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Kirkas kuin 
vuoripuro

t  eidän on viip ymättä  aloitettava Into-
kirjallisuuden lukeminen. Into-pamfletit sisäl-
tävät ihmeellistä alkuainetta. Tarkoin annostel-

tuina ne kiihottavat ajatteluanne. Innon julkaisemaa 
kaunokirjallisuutta suosittelevat 

rakastuneet lukijat kautta maan.
 Miksi odotatte? Novaja 

Gazeta - ja Le Monde Diplo-
matique -taskukirjat ravitse-
vat Teitä sisäisesti. Lukemi-
nen on luonnon oma tehokas 

parannuskeino valoreklaamien 
kiihkeässä loisteessa riutuville 
hermoillenne. Innon vivah-
teikkailla kartastoilla on usko-
matonta kyllä unta parantava 
vaikutus.  Nopeasti lievittävä 
Into-mini on pikainen apu niin 
ajatustenvaihtoon kuin van-
huudenheikkouteen.
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Maailmanpolitiikan Atlaksesta sanottua: 

”Diplon karttoja arvostetaan, sillä ne onnistuvat ilmaisemaan 
vaikeat maailmanpoliittiset aiheet selkeästi ja ovat täynnä 
erilaisia yksityiskohtia.” 

– jenni virtanen, HS

”Valtioiden rooli on murentunut, uudet globaalit valtasuhteet 
näytetään nyt Maailmanpolitiikan Atlas -karttakirjassa.” 

– markus Ånäs, Kauppalehti
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Le Monde diplomatique

Historia-atlas
toisenlainen 1900-luku

Le Monde diplomatiquen uusin maailmanpoliittinen 
kartasto analysoi uudessa valossa viime vuosisadan 
käänteentekeviä kehityskulkuja. Se keskittyy tapah-
tumiin, jotka ovat jääneet tiedotusvälineissä ja oppi-
kirjoissa vähemmälle huomiolle. Historia-atlas piir-
tää toisenlaisen kuvan kaoottisesta 1900-luvusta ja sen 
konflikteista.

Historia-atlas sisältää

– 42 temaattista aukeamaa, joiden taustatiimissä on  
 40 eri alan eurooppalaista tutkijaa.

– 200 verratonta nelivärikarttaa ja kuvaa, jotka on   
 laatinut Le Monde diplomatique -lehden viiden 
 maantieteilijän ja kartografin ryhmä. 

Alkuteos: L’Atlas du Monde diplomatique Histoire critique du XXe siècle 
(2010). Suom. Kaarina Järventaus, Joonas Pörsti, Ella Vihelmaa,  
Elisa Paukkonen, Joonas Maristo, Marja Ollila ja Niina Saikkonen.  
ISBN 9�8-952-2�4-0�1-1, kl 91; 90.2, nid., A4, 100 s., nelivärikuvitus,  
25 €, ilm. 9/2011

atlas
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Le Monde diplomatique

sata sivua poliittista
sarjakuvaa 1
Uraauurtava hanke, jossa Le Monde diplomatiquen laa-
tujournalismi yhdistyy nykysarjakuvaan.

Albumi käsittelee sarjakuvan keinoin ajankohtaisia 
aiheita: homofobiaa, Kaukasuksen historiaa, moder-
nien lentokenttien lumoa, Etelä-Korean politiikkaa, 
tehtaiden sulkemista, rasismia, siirtolaisten kidutusta, 
Gazan tilannetta ja pörssien lakkauttamisen mahdolli-
suutta. Osa tarinoista on piirtäjien ja ”diplon” vakikir-
joittajien yhteistyötä. Näinkin visuaalisesti voi tutustua 
päivänpolttaviin kysymyksiin!

Piirtäjät ovat tunnettuja sarjakuvataiteilijoita ja 
uusia kykyjä muun muassa Ranskasta, Etelä-Koreasta 
ja Etelä-Afrikasta.

Alkuteos: Le Monde diplomatique en bande dessinée (2010). Suom. 
Kirsi Kinnunen, ISBN 9�8-952-2�4-0�2-8, kl 85.3, 98 s.,  
nelivärikuvitus, A4, 24 €, ilm. 10/2011

sarjis
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”Le Monde diplomatique näyttää meille, -- että sarjakuva 
on osuva väline ympäröivän mailman tutkimiseen.” 

– par-la-bande.blogspot.com
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Laura Gustafsson

Huorasatu
Tänä syksynä:
Jumalat saapuvat Helsinkiin 
(vahingossa)!
Milla ryhtyy huoraksi!
Seksiä, väkivaltaa, työvoimapolitiikkaa!
Ihmeellisiä eläimiä!
Maailman kauneimpia naisia!
Ja myös joitain miehiä!

Huorasatu on räväkkä, genrerajat rikkova esikoisro-
maani, joka liikkuu kaunokirjallisuuden, pornografian 
ja chick litin välimaastossa ja liioittelee häpeilemättä. 
Se näyttää keskisormea kaikkien niiden puolesta, joita 
on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti lajin, sukupuolen, 
seksuaalisen suuntautumisen tai sosiaalisen statuksen 
vuoksi. Ennen kaikkea kirja on naisen luomiskertomus 
(sori miehet, ei oo tarkoitus syrjiä teitä, mutta ette voi 
aina saada kaikkee huomiota).

ISBN 9�8-952-2�4-0�3-5, kl 84.2, sid., 1�� s., 28 €, ilm. 8/2011

Laura 

Gustafsson  

(s. 1983) on drama-

turgi ja humanististen  

tieteiden 

kandidaatti, vegaani, 

näytelmäkirjailija ja 

glamourblondi.

Kauno



”lukeminen 
on    

 seksikästä
.”
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saara 
Henriksson  

(s. 1981) on tampere-

lainen medianomi, 

toimittaja ja yhteiskunta-

tieteiden kandidaatti. Moby 

Doll on hänen esikois-

romaaninsa.

12
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Saara Henriksson

moby doll
romaani, jossa mies etsii naista ja nainen valasta.

Moby Doll kertoo saavuttamattoman kohteen metsäs-
tyksestä mutta myös kommunikaation mahdollisuu-
desta ja musiikin voimasta. Valaiden laulusta Jenny 
etsii vastausta jo lapsena esittämäänsä kysymykseen. 
Romaani kertoo myös ihmisten ja valaiden suhteesta 
kautta aikojen.

”Saara Henriksson kirjoittaa konkreettisen 
tämänpuoleisesti – vaikka ei arastelekaan sukeltaa myös 
valaan vatsaan ja tajuntaan. Ei se hoopoa ole, kumma 
kyllä, vaan oudon hienoa.”

– antti majander, Helsingin Sanomat

ISBN 9�8-952-2�4-050-5, kl 84.2, sid.,192 s., 29 €, ilm. 3/2011, 
myös e-kirjana

Kauno



”Mannerheim nousee takaisin 

jalustalle muttei suostu ottamaan 

hevosta mukaansa. Sen sijaan 

hän haluaa nojatuolin, koska 

seisominen olisi kuitenkin liian 

raskasta. Hänelle tarjotaan 

muhkeaa jenkkituolia Suomi-

soffasta mutta hän sanoo että ne 

ovat rumia ja mauttomia ja käskee 

hakemaan jotain Stockmannilta 

koska hän arvostaa tyyliä.” 

– Laura Gustafsson, Kesä Rynkyn kanssa

14
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Veera Aaltonen (toim.)

kesä rynkyn kanssa
ja muita novelleja

Kokoelman nimi tulee Laura Gustafssonin voittaja-
novellista, jonka hillittömissä käänteissä Rynkky-koira 
kakkii kaikkialle ja sudet seuraavat karismaattista 
Tanja Karpelaa. Kokoelma esittelee myös yhdeksän 
muuta nuorta ja lahjakasta kirjoittajaa, kuten Saara 
Henrikssonin ja Eero Suorannan.

Novellit on valittu Vasemmistonuorten järjestämän 
kirjoituskilpailun parhaimmistosta. 

”…nousee vahvasti esiin kauniiden sanojen ja 
yhteiskunnallisen todellisuuden välinen kuilu.” 

– elias krohn, Kansan Uutiset

ISBN 9�8-952-2�4-009-3, kl 84.2, nid., 134 s., 1� €, ilm. 01/2011

Kauno



Lidia 

JakovLevna 

Ginzburg (1902–1990) 

oli venäjänjuutalainen 

esseisti, kirjallisuudentut-

kija ja runouden teoreetikko. 

