta pyrkivät tuomaan julkiseen keskusteluun ja katsojien arvioitavaksi
sen, miten tuotantoeläimiä kohdellaan. Muurimaan eläinkuvia on julkaistu Sunday Timesissä, Newsweekissä, Helsingin
Sanomissa ja kymmenissä muissa lehdissä ympäri maailmaa.
Muurimaa on koulutukseltaan politiikan tutkija.

YHTEISKUNTA
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YHTEISKUNTA

MATKA RUUANTUOTANNON
SULJETTUJEN OVIEN TAAKSE

,,
Vakuuttaa kenet hyvänsä, joka
epäilee tehotuotannon aiheuttamaa
ekologista romahdusta.
– Guardian
Farmageddon on erinomainen kirja:
terävä katsaus siitä, mikä on mennyt
vikaan, mukana tapausesimerkkejä
ja mahdollisia ratkaisuja, jotka
antavat syytä toivoon.
– Literary Review
Kaikkien, jotka välittävät ihmisistä,
planeetasta ja eritoten eläimistä,
pitäisi lukea tämä uskomattoman
tärkeä kirja.
– Jilly Cooper, kirjailija
ISBN 978-952-264-970-6, kl 50.19, nidottu, 345 sivua, alkuteos
Farmageddon: The True Cost of Cheap Meat, suomentanut
Johanna Koskinen, suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2018

Philip Lymbery & Isabel Oakeshott

Farmageddon

E-kirja

Halvan lihan todellinen hinta
Farmageddon paljastaa maailmanlaajuisen tehotuotannon
ongelmat ja laaja-alaiset vaikutukset. Emme enää tiedä varmasti, mitä syömme. Tehomaatalous uhkaa maaseutua, ter
veyttä ja ruuan laatua ympäri maailman. Tuotantoeläimille
syötettävät antibiootit edesauttavat lääkkeille vastustuskykyisten superbakteerien kehittymistä, ja kemikaalien runsas
käyttö tuhoaa luonnonvaraisen hyönteispopulaation. Viljakasvit, joilla voitaisiin ruokkia miljoonia ihmisiä, päätyvät
enenevässä määrin eläinten rehuksi.
Kirja on järisyttävä tutkimusmatka ruuantuotannon suljettujen ovien taakse ympäri maailman – Euroopasta Kiinaan,
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Yhdysvaltoihin ja Latinalaiseen Amerikkaan. Se herättelee
meitä muuttamaan nykyisenkaltaista ruuantuotantoamme ja
pyrkii löytämään ratkaisuja parempaan maatalouteen.
Philip Lymbery (s. 1965) on johtavan maailmanlaajuisen
tuotantoeläinten hyvinvointiin keskittyvän Compassion in
World Farming -järjestön toiminnanjohtaja ja tunnettu tehotuotannon vaikutusten arvostelija.
Isabel Oakeshott (s. 1974) on politiikan toimittaja, joka
on voittanut Britannian Political Journalist of the Year -lehdistöpalkinnon vuonna 2012.

YHTEISKUNTA

TIETOKIRJA ERIARVOISUUDEN
MEKANISMEISTA NYKY-SUOMESSA

ISBN 978-952-264-960-7, nidottu, 280 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.10.2018
E-kirja

Ville Lähde & Johanna Vehkoo

Jakautuuko Suomi?
Miten yhteiskunnan eriarvoistuminen näkyy 2010-luvun
Suomessa? Miten toimittajat, tutkijat ja taiteilijat voivat
yhteistyössä lisätä ymmärrystämme eriarvoisuudesta?
Koneen Säätiö rahoitti Jakautuuko Suomi? -ohjelmassa
pariakymmentä yhteishanketta, joissa sekä tutkittiin suomalaista yhteiskuntaa että avattiin tutkimustietoa laajemmalle
yleisölle.
Kirjassa hankkeita toteuttaneet tutkijat ja toimittajat
valottavat eriarvoisuutta ja sen mekanismeja leipäjonoissa,

lähiöissä, vastaanottokeskuksissa ja verkossa. Miten eriarvoisuus vaikuttaa nuorten, vanhusten ja kaikkein rikkaimman
promillen e lämään?
Kirjoittajat pohtivat myös sitä, miten tutkimusta, journalismia ja taidetta yhdistävät hankkeet voivat tuoda uusia
näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Kirjoittajia ovat mm. Maria Ohisalo, Heikki Hiilamo,
Reetta Räty, Inkeri Koskinen, Hannele Huhtala, Tapio
Nykänen, Laura Ahva ja Mikko Hautakangas.
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YHTEISKUNTA

KUN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN
KONSENSUS MURTUI
Risto Korhonen

Etelärannan mahtivuodet
Tulopolitiikan nousu
ja tuho 2000-luvulla

ISBN 978-952-264-958-4, kl 36.131, nidottu, 260 sivua,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 15.9.2018
E-kirja

,,

Suosittelen tätä kirjaa kaikille.
Myös nuorten henkilöiden
kannattaisi lukea se, jotta
ymmärtäisi mitä Suomessa on
tapahtunut ja tulee tapahtumaan.
– Sture Fjäder, Akavan
puheenjohtaja vuodesta 2011.
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Emu-ratkaisu ja globalisaatio muuttivat aikanaan suomalaisen
työmarkkinapolitiikan suunnan. Tuposta tuli kirosana työnantajille ja lopulta EK poisti sen säännöistään. Mutta onko konsensuksen aika lopullisesti ohi?
Vaikka puoluepolitiikka näytti katoavan ammattiyhdistysliikkeestä, todellisuus oli toista. Sari Sairaanhoitajan sanotaan aiheuttaneen lähes 10 vuotta kestäneen taloudellisen taantuman. Pelasivatko kokoomus ja sairaanhoitajat uhkapeliä tuhansien potilaiden
hengillä? Oliko näin?
Palkansaajajärjestöjen ja työnantajien peli oli kulisseissa kovaa,
vaikka julkisivu haluttiin säilyttää. Työtaistelujen aikana naamiot
kuitenkin karisivat. Palkansaajapuolella yhteistyö ei myöskään
ollut aina auvoista.
Näistä asioista kertoo työnantaja- ja palkansaajapuolella arvostetun kokeneen työmarkkinatoimittajan Risto Korhosen Etelä
rannan mahtivuodet, johon hän on haastatellut työmarkkinapolitiikan keskeisiä vaikuttajia ja käyttänyt vuosikymmenien aikana
kokoamaansa arkistoa.
Kirjaa varten on haastateltu muun muassa Antti Herliniä,
Lauri Ihalaista, Lauri Lylyä, Jaana Laitinen-Pesolaa, Seppo
Riskiä, Sture Fjäderia, Riku Aaltoa, Mikko Mäenpäätä ja
Matti Huutolaa.
Risto Korhonen on Suomen tunnetuimpia työmarkkinatoimittajia. Hän on arvostettu koko työmarkkinakentässä sekä työn
antaja- että palkansaajapuolella. Hän on toiminut Kansan Uutisten työmarkkinatoimittajana 1984–2014 sekä mm. Ylen radio- ja
tv-uutisten kirjeenvaihtajana Varsovassa. Hän on aiemmin julkaissut 1980- ja 1990-luvun työmarkkinapolitiikkaa käsittelevän
tietokirjan Hakaniemen voimavuodet (Otava 2011).