Leningradin piirityksen päi-

väkirja on hänen tunne-

tuin teoksensa. 

1�
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Lidia Ginzburg

leningradin
piirityksen päiväkirja
Leningradin piirityksen alkamisesta tulee 8.9.2011 
kuluneeksi 70 vuotta, ja Suomen osallisuus siihen Sak-
san rinnalla on vaiettu aihe suomalaisessa historian 
kirjoituksessa. Piiritys kesti 872 päivää, yli kaksi vuotta. 
Omaelämäkerrallinen teos kertoo kaunokirjallisuuden 
keinoin, miten nälänhätä vaikutti kaupunkilaisten ruu-
miiseen, mieleen ja kieleen.

Leningradin piirityksen päiväkirja kirjoitettiin piiri-
tyksen aikana vuonna 1942, muokattiin vuonna 1962 ja 
julkaistiin vasta vuonna 1984… 

”…yksi huomattavimmista toisen maailmansodan 
dokumenteista, joka kuvaa selviytymistä äärioloissa…”

– irina sandomirskaja, södertörnin yliopisto

”…eräs 1900-luvun vapaimmista ja itsenäisimmistä 
ajattelijoista ja kirjailijoista Venäjällä.” 

– andrei zorin

Alkuteos: Zapiski blokadnogo cheloveka (2002). Suom. Kirsti Era. 
ISBN 9�8-952-2�4-0��-3, kl 84.2; 04, sid., 18� s., 29 €, ilm. 8/2011

Kauno
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Heli Kuusipalo

dolce patata
ja muuta ihanaa kasviksista

Dolce patata on iloinen keittokirja täynnä kasvisherk-
kuja Italiasta ja Suomesta. Mukana myös tietoiskuja 
ruoasta ja ilmastosta. Herkulliset kuvat.

Dolce patata kutsuu kokeilemaan Lohduttavaa yrt-
tipastaa ja monenlaista leipää, suolapalaa, keittoa, 
paistosta, piirakkaa, salaattia, marjasosetta, mehua ja 
jälkiruokaa. Kirjassa on myös kattavat neuvot luon-
nonmukaiseen säilöntään ja hyödyllisiä vinkkejä kau-
punkiviljelystä ruokapiireihin. 

Syömisen osuus yksilön ympäristövaikutuksista on 
noin kolmannes, yhtä suuri kuin asumisen ja liiken-
teen. Dolce patata auttaa oikeiden valintojen tekemi-
sessä ilman ryppyotsaisuutta. 

”Tulevaisuuden ekologisesti kestävässä ja hiilineutraalissa 
yhteiskunnassa luomukausikasvisruoka on ainoa järkevä 
vaihtoehto. Heli Kuusipalon kirja antaa tulevaisuutta 
silmälläpitäen herkulliset eväät meille kaikille.”

– leo stranius

ISBN 9�8-952-2�4-0�8-0, kl �8.2, sid., 1�0 x 240 mm., n. 240 s.,  
nelivärikuvitus, 32 €, ilm. 10/2011

taito



ta
it
o

HeLi 
kuusipaLo 

on kehitysmaiden 

ruokaturva- ja ravitsemus-

asiantuntija, joka leipätyönsä 

ohella ohjaa ruokakursseja, 

valmistaa juhlapitoja ja 

kirjoittaa keitto-

kirjoja. 

“Dolce pata
ta tarjoaa 

arkista ilm
astotietout

ta ja 

antaa ainek
sia ruokava

lion 

globaalin m
erkityksen 

arviointiin
 – unohtama

tta 

ruoanlaiton
 iloja!
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“Vastamainos on visuaalisen 
kulttuurin judoa, jossa mainos 
mätkäytetään kanveesiin sen omaa 

liike-energiaa apuna käyttäen, sitä 
vähän muokkaamalla.”
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Kimmo Jylhämö & Klaus Welp (toim.)

louserit vuittuun
– ja muita voiman vastamainoksia

Oivaltava ja räävitön vastamainoskirja tekee jäynää 
kaikkialle tunkevalle mainostulvalle ja avaa silmät 
visuaalisen markkinoinnin logiikalle. Virkistävä mie-
len saastumisen vastalääke!

Mainokset tunkevat kaikkialle: kaupunkitila, lehdet 
ja internet ovat brändien ja logojen temmellyskenttää. 
Ilman kriittistä medialukutaitoa olemme mainosten 
armoilla. 

Mainosten logiikka paljastuu katsomalla mainos-
parodioita, jotka jäljittelevät mainosten toimintatapaa, 
mutta purkavat kuvan, logon ja tekstin pyhän kolmi-
naisuuden.

Kutkuttavaan opukseen on koottu Voima-lehdessä 
vuodesta 1999 ilmestyneitä vastamainoksia. Kuvien 
lomassa valotetaan vastamainosten syntyhistoriaa ja 
annetaan eväitä omaan mainosanalyysiin.

Suosittelemme niin syysiltojen ratoksi kuin media-
lukutaidon oppaaksi!

ISBN 9�8-952-2�4-09�-0, kl �9.35, nid., A4, n. 150 s., nelivärikuvitus, 
29 €, ilm. 10/2011

Voima
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Heini Saraste

reilusti skitso
– kalevi rinteen elämä

Millaisia ovat harhat? Miten niiden kanssa tulee toi-
meen? Miten lääkkeet vaikuttavat? Auttaako terapia? 
Miten potilaita kohdellaan psykiatrisissa sairaaloissa? 
Mitä ihmissuhteet ja rakkaus merkitsevät? 

Reilusti skitso on rehellinen, runollisen kaunis ja 
jännittävä kuvaus Kalevi Rinteestä – ihmisestä, joka on 
sairastanut skitsofreniaa, selvinnyt hengissä monesta 
itsemurhayrityksestä eikä ole salaillut sairauttaan. 

Reilusti skitso ei ole synkkä kirja. Ihminen on enem-
män kuin sairautensa. 

ISBN 9�8-952-2�4-0�2-�, kl 99.1; 59.5�1, sid., 25� s., 29 €,  
ilm. 8/2011

tieto



”tapetissa on repeämä, se 
avautuu kuin pieni ikkuna. sitä 
tuijottaessani saatan kuvitella, 

että seinäpaperin toisella puolella 
maailma on toisenlainen.”

Heini 
saraste 

on kirjoittanut vähem-

mistöjen elämään liittyvistä 

teemoista satoja lehtijuttuja ja 

lukuisia kirjoja. kaLevi rinne 

on skitsofreenikko, lääketie-

teen kandidaatti ja harras-

tajamaalari.

23



Jani 

Laasonen on 

Zeitgeist-liikkeessä 

toimiva kirjailija, 

yhteiskuntafilosofi ja 

kolmen lapsen isä, 

joka asuu nykyään 

Mikkelissä. 

”Harvassa kirjassa on joka sivu samanlaista take no 
prisoners -tykitystä ekasta sivusta vikaan!”

– vesa rahkola (suomalaisen Ajan henki -
dokumenttielokuvan tekijätiimin jäsen)

24
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Jani Laasonen 

ajan Henki
Ajan henki on hermostunut. Olemme siirtymässä ajan-
jaksoon, jossa yhteiskunnan kaikki taloudelliset, sosi-
aaliset, poliittiset, ekologiset ja uskonnolliset rakenteet, 
jotka parhaimmillaankin toimivat vain osittain, ovat 
viimein ajautumassa lopulliseen umpikujaansa. Raha-
talouteen perustuva vanha maailma on kuolemassa ja 
jotain ennennäkemätöntä on syntymässä tilalle.

Ajan henki liittyy samannimiseen dokumenttielo-
kuvaan, joka on vapaasti ladattavissa netistä. Elokuva 
toteutettiin yhteistyössä Zeitgeist-liikkeen kanssa. 
Tämä avoin, maailmanlaajuinen kansanliike pyr-
kii rakentamaan parempaa maailmaa viemällä yhteis-
kuntaa kohti resurssipohjaista taloutta, joka ei perustu 
rahaan vaan Maan resursseihin. 