YHTEISKUNTA

TIETOKIRJA PALJASTAA EDUSKUNNAN
SISÄISET SOSIAALISET KÄYTÄNNÖT
Anna Kontula

Eduskunta

Anna
Kontula

Ystäviä ja vihamiehiä
Eduskunnassa on paljon valtataisteluita, sillä edustuksellisessa demokratiassa pyrkimys valtaan on jokaisen poliitikon velvollisuus.
Eduskunta – Ystäviä ja vihamiehiä kertoo suomen julkisimmasta ja salaisimmasta työpaikasta – siitä pienoismaailmasta, johon kaksisataa kansan valitsemaa edustajaa
kokoontuu hoitamaan tehtäväänsä. Se kertoo vihamiesten
ystävyydestä, hallitusta kaaoksesta ja yksinäisyydestä väentungoksessa.
Kansanedustajat ovat vallasta taistelevia poliitikkoja,
mutta samalla he ovat ihmisiä henkilökohtaisine ongelmineen, huolineen ja riittämättömyyden tunteineen.
Eduskunta on kansanedustajien työpaikka, jossa ei voida
haaveilla harmoniasta tai pyrkiä siihen paremmalla työpaikkakulttuurilla. Koska koko instituution olemassaolo
perustuu konflikteille, niiden kanssa on pystyttävä elämään.
Kansanedustaja Anna Kontula tutkii havainnoiden ja
edustajakollegojaan haastatellen, miten hänen työympäristössään hallitaan jatkuvaa konfliktia. Tarve sen hallitsemiseen selittää monia sellaisia eduskunnan sisäisiä käytäntöjä, joita on muuten mahdotonta ymmärtää.
Anna Kontula on tamperelainen toisen kauden kansanedustaja ja sosiologi. Eduskunnassa hän on ollut perustuslakivaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä
tulevaisuusvaliokunnan jäsen. Kontula on aktiivinen mielipidevaikuttaja, joka osallistuu mielellään julkiseen keskusteluun tutkijana, kolumnistina, poliitikkona ja bloggaajana. Hänet tunnetaan erityisesti työelämän muutokseen,
siirtolaisuuteen, seksiin ja feminismiin liittyvistä puheenvuoroistaan.

EDUS
KUNTA
Ystäviä ja
vihamiehiä

KURKISTA
VALLAN
KULISSEIHIN!

ISBN 978-952-264-953-9, kl 32.1821, nidottu, 240 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.10.2018
E-kirja
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TUOTANTO, TYÖ JA RAHA:
KAIKESSA TARVITAAN KOHTUUTTA
Kati Peltola

Kohtuus kaikessa
Kestävän talouden Suomi

ISBN 978-952-264-954-6, kl 36.1, nidottu, 220 sivua,
suositushinta 25 euroa, ilmestyy 15.5.2018

Toisen maailmansodan menetysten jälkeen suomalaiset
rakensivat ihan itse hyvinvointivaltion. Nyt liian moni
uskoo, että emme pysty pitämään yllä ja parantamaan julkisia palvelujamme. Se ei ole totta.
Hyvinvointivaltion tie alkoi katkeilla, kun Suomen
rahatalous avattiin 1980-luvulla kansainvälisille pääomamarkkinoille. Pääomakeinottelun aiheuttamat lamat
1990-luvun alussa ja vuoden 2008 jälkeen lannistavat suomalaisia. Eduskunnan enemmistö ajaa julkisten palvelujen vähentämistä ja yksityistämistä ylikansallisille markkinoille.
Kohtuus kaikessa kertoo, miten suomalaiset pystyvät
korjaamaan maansa entistä paremmaksi. Sen voi tehdä
Suomen omilla poliittisilla päätöksillä. Ei ole pakko alistua ylikansalliselle raha- ja talouskilpailulle. Muissakin
maissa ihmiset hakevat jo tosissaan kestävän kehityksen ja
yhteistyön ratkaisuja.
Kohtuullisessa Suomessa aikuiset pääsevät ansiotyöhön
ja pitävät huolta kaikista huolenpitoa tarvitsevista. Yksinkertainen ja reilu verotus ja sosiaalivakuutus helpottavat
ansiotyön tekemistä ja yrittäjyyttä. Raha kiertää kuluttajien ja tuottajien välillä vaivattomasti. Myös valtion itse
rahoittamat julkiset palvelut tarjoavat ihmisille järkeviä
ansiotöitä.
Maapallon elämä on ainutlaatuista. Aika hieno on
myös Suomen maa ja suomalaisten rakentama yhteiskunta. Kohtuuden politiikalla voimme rakentaa siitä
yhdessä malliksi kelpaavan.

Kuva: Pekka Peltola

Kati Peltola on Lapualta vuonna 1961 opiskelijatulvassa
valtiotieteelliseen tiedekuntaan huuhtoutunut hyvinvointivaltion kannattaja. Hän oli mukana perustamassa
monia 1960-luvun yhden asian liikkeitä Sadankomiteasta
Yhdistys 9:ään. Peltola on ollut töissä sosiaalialalla Kaupunkiliitossa ja Helsingin kaupungilla sekä ollut SKDL:n
ja Vasemmistoliiton Helsingin kaupunginvaltuutettu
yhteensä 22 vuotta ja kansanedustajana yli 6 vuotta.
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MISSÄ SUOMI AIKOO KÄYTTÄÄ
UUSIA PITKÄN KANTAMAN OHJUKSIA?
Pentti Sainio

Minne Suomi
pommittaa?
Afganistan on Yhdysvaltojen ja Naton sotaharjoitusmaa,
joissa kokeillaan eri aseita eläviin kohteisiin. Suomi on
tukenut tätä sotaa jo noin miljardilla eurolla.
Suomen ilmavoimat on saamassa Horneteille kyvyn
pommituksiin pitkän kantaman risteilyohjuksilla. Mihin
uusia välineitä halutaan käyttää, koska Suomen puolustukseen uudet ohjukset eivät oikein sovellu?
Yhdysvaltain ilmavoimilla on pula pommituslentäjistä,
joita uupuu noin 1 000. Siksi Yhdysvallat tarvitsee pommitusapua muista maista.
Miksi kenraalimme näkevät, että kansakunnan varallisuutta olisi pantava yhä huikeampia määriä ilma-aseisiin?
Konkaritoimittaja Pentti Sainio on työskennellyt muun
muassa Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja Apu-
lehdessä. Sotilasmestarin poika Sainio on ”kasarmien
kasvatti” ja reservin yliluutnantti. Sainio on julkaissut
kymmenen kirjaa, kuten Mitä tapahtui Urho Kekkoselle,
Ministeri Mattila, Operaatio Ahtisaari, Harkimoiden hattu
temppu, Maanpuolustusta vai suurvaltapolitiikkaa?, Kum
molan kääntöpiiri ja Armeijan hukatut miljardit.

ISBN 978-952-264-945-4, kl 39, nidottu, 190 sivua,
suositushinta 27 euroa, ilmestyy 1.10.2018
E-kirja

Kuva: Johanna Sainio
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KUOHUVA KESÄ 1968
Anja Koski-Jännes
i
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Musoinen
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protestis
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ISBN 978-952-264-996-6, kl 98.312, nidottu, 200 sivua,
suositushinta 29 euroa, ilmestyy 1.10.2018