ISBN 9�8-952-2�4-095-�, kl 32.01; 3�.2, nid., n. 200 s., 18 €,  
ilm. 10/2011, myös e-kirjana

tieto
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Teppo Eskelinen & Matti Ylönen

tulosvaroitus 
Miten kirjanpito auttaa nälkäänäkeviä? Miksi kes-
tävyysvajetta ei ole? Mitä Nokian tukiaisille pitäisi 
tehdä? Tulosvaroitus osoittaa, että suomalaiselle yhden 
totuuden talousajattelulle on vaihtoehtoja. 

Vuonna 2007 kirjoittajat kyllästyivät talousjour-
nalismin tilaan ja ryhtyivät itse talousjournalisteiksi. 
Teos on kokoelma heidän parhaita Voima-lehdessä ja 
Kansan Uutisissa ilmestyneitä kolumnejaan sekä uusia 
tekstejä. Niiden johtoajatuksena on pikemmin globaali 
solidaarisuus kuin kilpailukyky. 

Sisältää tärkeitä uusia ajatuksia.

ISBN 9�8-952-2�4-110-�, kl 3�.1; nid., n. 150 s., 18 €, ilm. 10/2011

tieto



teppo 

eskeLinen on 

yhteiskuntatieteiden toh-

tori ja filosofi, joka on julkais-

sut useita talousaiheisia kirjoja.

YTM Matti YLönen on jour-

nalisti ja tietokirjailija. Hän on 

aiemmin toiminut lobbarina 

Kehitysyhteistyön palvelu-

keskuksessa.

Hyvä talous -kirjasta sanottua:

”Hyvää tässä opuksessa on se, että kirjoittajat selvittävät 
kaikki käyttämänsä käsitteet ja ottavat esimerkkejä 

käytännön elämästä.” 

– Heikki nivaro, Talouselämä

2�



Harri 
Leppänen 

(dipl. ins.) on pioneeri 

yhdyskuntien rakentamisen 

ja suunnittelun viennissä. 

Kansainvälistymisen kor-

keakoulun hän suoritti 

Libyassa käytännön 

työssä. 

28



29

Harri Leppänen

gaddafin kunnailla
Suomalainen insinööri silminnäkijänä Gaddafin Liby-
assa: Gaddafin kunnailla on ajankohtainen käsikirja 
Libyan loisteliaaseen historiaan ja ristiriitaiseen nyky-
päivään.

Tapahtuu vuonna 1977 Libyassa: Eversti Gaddafi 
on juuri teloittanut vastustajansa ja vakiinnuttanut 
asemansa. Öljykriisin jälkeinen taantuma ajaa suoma-
laiset suunnittelutoimistot kansainvälistymään. Uusia 
markkinoita löytyy arabimaista, joille virtaa vuolaasti 
öljydollareita.

Gaddafin kunnailla kuvaa elämää Libyassa yli kah-
den vuosikymmenen aikana. Kirja kertoo humoristi-
sesti ja lempeän ironisesti Libyasta, vallankumouksen 
johtajasta ja sopeutumisesta vieraaseen kulttuuriin.

”Gaddafin kunnailla on sympaattinen, kuivalla 
insinöörihuumorilla pakattu olinpaikkakuvaus. Saamme 
lisäksi muistutuksen siitä, miten kitkatta taloudellista 
yhteistyötä harjoitetaan maailman entisten, nykyisten ja 
tulevien diktatuurien kanssa.”

– veli-pekka leppänen, HS

ISBN 9�8-952-2�4-05�-4, kl 98.21, nid., 2�3 s., 25 €, ilm. 5/2011 

tieto



30

Tapio Tamminen

islamin aseeton
soturi
ghaffar khan ja talebanien synty

Ghaffar Khan oli Mahatma Gandhin taistelutoveri. 
Khan taisteli 80 vuotta ihmisoikeuksien ja vapauden 
puolesta tarttumatta koskaan aseisiin ja istui brittiläi-
sen Intian ja Pakistanin vankiloissa yli 30 vuotta. Hän 
perusti väkivaltaiselle Pakistanin rajaseudulle maail-
man ensimmäisen ja ainoan pasifistisen armeijan.

Kirja kertoo Pakistanin Gandhiksi kutsutun vapa-
ustaistelijan elämästä ja valottaa samalla Intian, Pakis-
tanin ja Afganistanin lähihistoriaa ja tapahtumia, jotka 
johtivat talebanliikkeen syntyyn.

”Ghaffar Khanin elämäntarina on osoitus yksilön voimasta 
uhmata menestyksellisesti järjestelmiä.” 

– tapio tamminen

ISBN 9�8-952-2�4-035-2, kl 98.13, nid., 191 s., 23.00 €, ilm. 4/2011

tieto

ti
et
o



Filosofian 

tohtori tapio 

taMMinen on kult-

tuuriantropologi ja tietokir-

jailija, joka on toiminut myös 

radiotoimittajana ja tutkijana 

ja perehtynyt erityisesti 

uskonnolliseen nationa-

lismiin Intiassa. 

31



Mervi 

Leppäkorpi 

on Latinalaiseen 

Amerikkaan ja kehitys-

kysymyksiin keskittynyt 

sosiologi. Hän on viettänyt 

aikuisikänsä Saksassa, 

Boliviassa ja 

Suomessa.

32
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Mervi Leppäkorpi

asiaton oleskelu
kielletty
tutkimusmatkalla paperittomien suomessa

Asiaton oleskelu kielletty tarttuu Eurooppaa ja huhu-
jen mukaan myös Suomea koettelevaan laitto-

mien maahanmuuttajien ongelmaan. On ongel-
mallista, että ihmisistä puhutaan laittomina.

Euroopassa paperittomien kanssa arkensa 
jakanut Mervi Leppäkorpi ehti tottua 
todellisuuteen, jossa myös paperiton on 
oman elämänsä toimija ja yksilö. Kyllästy-

minen siirtolaisuuden, ”ihmissalakuljetuksen” 
ja ihmisten paperittomuuden demonisointiin 

synnytti tämän kirjan.

”Oivallinen puheenvuoro, tätä tarvitaan juuri nyt 
Suomessa.”

– marja sulin, juristi ja toimittaja

”Paperittomuuden monisyisyyttä voidaan ymmärtää 
vain, kun katse käännetään laittomuudesta syrjintään. 
Leppäkorpi tekee juuri näin.”

– jussi förbom, tietokirjailija

ISBN 9�8-9522�4-03�-�, kl 32.21, nid., n. 25� s., 23 €, ilm. 8/2011

tieto



Matti 
saLMinen 

on tietokirjailija ja 

toimittaja. Hän on  

aiemmin julkaissut kirjat 

Elämmekö valheessa ja 

Sadan vuoden inhi-

millisyys.

”Matti Salminen piirtää maanläheisen muotokuvan miehestä, 
joka oli voimakkaan kriittinen länsimaisen ihmisen vallan, 

maineen ja rikkauden metsästystä kohtaan.” 

– Henrik Helenius, Hufvudstadsbladet
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Matti Salminen

yrjö kallisen elämä
ja totuus
Opetusneuvos Yrjö Kallisen elämä on Suomen histo-
rian merkillisimpiä. Hän sai sisällissodassa neljä kuo-
lemantuomiota, vaikka yritti toimia rauhanvälittäjänä 
valkoisten ja punaisten välillä. Toisen maailmanso-
dan jälkeen vankkumattomasta pasifistista tuli Suo-
men puolustusministeri. Kallinen oli paitsi sosialide-
mokraatti myös teosofi ja tunsi tarkasti idän uskonnot. 
Hän oli poikkeuksellinen filosofi, jonka ajatukset ovat 
nyt ajankohtaisempia kuin koskaan.

”… motivoitunut ja perehtyvä kommentaari suomalaisesta 
toisinajattelijasta, hänen ikivanhoista opeistaan ja oman 
vuosisatansa historiasta.”

– veli-pekka leppänen, HS

”Yrjö Kallisen mielipiteet herättävät virkistäviä oivalluksia 
myös nykypäivänä.” 