Ainutlaatuinen
muistelmateos
ja analyysi!
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Musta ja valkoinen
protestisukupolvi
Vuonna 1968 maailma kuohui. Nuoret osoittivat kaikkialla mieltään autoritaarisia järjestelmiä vastaan, ja mielenosoitukset yltyivät usein väkivaltaisiksi. Yhdysvalloissa
mustat kuuluivat yhä yhteiskunnan paarialuokkaan, jonka
oikeuksia poljettiin.
Anja Koski-Jännes kiersi nuorena freelancetoimittajana
Yhdysvaltoja kesällä 1968 ja syventyi haastattelujen avulla
amerikkalaisnuorten mielialoihin. Tuoreessa muistissa olivat vielä John Kennedyn, Malcolm X:n ja Martin Luther
Kingin murhat, ja Vietnamin sotaa vastustettiin kiihkeästi
ympäri maailmaa.
Haastateltavina on afroamerikkalaisia nuoria, mustan vallan kannattajia, hippejä, koululaisia, opiskelijaaktivisteja, undergroundlehtien toimittajia ja luovan työn
tekijöitä. Monet heistä ovat myöhemmin osoittautuneet Yhdysvaltain kulttuurielämän ja poliittisen historian
avainhenkilöiksi, mutta myös tavallisten vastakulttuuria
edustavien nuorten ajatukset valaisevat ristiriitaista ajanjaksoa.
Apokalyptisestä vuodesta 1968 on kulunut tasan 50
vuotta. Silloisten ilmiöiden tarkastelu ja teoksen asiantunteva taustoitus auttavat ymmärtämään myös nykypäivän
Yhdysvaltoja.
Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professori emerita Anja Koski-Jännes on tutkinut esimerkiksi tasaarvokysymyksiä, persoonallisuuden yhteiskunnallista
määräytymistä ja päihdeongelmien hoitoa. Kokemukset vaihto-oppilaana ja freelancetoimittajana 60-luvun
Yhdysvalloissa herättivät kiinnostuksen maahan, jonka
poliittista ja yhteiskunnallista elämää hän on seurannut
aktiivisesti siitä pitäen.

POKKARIT

Slavoj Žižek

Uusi luokkataistelu
Terrorismi ja hallitsematon
muuttoliike ovat Žižekin
mukaan ensisijaisesti globaalin kapitalismin oire. Kaiken
perustana on luokkataistelu.

ISBN 978-952-264-975-1, kl T30.1, nidottu, 140 sivua,
alkuteos Der neue Klassenkampf, suomentanut Miika Luoto,
suositushinta 9 euroa, ilmestyy syyskuussa 2018

Taipale Ilkka (toim.)

Miksi ydinsota voi todella syttyä?
Mikä saa ihmisen painamaan ydinohjuksen laukaisu
nappia? Miksi ydinsota todella voi syttyä? on kokoelma
rauhanajattelun klassisia tekstejä, joka pureutuu tähän kysymykseen psykologisesta näkökulmasta.
ISBN 978-952-264-984-3, kl T32.7, nidottu, 250 sivua,
suositushinta 9 euroa, ilmestyy elokuussa 2018

Ilkka Taipale (toim.)

Sata innovaatiota
Suomesta
Miesten ja naisten tasaarvo, jokaiselle kuuluva
sosiaaliturva, maksuton
kouluateria... näiden
keksintöjen avulla Suomesta
tuli Suomi.

ISBN 978-952-264-956-0, kl T37 & T92, nidottu, 320 sivua,
suositushinta 10 euroa, ilmestyy marraskuussa 2018

Tikkanen, Ahlroos & Karkkolainen

Testamenttini elämälle
Henrik Tikkasen rohkeista ajatuksista ja eroottisista kuvista koottu kaunis ja raju teos kertoo kuolevan taiteilijan viestin jälkimaailmalle.
ISBN 978-952-264-985-0, kl T99.1, nidottu, 150 sivua,
suositushinta 9 euroa, ilmestyy elokuussa 2018
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Juan Pablo Cardenal &
Heriberto Araújo

Jonathan Balcombe

Eläimellinen
nautinto

Kiinan maailmanvalloitus

Historian ensimmäinen
kirja, jonka aiheena on
eläinten kyky tuntea nautintoa. Silmät avaava kirja
ryydittää tutkimustietoa
lukuisilla anekdooteilla.

Kiina ujuttaa taloudellisia
lonkeroitaan ympäri maailmaa. Kirja kertoo, mitkä
poliittiset, ekologiset ja
taloudelliset seuraukset ovat.