– kristiina koivunen, Kansan Uutisten Viikkolehti

ISBN 9�8-952-01-0�12-�, kl 3�.4; 21.5, sid., 2�9 s., 30 €, ilm. 3/2011, 
myös e-kirjana

tieto



3�

Esko Seppänen

oma pääoma
Tässä eräänlaisessa elämäkerrassa Esko Seppänen ei 
ennusta menneitä vaan puhuu tästä päivästä ja siitä, 
miten tähän on tultu. Hän kertoo Stasi- ja KGB-
suhteistaan, kuvaa Europarlamenttia sisäruokin-
nan kultapossukerhoksi ja haluaa kumota rahan vallan 
yhteiskunnan organisoitumisen ainoana vaihtoehtona.

Seppänen on ollut yksi Vasemmistoliiton näkyvim-
mistä edustajista. Kirjassa hän kuvaa puolueen sisä-
piirin toimintaa tavalla, joka on poliitikoille epäta-
vallisen avomielinen. Kirjaan sisältyy myös hyvin 
henkilökohtaisia kokemuksia elämästä, ja mukana 
on lähes 600 nimen henkilöhakemisto.

”Totuus Brysselistä… Seppänen vain kertoo, miten asiat 
ovat.” 

– esko rantanen, Talouselämä

ISBN 9�8-952-2�4-033-8, kl 32.1828, sid., 322 s., 29 €, ilm. 2/2011, 
myös e-kirjana

tieto
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”kirjan loppuluvut ovat parasta ja perusteellisinta  
eu-kritiikkiä, jota olen aikoihin lukenut.” 

– unto Hämäläinen, HS

esko 

seppänen oli 

Euroopan parlamentin 

jäsen 199�–2009, 

vasemmiston ääniharava ja 

räväkkä taloustoimittaja, joka 

on palkittu kahdesti valtion 

tiedonjulkistamispalkinnolla. 

Hän on kirjoittanut 2� 

tietokirjaa.  



”Mainio... ylivoimainen teos 
ihmisten elämästä Amerikassa 
ennen Kolumbusta.”

– New York Times

CHarLes 

C. Mann on 

toimittaja ja 

kirjailija. 
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Charles C. Mann

1491 – amerikka
ennen kolumbusta
1491 mullistaa käsityksemme Amerikasta ennen 
eurooppalaisten valloitusta. Se paljastaa inkojen, 
asteekkien ja mayojen loisteliaan historian ja kertoo 
niiden rikkaista kaupunkikulttuureista ja monimutkai-
sista yhteiskunnista.

Vuonna 1491 Amerikassa asui enemmän ihmi-
siä kuin Euroopassa. Asteekkien pääkaupungissa 
Tenochtitlánissa oli myös juokseva vesi, kauniit puu-
tarhat ja uskomattoman puhtaat kadut – toisin kuin 
samaan aikaan Euroopassa.

Jännittävä tutkimus tieteen uusista löydöistä voitti 
Yhdysvaltojen tiedeakatemian Keck-palkinnon vuo-
den parhaana kirjana. 

Alkuteos: 1491 – New Revelations of the Americas Before Columbus 
(2005). Suom. Milla Karppinen ja Leena Teirioja,  
ISBN 9�8-952-2�4-0��-5, kl 98.3; 90.4, nid., n. 5�0 s., 35 €,  
ilm. 10/2011

tieto
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Nicholas Shaxson

aarresaaret
miehet jotka ryöstivät maailman

Likainen raha, veroparatiisit ja offshore-järjestelmä 
– rumin ja salatuin luku globaalin talousjärjestelmän 
historiassa. 

• Yksityishenkilöiden varoja on piilotettu offshore-
 talletuksiin yli 10 triljoonan – kymmenen miljardin   

 miljardin – dollarin arvosta.
• Veroparatiisit ovat tärkein yksittäinen syy sille,
 miksi köyhät ihmiset ja maat pysyvät köyhinä ja
 demokratiat heikkenevät.

Veroparatiisit ovat 1970-luvulta alkaen olleet keskei-
sesti mukana lähes kaikissa suurissa talousskandaa-
leissa ja finanssikriiseissä, myös viimeisimmässä maa-
ilmanlaajuisessa talouskriisissä.

Aarresaaret piirtää terävän kuvan monimutkaisesta 
finanssialasta helposti luettavassa muodossa.

”Pureva selvitys veroparatiisien roolista kansainvälisessä 
taloudessa... Nerokas.”

– London Review of Books

”Ehkä tärkein tänä vuonna Britanniassa julkaistu kirja.”

– george monbiot, The Guardian

Alkuteos: Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Sold the 
World (2011). Suom. Henri Purje, ISBN 9�8-952-2�4-0�8-9,  
kl 3�.�; 3�.1, nid., n. 400 s., 29 €, ilm. 10/2011

tieto

britannian 
amazonin 
eniten myyty  
talous- 
tietokirja
tammikuussa 
2011.



niCHoLas 

sHaxson on 

kokenut toimittaja, 

joka avustaa säännölli-

sesti Reutersia sekä The 

Financial Times ja The 

Economist -lehtiä. 

”Shaxson näyttää, että globaali finanssikone on rikki ja 
että hyvin harvat ovat huomanneet sen.”

– New Statesman
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”Tärkeitä päiväkirjamerkintöjä... Kertomus vahvan nuoren 
naisen yrityksestä luoda itselleen oma identiteetti.”

– sigrun Hodne, Stavanger Aftenblad
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Maria Amelie

luvaton norjalainen
Ossetiasta paennut perhe haki turvapaikkaa Norjasta, 
anomus hylättiin, ja perhe päätti mennä maan alle. 
Siitä alkoi Maria Amelien merkillinen kaksoiselämä, 
jota kesti kahdeksan vuotta.

Asuttuaan lähes vuoden vastaanottokeskuksessa 
Marian onnistuu päästä kouluun. Pitkiksi ajoiksi hän 
voi unohtaa pelkonsa maasta käännytyksestä. Hän 
suorittaa yliopiston loppututkinnon.

Toisaalta hän joutuu tekemään pimeää työtä, ei voi 
käyttää omaa nimeään eikä saa omaa pankkitiliä, vero-
korttia tai henkilöllisyystodistusta. 

Kirjan ilmestyminen nosti Maria Amelien julki-
suuden valokeilaan ja suuntasi huomion paperittomien 
siirtolaisten oikeuksiin. 

25-vuotias Maria Amelie pidätettiin tammikuussa 
2011 ja käännytettiin Venäjälle. Hän sai lopulta työ-
peräisen oleskeluluvan ja palasi Norjaan huhtikuussa 
2011.

”... kirjoitettu intensiivisesti, täysin vailla ironiaa ja 
selkeällä, lujalla äänellä.”

– silje bekeng, Klassekampen

Alkuteos: Ulovlig norsk (2010). Suom. Päivi Kivelä.  
ISBN 9�8-952-2�4-0�9-�, kl 99.1, nid., 224 s., 24 €, ilm. 9/2011

tieto



LaiLa 
eL-Haddad 

on freelancer-

toimittaja ja media-

aktivisti. Hänen bloginsa 

Gazamom on voittanut 

useita palkintoja.

”Jos luet vain yhden kirjan Palestiinasta ja 
palestiinalaisista, olkoon se tämä.”

– farmer brown, amazon.com
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Laila El-Haddad  gazamom
Laila El-Haddad, nuori Yhdysvalloissa opiskellut 
palestiinalaisäiti aloittelee toimittajanuraansa Gazassa, 
mukanaan alle vuoden ikäinen esikoispoika. Libano-
nin pakolaisleirillä syntynyt aviomies ei pääse Gazaan, 
koska häneltä puuttuu kulkulupa. Laila El-Haddad 
perustaa nettipäiväkirjan, jotta maailma saisi tietää, 
mitä Gazassa todella tapahtuu.

Kirja kattaa vuodet 2004–2010 ja valottaa ankaraa 
ja absurdia arkea ”maailman suurimmassa avovanki-

lassa”, jota Israel valvoo. Se kertoo psykologisesta 
terrorista, kauko-ohjatusta miehityksestä ja mat-
kustusrajoituksista, mutta myös gazalaisten sel-
viytymisstrategioista ja tavallisesta arjesta tark-
kanäköisesti ja vangitsevasti.

”Tämä kirja tekee sen, mihin vain harva kirja pystyy: 
se auttaa meitä ymmärtämään palestiinalaisia 

niin kuin itseämme, ja näin se vahvistaa yhteistä 
inhimillisyyttämme.” 

– sara roy, Harvardin yliopiston lähi-idän tutkimuksen 
keskus

Alkuteos: Gaza Mom. Palestine, Politics, Parenting and Everything In 
Between (2011). Suom. Soili Takkala. ISBN 9�8-952-2�4-081-9,  
kl 98.114, nid., n. 448 s., 24 €, ilm. 10/2011

tieto



4�

Tariq Ali

taistelu pakistanista
Viime vuosina Pakistan on syöksynyt kaaokseen. 
Poliittisen kiistan piinaamalla maalla on velvoitteita 
länsiliittolaisiaan kohtaan ja kulttuurisia siteitä itään. 
Koska Pakistan on 190 000 000 asukkaan muslimival-
tio, ydinasejättiläinen ja Osama bin Ladenin viimei-
nen piilopaikka, maan tapahtumat vaikuttavat koko 
maailmaan.

Taistelu Pakistanista on omakohtaiseen tietoon 
perustuva analyysi ristiriitaisesta mutta vahvasta kan-
sakunnasta. Mukaansa tempaava teos sisältää dra-
maattisia käänteitä, mutta tarjoaa myös toivoa: vaikka 
Pakistanin rajaseudut ruokkivat militantteja islamis-
teja, yli puolet äänistä vaaleissa on jo pitkään mennyt 
maallisille puolueille. Siten demokraattiselle muutok-
selle on olemassa vahva perusta.

”Nerokas ja poleeminen historiateos.” 

– The Independent

Alkuteos: Duel – Pakistan on the Flight Path of American Power 
(2008). Suom. Risto Tiittula. ISBN 9�8-952-2�4-083-3, kl 98.13, nid.,  
n. 320 s., 2� €, ilm. 8/2011

tieto



tariq 
aLi on 

kansainvälisesti 

tunnettu toimittaja, 

kirjailija ja poliittinen 

kommentaattori. 

”Asiantunteva, vangitseva kertomus… Alin omat 
kohtaamiset historiallisten hahmojen kanssa – Zulfikar 
Ali Bhutton, Indira Gandhin, Benazir Bhutton... lisäävät 

kerrontaan ajankohtaisen, intiimin kerroksen.” 

– The Guardian 4�



Jesper 
Huor on 

kirjailija ja toimittaja, 

joka on työskennellyt 

mm. Dagens Nyheterille, 

Svenska Dagbladetille 

ja Ruotsin radiolle. 

”Reportterin tärkein tehtävä on 
kirjoittaa siitä, mitä hän näkee. 
Niinpä Jesper Huor on saanut 
mukaansa tärkeimmän: läsnäolon 
ja uskottavuuden.” 

– lars linder, Dagens Nyheter
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Jesper Huor

talebaneja
odotellessa
Tämä matkakertomus on persoonallinen kuvaus 
ihmisistä aikamme kenties polttavimman konflik-
tin keskiössä. Se kertoo maailmankuvien törmäyksistä 
anarkian, kauhun ja kauneuden piinaamassa todelli-
suudessa.

Kabul tukikohtanaan freelance-toimittaja Jesper 
Huor matkustaa ympäri Afganistania ja käy monissa 
vaarallisissa ja ihmeellisissä paikoissa. Matkoillaan hän 
tapaa kaikenlaista väkeä: koulutyttöjä, pyhiä miehiä, 
runoilijoita, feministejä, oopiuminviljelijöitä – ja ter-
roristeja. Hän kysyy, mitä talebanin päässä liikkuu ja 
millaista on naisten elämä, ja seuraa ISAF-sotilaita 
partioretkelle. 

”Talebaneja odotellessa on kirja ajan hermolla. 
Ajankohtainen ja poliittisesti intohimoinen.”

– ingemar nilsson, Tidningen Kulturen

Alkuteos: I väntan på talibanerna. Afghanistan inifrån (2010).  
Suom. Riikka Toivanen. ISBN 9�8-952-2�4-099-4, kl 48.11, nid.,  
244 s., 23 €, ilm. 9/2011

tieto
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Staughton Lynd & Andrej Grubacic:

zapatistit ja
tuplajuulaiset
– keskusteluja anarkismista, marxilaisuudesta ja 
radikaalista historiasta

Nuoren anarkistin ja vanhan marxilaisen keskuste-
lut vievät lukijan matkalle historian suuriin vallan- 
kumouksiin, zapatistien osuuskuntiin, intiaanien 
demokraattisiin yhteisöihin, vankilakapinoihin ja 
sodanvastaisiin liikkeisiin. Vahvan sijan saa meksi-
kolaisen zapatistiliikkeen kiinnostava historia ja sen 
toiminnan analyysi. Zapatistit ovat esikuvana myös 
monille suomalaisille aktivisteille.

”Ei-dogmaattisen marxismin paras perinne kohtaa 
luovimman ja humaaneimman anarkismin. (...) Lukija 
imetään keskelle kahden ihmisen aitoa ajatustenvaihtoa.” 

– margaret randall

Alkuteos: Wobblies and Zapatistas – Conversations on Anarchism, 
Marxism and Radical History (2008). Suom. Risto Tiittula.  
ISBN 9�8-952-2�4-08�-1, kl 32.01, nid., n. 300 s., 2� €, ilm. 10/2011

tieto



stauGHton 

LYnd on yhdys-

valtalaisen aktivismin 

grand old man, joka kir-

joittaa historiateoksia ja 

antaa oikeusapua työ-

läisille ja vangeille.

andreJ 

GrubaCiC on 

balkanilaissyntyinen 

anarkisti, radikaali historioitsija 

ja sosiologi. Hän kannattaa 

syndikalistista IWW-ammattijärjestöä 

(”tuplajuulaiset”), jossa suomalaisilla 

siirtolaisilla oli keskeinen 

rooli ja jossa myös tunnettu 

kuplettilaulaja Hiski 

Salomaa vaikutti.
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Maude 

barLow on 

vaikutusvaltaisen 

Council of Canadians –

järjestön pääsihteeri. Barlow 

sai Right Livelihood -palkinnon, 

”vaihtoehtonobelin”, työstään 

vesioikeudenmukai-

suuden puolesta. 

”Luettuasi tämän kirjan et enää avaa hanaa samalla tavalla.” 

– robert redford
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Maude Barlow

veden varassa
globaali kamppailu oikeudesta veteen

Kirja kertoo vesikriisin vaikutuksista ihmiskuntaan ja 
luontoon kokonaisuutena.

Kuumat läikät, hot stains, ovat planeettamme alu-
eita, joista puhdas juomakelpoinen vesi on loppumassa. 
Niihin kuuluvat Kiinan pohjoisosat, laajat alueet Afri-
kassa ja Aasiassa, Lähi-itä, Australia, Yhdysvaltojen 
Keski-länsi, Meksiko ja monet alueet Etelä-Ameri-
kassa. 

Kysymys on paitsi juomavedestä ja sanitaatiosta, 
myös maatalouden tarvitsemasta kasteluvedestä ja 
vedestä teollisuuden tarpeisiin. Miten on mahdollista, 
että maapallon elämälle kaikkein tärkeimmästä luon-
nonvarasta on tullut huutava pula kaikilla asutuilla 
mantereilla? Mitä meidän tulisi tehdä perääntyäk-
semme tällaisen rotkon reunalta?

Alkuteos: Blue Covenant – The Global Water Crisis and the Coming 
Battle for the Right to Water. Suom. Olli-Pekka Haavisto.  
ISBN 9�8-952-01-0513-�, kl 50.13, nid., n. 200 s., 28 €, ilm. 10/2011

tieto
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Richard Rieser

mustat lasit
vammaisuus valkokankaalla ja televisiossa

Miksi Disneyn animaatiossa Notre Damen kellonsoit-
taja Quasimodo ei saa vastarakkautta Esmeraldalta, 
toisin kuin Victor Hugon romaanissa? Miksi halvaan-
tunut Jan on kykenemätön jatkamaan avioliittoaan 
elokuvassa Breaking the Waves? Miten Frida antaa hie-
non kuvan Frida Kahlosta taiteilijana, rakastettuna ja 
vammaisena?

Vammaiset henkilöhahmot ovat valtavirtaelokuvissa 
tavallisia, mutta niiden ihmiskuva on usein kaukana 
todellisuudesta. Kirja tarjoaa elokuvantekijöille tapoja 
kuvata vammaiset henkilöhahmot realistisesti ja auttaa 
katsojia tunnistamaan stereotyyppiset asenteet. Kirja 
sisältää esimerkkejä monista tunnetuista elokuvista ja 
tv-ohjelmista, ja siihen on lisätty suomalaista elokuvaa 
koskeva luku. Oiva käsikirja kaikille elokuvan ystäville 
ja mainio medialukutaidon opas.