ISBN 978-952-264-977-5, kl T48.183, nidottu, 360 sivua,
alkuteos China's Silent Army, suomentanut Arto Konttinen,
suositushinta 11 euroa, ilmestyy lokakuussa 2018

ISBN 978-952-264-976-8, kl T58.9, nidottu, 328 sivua,
alkuteos Pleasurable Kingdom, suomentanut Eila Salomaa,
suositushinta 11 euroa, ilmestyy elokuussa 2018

Boris Akunin

David Jonstad

Valtioneuvos

Sivilisaation
loppu

Herrasmiessalapoliisi Erast
Fandorin pidätetään epäiltynä
kenraalikuvernöörin murhasta. Akuninin dekkareita
on myyty yli 25 miljoonaa
kirjaa ympäri maailman.

Sivilisaatiot tulevat ja menevät. Rooman imperiumi ja
mayojen valtakunta lienevät
tunnetuimpia esimerkkejä.
Mutta onko nykyisellä teollisuusyhteiskunnallammekin
parasta ennen -päivämäärä?

ISBN 978-952-264-974-4, kl T84.2, nidottu, 390 sivua,
alkuteos S tatskiy sovetnik, suomentanut Anton Nikkilä,
suositushinta 10 euroa, ilmestyy kesäkuussa 2018

Historian
merkittävimmät
kirjoitukset
sodasta ja
rauhasta
Unesco on koonnut
yksiin kansiin maailman
parhaat tekstit rauhasta –
ihmiskunnan rauhanperimän.
ISBN 978-952-264-986-7, kl T32.7, nidottu, 250 sivua,
suositushinta 9 euroa, ilmestyy elokuussa 2018
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ISBN 978-952-264-993-5, kl T30, nidottu, 290 sivua, alkuteos Kollaps,
suomentaneet Salon TasausKohtuusPajan jäsenet ystävineen, suositushinta 10 euroa, ilmestyy elokuussa 2018

Ulla Lehtonen

Syö itsesi
terveeksi
Sata puutarhakasvia ruokana
ja rohtona.

ISBN 978-952-264-990-4, kl T59.34, nidottu, 500 sivua,
suositushinta 11 euroa, ilmestyy tammikuussa 2018

POKKARIT

POKKARIT

Arne Dahl

Rajamaat

Lisätietoa
osoitteesta
intokustannus.fi

Tukholmalainen poliisi Sam
Berger etsii sarjamurhaajaa, mutta ilman ruumista
on vaikea todistaa mitään.
”Arne Dahlin dekkarisarjan aloitusosa lupaa hyvää.”
– Helsingin Sanomat

ISBN 978-952-264-973-7, kl T84.2, nidottu, 360 sivua, alkuteos U tmarker,
suomentanut Kari Koski, suositushinta 10 euroa, ilmestyy heinäkuussa 2018

Antti Vihinen

Martti Blåfield

Minä ja Mozart

Nordenskiöld

Värikäs, hauska ja persoonallinen Mozartin elämäkerta.

Suomalaissyntyisen tutkimusmatkailijan ja tiedemiehen kiehtova tarina.

ISBN 978-952-264-987-4, kl T78.991, nidottu, 490 sivua,
suositushinta 11 euroa, ilmestyy heinäkuussa 2018

ISBN 978-952-264-991-1, kl T99.1, nidottu, 580 sivua,
suositushinta 12 euroa, ilmestyy joulukuussa 2018

Vappu Taipale

Tenho Immonen

Isoäitikirja

David Bowie

Jos isovanhemmuus osuu
kohdalle, se muuttaa ihmisen ajattelua ja kokemuksia.
Tähän kirjaan on koottu
niistä parhaimmat.

”Bowie-elämäkerta on pieni
ihme… Täysipainoinen ja tulkinnallisestikin pätevä elämäkerta.”
– Kaupppalehti

ISBN 978-952-264-947-8, kl T17.3, nidottu, 300 sivua,
suositushinta 11 euroa, ilmestyy marraskuussa 2018

ISBN 978-952-264-955-3, kl T78.993, nidottu, 420 sivua,
suositushinta 11 euroa, ilmestyy kesäkuussa 2018
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