”Opas tekee selväksi ainakin yhden asian: vammaisuus ei 
aina ole sitä miltä se näyttää.” – kimmo laakso, HS

Alkuteos: Disabling Imagery? A Teaching Guide to Disability and 
Moving Image Media (2004).  
Suom. Sanni Purhonen ja Idastiina Räsänen.  
ISBN: 9�8-952-2�4-039-0, kl 3�.233; ��.49; 0�, nid., 191 s., 2� €,  
ilm. 4/2011

tieto
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5�

arundHati 

roY on maailman-

kuulu intialainen kirjailija 

ja aktivisti. Hän sai Bookerin 

kirjallisuuspalkinnon vuonna 

199� romaanistaan 

Joutavuuksien  

jumala.  



5�

Arundhati Roy

kuuntelen
Heinäsirkkoja
merkintöjä demokratiasta

Kirjoitukset raottavat maailman suurimman demok-
ratian (tai ”demonikratian”) kääntöpuolta. Arundhati 
Roy osoittaa hindunationalismin ja 1990-luvulla aloi-
tettujen talousuudistusten vaarat. Kuuntelemalla Intian 
tulevaisuuden uhkakuvia Roy kysyy tärkeitä kysymyk-
siä poliittisesta järjestelmästä, joka on säästynyt kritii-
kiltä ja uudistuksilta vain siksi, että sitä on pidetty par-
haimpana olemassaolevana vaihtoehtona. 

”Upeasti työstetty… täydellistä proosaa… kuvaa Intian 
arkipäiväisiä tragedioita järkyttävän kauniilla kielellä…”

– Time Magazine

”Roy on yksi aikamme itsevarmimpia ja omaperäisimpiä 
ajattelijoita.” – naomi klein

Alkuteos: Listening to grasshoppers, field notes on democracy (2009). 
Suom. Risto Tiittula.  
ISBN 9�8-952-01-0�10-2, kl nid., 25� s., 2� €, ilm. 2/2011

tieto



risto 

isoMäki on 

tieteis- ja tieto-

kirjailija, kolumnisti 

ja ympäristö-

aktivisti.
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Risto Isomäki

öljypalmukysymys
Öljypalmulla on nykyään huono maine. Sen väitetään 
pahentavan maailman nälkää, tuhoavan sademetsiä ja 
vievän elintilaa orangeilta. Totta vai tarua? Onko bio-
polttoaineiden tuotannolla tulevaisuutta?

Öljypalmut ovat tuhansien vuosien ajan muodosta-
neet kestävän maatalouden selkärangan koko kostean 
tropiikin alueella. Öljypalmujen viljely tarkkaan vali-
koiduilla alueilla voi myös nykyään olla ekologisesti 
kestävin tapa tuottaa maailmalle biopolttoaineita.

Järkevä biopolttoaineiden tuotanto tasoittaisi lama- 
ja nousukausien vuoristorataa, johon öljyn ja maakaa-
sun hintojen raju heilahtelu on nyt johtamassa. Se on 
myös suurin mahdollisuus, jonka Etelän köyhät pien-
viljelijät tulevat koskaan saamaan.

”Öljypalmujen viljely ei kuitenkaan ole pahentanut 
maailman nälkää, vaan päinvastoin lisännyt 
ihmisravinnoksi kelpaavan ruuan tuotantoa myös 
silloin, kun itse palmuöljy on käytetty biopolttoaineiden 
tuotantoon.” 

– risto isomäki

ISBN 9�8-952-2�4-093-2, kl �0.82, 128 s., 1� €, ilm. 9/2011,  
myös e-kirjana

pamfletti



”meillä rii
ttää 

maalia pite
mpään 

kuin teillä
 

riittää rah
aa.”

MikaeL 
bruniLa, 

kukka ranta 

ja eetu viren 

ovat opiskelijoita 

ja kansalais-

aktivisteja.
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Mikael Brunila, Kukka Ranta  
& Eetu Viren

töHry elää!
Virkamiespropagandaa, tappouhkauksia ja luunmurtu-
mia. Räväyttävä pamfletti Helsingin kaupungin katu-
taiteen vastaisen nollatoleranssipolitiikan vaikutuksista 
kaupunkilaisiin ja kaupunkitilaan.

Stop töhryille -hankkeen täyttäessä kymmenen 
vuotta syksyllä 2008 kaupunki ilmoitti lopettavansa 
töhryjen vastaisen kampanjan ja lopulta myös nollato-
leranssin. Kuitenkin keskeiset ongelmat, kuten varti-
javäkivaltaan perustuva kaupunkikontrolli ja ihmisten 
tuomitseminen velkavankeuteen ovat yhä ratkaise-
matta.

Vuodesta 1998 lähtien Helsingin kaupungin hanke 
on kärjistänyt nuorten ja viranomaisten välisiä konflik-
teja samalla, kun kaupungin seinätilat on varattu kau-
palliseen käyttöön.

ISBN 952-952-2�4-089-5, kl 32.01; �1, nid., 90 s., 1� €,  
ilm. 9/2011

pamfletti



�2

Juha Suoranta

vastaanottokeskus
Turvapaikanhakija saapuu Suomeen maitse, meritse 
tai ilmoitse. Hän etsiytyy poliisin luo ja ilmoittaa tar-
vitsevansa kansainvälistä suojelua. Poliisi kuulustelee 
hänet ja passittaa vastaanottokeskukseen. Myöhem-
min hän tapaa maahanmuuttoviraston virkailijan tai 
hänet käännytetään Suomesta nopeutetusti ilman har-
kintaa.

Miten turvapaikanhakijoita kohdellaan Suomessa? 
Olemme ottaneet asiasta selvää menemällä sinne, 
missä he asuvat: vastaanottokeskukseen. 

Millaista on turvapaikanhakijoiden elämä? Mitkä 
ovat asukkaiden ja työntekijöiden käsitykset suoma-
laisesta yhteiskunnasta, sen säännöistä ja odotuksista, 
vastaanottokeskuksen toiminnasta ja opinto- ja osal-
listumismahdollisuuksista?

Kirjan taustatyön on tehnyt Jaana Salo.

ISBN 9�8-952-2�4-091-8, kl 32.21, n. 150 s. 1� €, ilm. 9/2011,  
myös e-kirjana

pamfletti



”Ei auttamisen tarvitse olla kiiltokuvameininkiä.  
Apua tarvitseva ei juuri koskaan ole sen oloinen  

kuin auttaja haluaisi.”

juha suoranta Piilottajan päiväkirjaa käsittelevässä  
jutussa Anna-lehdessä 25–26/2010

JuHa 
suoranta 

on Tampereen yli-

opiston aikuis- 

kasvatuksen  

professori. 
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suunnittele
tko 

lakkoa? työ
ntekijän 

tärkein käs
ikirja.

Oikeus-
tieteen 

lisensiaatti 

kaLevi HöLttä on 

ammattiyhdistys-

juristi ja tutkija. 
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Kalevi Hölttä

työtaisteluopas
Mikä on työtaistelu ja miten se järjestetään? Mitä 
taktiikoita ja tekniikoita kannattaa käyttää? Mitä saa 
tehdä ja mitä ei?

Käytännön opasta työtaisteluista ei ole pitkään 
aikaan ollut saatavilla. Ammattiliitot käyttävät tilan-
nekohtaisia lakko-ohjeita, jotka usein ovat vain luet-
teloita työntekijöille kuuluvista eduista lakon aikana. 
Lakko-oikeus on myös EU-Suomessa jatkuvan uhan 
alla.

Työtaisteluopas kertoo työtaisteluoikeudesta työn-
tekijöiden kannalta. Miten työtaisteluvapaus on mää-
ritelty Suomen perustuslaissa ja muussa lainsäädän-
nössä? 

Opas on tarkoitettu etenkin ammattiyhdistysten 
aktivisteille ja luottamusmiehille. Se sopii oppikirjaksi 
esimerkiksi ammattiosastoille, mutta on kätevä opus 
kaikille työntekijöille.

ISBN 9�8-952-2�4-0�4-1, kl 3�.132, nid., n. 120 s., 1� €, ilm. 8/2011, 
myös e-kirjana

pamfletti
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Risto Isomäki

ydinvoima fukusHiman
jälkeen
Mitä Fukushimassa olisi tapahtunut, jos Sendain alu-
eelle olisi iskenyt yhtä iso tsunami kuin 68 vuotta sit-
ten?

Miksi USA:n ilmavoimien sotakorkeakoulu pitää 
radioaktiivisia laskelmia miljoona kertaa vaarallisem-
pina kuin Suomen Säteilyturvakeskus?

Aiheuttaako radioaktiivinen polonium valtaosan 
tupakointiin liittyvistä syövistä?

Leviävätkö ydinaseet kymmeniin uusiin maihin, jos 
alamme rakentaa niin sanottuja neljännen sukupolven 
ydinreaktoreja?

Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki on käsitel-
lyt vuosina 1999-2010 useisiin eri ydinvoimaloihin 
yhtä aikaa iskevän tsunamin aiheuttamaa riskiä laajasti 
muun muassa useissa tietokirjoissa, kymmenissä lehti-
artikkeleissa, lukemattomissa muistioissa sekä romaa-
nissaan Sarasvatin hiekkaa.

”Risto Isomäki saa kylmät väreet juoksemaan selkäpiitä 
pitkin. Jo ennen tsunamiuutisia hän kuvasi kirjassaan, 
mitä tapahtuu jättiaallon iskiessä ydinvoimalaan.” 

– kirsti Hemánus, Anna

ISBN 9�8-952-2�4-058-1, kl �0.85; 59.24, nid., n. 150 s., 1� €,  
ilm. 5/2011, myös e-kirjana

pamfletti
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Amu Urhonen

kompastuksia
Amu Urhonen kertoo Kompastuksia-kirjassaan tragi-
koomisia esimerkkejä, minkälaista vammaisena olo 
Suomessa pahimmillaan on. Kirjan lopussa on joukko 
toimenpiteitä, joita itsenäisen elämän toteutuminen 
vaatii.

Amu Urhonen on kiinnostunut vammaispolitiikan 
lisäksi erityisesti koulutus-, tasa-arvo-, yhdenvertai-
suus-, kehitysyhteistyö- ja terveydenhuoltokysymyk-
sistä. Politiikan lisäksi hän suhtautuu intohimoisesti 
kaunokirjallisuuteen ja matkusteluun. Urhosen per-
heeseen kuuluu arkkitehtiaviomies ja kolme kissaa.

”Kukaan ei ole niin vaikeasti vammainen, ettei osaisi 
päättää itse omista asioistaan.” 

– amu urhonen

ISBN 9�8-952-01-0�20-1, kl 33.233, nid., n. 130 s., 1� €, ilm. 10/2011

pamfletti

aMu 
urHonen  

(s. 1980) on Kynnys ry:n 

puheenjohtaja. Hän opiskelee 

teologiaa Helsingin yliopistossa ja 

sosiaalipolitiikkaa Tampereen yli-

opistossa. Urhonen on vihreä vara-

valtuutettu Tampereella ja vih-

reiden puoluevaltuuskunnan 

varapuheenjohtaja.



”Loppupäätelmänään Koponen ja Kontinen eivät 
tyhjentäisi kehitysapukeisarin vaatekaappia vaan  

tekisivät suursiivouksen.” 

– tiina kirkas, Kehitys

�8
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Juhani Koponen & Tiina Kontinen (toim.)

keHitysapukeisarin
vaatekaapilla 
Suomalaiset tutkijat pohtivat kehitysavun mieltä ja 
merkitystä. Teos käy läpi kansainvälistä ja suomalaista 
kehitysapukeskustelua ja siihen liittyvää tutkimusta. 
Onko kehitysapu kankkulan kaivo, toiveiden tynnyri 
vai jotakin ihan muuta? 

Kirjoittamassa muun muassa Minna Hakkarai-
nen, Juhani Koponen, Jussi Pakkasvirta, Eija Ranta-
Owusu, Maaria Seppänen, Lauri Siitonen ja Maria 
Suoheimo.

”Koposen ja Kontisen toimittamassa kirjassa johtavat 
suomalaiset kehitysmaatutkijat käyvät esimerkkitapauksin 
läpi Suomen kehitysavun ongelmia ja lainalaisuuksia 
– sekä myös sitä, miten vaikeaa on arvioida, onko 
apuprojekti onnistunut.”

– peik johansson, Kansan Uutisten Viikkolehti

ISBN 9�8-952-01-0�1�-4, kl 3�.�8, nid., n. 180 s., 1� €, ilm. �/2011, 
myös e-kirjana

pamfletti
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Teppo Eskelinen

keHityksen loppu
Yhteiskunnallista kehitystä tarjotaan ratkaisuksi maa-
ilman suuriin ongelmiin, erityisesti äärimmäiseen 
köyhyyteen. Kehitys on menettänyt merkityksensä 
hyvinvointia tuottavana poliittisena ohjelmana. Kun 
pääomamarkkinat vapautuivat ja kasvun rajat tulivat 
vastaan, kansainvälinen toimintaympäristö muuttui. 
Kehityksen aika oli päättynyt.

Kuitenkin kehityksen tavoite, köyhyyden vähentä-
minen, on ajankohtaisempi kuin koskaan. Miten köy-
hyyttä voidaan nykytilanteessa vähentää?

Yhteiskuntatieteiden tohtori Teppo Eskelinen on 
pohtinut kehityksen ongelmia toimittajana, tutki-
jana, kolumnistina ja aktivistina. Eskelinen on julkais-
sut yhdessä muiden kirjoittajien kanssa mm. teokset 
Immateriaalitalous (Gaudeamus 2009), Finanssikapi-
talismi - jumala on kuollut (2009) ja Hyvä talous (Like 
2011).

”Kirjassaan kehityksen loppu Eskelinen pohtii laajasti 
kehityksen historiaa ja sen ulottuvuuksia. Hänen 
mielestään köyhyyden poistaminen on mahdollista, jos 
hyvinvointi on muuta kuin aineellista kulutusta.” 

– tiina kirkas, Kehitys

ISBN 9�8-952-2�4-025-3, kl 30.01, nid., 1�0 s., 1� €, ilm. 5/2011, 
tulossa e-kirjana

pamfletti
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Saara Ilvessalo & Henrik Jaakkola (toim.)

kansan valta
suora demokratia suomen politiikan pelastuksena

Emme voi olla vapaita, jos toiset päättävät asiois-
tamme. Vain suora demokratia pelastaa parlamentaris-
min ja muuttaa järjestelmän. 

Kirja kertoo, missä kohtaa nykyinen järjestelmä ei 
riitä, miksi suoria vaikutusmahdollisuuksia tarvitaan ja 
miten suora demokratia voi paikata Suomen edustuk-
sellisen demokratian ongelmat. Millaisia keinoja suora 
osallistava demokratia tarjoaa päätöksenteon tuomi-
seksi lähemmäs kansalaisia ja avoimuuden lisäämi-
seksi? 

Kirjoittajat Tuija Brax, Rolf Büchi, Saara Ilvessalo, 
Henrik Jaakkola, Kaisa Leka (sarjakuvat), Rosa Meri-
läinen ja Matti Niemi ovat aktivisteja, poliitikkoja ja 
tutkijoita.

”Nyt on juuri oikea aika käydä keskustelua suorasta 
demokratiasta. Tämän julkaisun puheenvuorot luovat 
keskustelulle hyvän pohjan.” 

– tuija brax

ISBN 9�8-952-2�4-02�-�, kl 32.1, nid., 12� s., 1� €, ilm. 3/2011

pamfletti



Lääketieteen 

tohtori Meri 

koivusaLo on 

terveyspolitiikan 

tutkija.

”Kuten viime päivien EHEC-uutiset osoittavat,  
terveys on globaali juttu. Terveys kaupan on tarpeellinen puheenvuoro 

kansainvälisen terveyspolitiikan kiemuroista.”

– nora exlibris -blogi

outi 

Hakkarainen 

on Kepan ohjelma-

suunnittelija, aktivisti 

ja akateeminen 

sekatyöläinen.
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Meri Koivusalo & Outi Hakkarainen

terveys kaupan
Köyhällä ei ole varaa sairastaa. Yksittäisille sairauk-
sille jaetaan rahaa, mutta kehitysmaiden peruspalvelu-
jen tueksi sitä ei tahdo riittää. Onko maailma valmis 
jättämään terveyspolitiikan Gates-säätiön kaltaisille 
hyväntekeväisyyskapitalisteille?

Pamfletti erittelee, miten terveydestä on tullut 
markkinatavaraa, miksi kauppa- ja investointisopi-
muksia tulee terveyspolitiikan kannalta arvioida kriit-
tisesti, ja miten kansainvälisen terveyspolitiikan suun-
taa voidaan muuttaa.

”Jostain on syntynyt yleinen käsitys, että julkinen sektori 
on yksityiseen verrattuna kalliimpi ja tehottomampi. 
Koivusalo muistuttaa, että näyttö puhuu esimerkiksi 
terveyspalvelujen osalta aivan toista.”

– marko korvela, Tiedonantaja

ISBN 9�8-952-01-043�-5, kl 59.2, nid.,122 s., 1� €, ilm. 5/2011, 
myös e-kirjana

pamfletti
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Kristiina Kouros & Susan Villa (toim.)

iloisen talon
kellareissa
Iloisen talon kellareissa on kokoelma omakohtaisia 
kokemuksia Jehovan todistajien, romanien, lestadio-
laisten, muslimien, saamelaisten ja siirtolaisryhmien 
sisältä.

Yhteisö tarjoaa jäsenilleen yhteenkuuluvuutta, tur-
vallisuutta, yhteisen arvomaailman, tuttuja tapoja, 
uskoa... ehkä rakkauttakin. Kellarista löytyy kuiten-
kin myös kipeitä asioita, jotka saavat haluamaan pois. 
Yksilö voi joutua yhteisön kontrollin ja painostuksen 
kohteeksi, jos ei elä odotusten mukaan. Silloin yhtei-
söstä voi äkkiä tulla henkilökohtainen vankila. 

Kirja vaatii ihmisoikeusloukkauksiin puuttumista 
tilanteessa kuin tilanteessa. Se on tehty yhteistyössä 
Ihmisoikeusliiton kanssa.

ISBN 9�8-952-01-0�1�-1, kl 30.12, nid., n. 1�0 s., 1� €, ilm. 10/2011

pamfletti



”En ole koskaan vain minä,  
vaan olen jatkuvasti  

osa laumaa.”

”Jouduin myöntämään 
itselleni, etten usko 

lestadiolaisten Jumalaan, 
enkä itse asiassa minkään 

uskonnon käsitykseen 
Jumalasta. Tätä en 

kuitenkaan voinut sanoa 
ääneen kenellekään,  

sillä pelkäsin.”
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Heikki Hiilamo

uusi Hyvinvointivaltio
Hyvinvointivaltion kehittäminen pysähtyi 20 vuotta 
sitten. Uusi hyvinvointivaltio kertoo, miten kone saa-
daan taas käyntiin. Lähtökohtana on sosiaalisten mah-
dollisuuksien politiikka. Ihmisillä on halu ja kyky 
parantaa omaa elämäänsä: hyvinvointivaltio luo mah-
dollisuuksia koulutukseen, työhön ja terveyteen. Se ei 
kahlitse eikä lannista. 

”Heikki Hiilamo on viisas mies ja hänellä on paljon tärkeää 
sanottavaa Suomesta ja hyvinvoinnista.” 

– Heikki nivaro, Talouselämä

ISBN 9�8-952-01-0�15-�, kl 30, nid., 131 s., 1� €, ilm. 3/2011,  
myös e-kirjana

pamfletti



Heikki 
HiiLaMo  

(s. 19�4) on Kelan 

tutkimusprofessori 

ja tunnettu 

tietokirjailija.

��



”…tarjoaa virkistäviä vasemmistosävytteisiä 
ajatuksia muun muassa taiteilijoilta,  
kulttuurityöntekijöiltä ja tutkijoilta.” 

– selina tuomaala, Uljas
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Jan Liesaho & Vaula Tuomaala (toim.)

ilman lenin-setää,
Huom. 
kulttuurivasemmiston vastaisku

Hyvinvointivaltio pilkotaan, idealisteja pilkataan ja 
kansalaisista on tullut post-politiikan sohvaperunoita. 
Taide koetetaan valjastaa vientiveturiksi kun uutta 
Nokiaa ei näy. Ja vasemmiston kannatus polkee poh-
jamudissa... Porvari nukkuu paremmin kuin koskaan, 
köyhien tapellessa keskenään. 

Teoksen artikkelit, esseet ja keskustelut luotaavat 
vasemmiston tulevaisuutta ja venyvät queer-politii-
kasta tekijänoikeuskysymyksiin.

”Jumala ja Kekkonen kuoli jo ennen meidän synty-
mää, mutta se ei oo mikään tekosyy hukkua välinpitä-
mättömyyden suohon.”

Vasemmiston tulevaisuudesta kirjoittavat muun 
muassa Esa Kirkkopelto, Teemu Mäki, Jani Saxell, 
Henriikka Tavi, Linda Wallgren ja Akuliina Saari-
koski. 

ISBN 9�8-952-01-0�18-8, kl 30+, nid.,199 s., 1� €, ilm. 3/2011

pamfletti
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Tuomas Martikainen

suomi remix
Kirja ravistelee usein toistetut harhat maahanmuu-
tosta Suomessa. Rauhallisen analyyttinen katsaus asi-
aan, jossa ylilyönnit ovat tavallisia ja tietämättömyys 
on ennakkoluulojen kukkamultaa. Sisältää runsaasti 
virkistävää faktaa.

Globaalia liikkuvuutta ei ole mahdollista täysin 
kontrolloida. Kansainväliset muuttoliikkeet luovat sekä 
uusia mahdollisuuksia että ongelmia. 

Maahanmuuttokriitikoilta usein unohtuu, että 
myös suomalaiset liikkuvat turisteina, vaihto-oppi-
laina, maahanmuuttajina ja menemällä naimisiin ulko-
maalaisen kanssa.

Missä on suomalaisen globaalin liikkuvuuden poli-
tiikka?

”Suomi Remix -kirja osallistuu kuumaan 
maahanmuuttokeskusteluun.” 

– hommaforum.org

ISBN 9�8-952-01-0�19-5, kl 32.21, nid., 11� s., 1� €, ilm. 3/2011, 
myös e-kirjana

pamfletti



Uskontotieteen 

dosentti tuoMas 

Martikainen on tutkinut 

laajasti moniuskontoiseksi ja 

-etniseksi muuttuvaa Suomea 

maahanmuuton näkö-

kulmasta ja toimittanut 

aiheesta useita 

kirjoja.
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Mika Rönkkö (toim.)

toisenlaisen
maailman manifesti
attac 10 vuotta

Kirjassa on kapuloita kasinotalouden rattaisiin ja lääk-
keitä maailman finanssoitumiseen, veronkiertoon ja 
ruokakriisiin.

Teos peilaa Attacin kymmenvuotista taivalta globa-
lisaatioaallon harjalla Aasian talouslamasta globaaliin 
finanssikriisiin. Toisenlaisen maailman manifesti kehit-
telee muun muassa perustuloa, poikkikansallisia veroja 
ja globaalia demokratiaa. Oiva käsikirja nykyisen epä-
varman maailman asukkaille, kun taloudelle etsitään 
uusia suuntia.

Kirjoittajat Mikko Sauli, Teppo Eskelinen, Hanna 
Kuusela, Heikki Patomäki, Matti Ylönen, Henri 
Purje, Anita Kelles, Johanna Perkiö, Jouko Kajanoja, 
Lauri Holappa ja Jussi Ahokas ovat aktivisteja ja tut-
kijoita.

”Nyt julkaistu Toisenlaisen maailman manifesti on  
Attacin parissa toimivien aktiivien ja asiantuntijoiden 
katsaus liikkeen keskeisiin teemoihin. Mukana on 
tekstejä niin globalisaatiosta, sosiaalifoorumeista, 
finanssitaloudesta kuin peruspalveluista.”

– marko korvela, tiedonantaja.fi

ISBN 9�8-952-2�4-029-1, kl 3�.�, nid., 110 s., 12 €, ilm. 5/2011,  
myös e-kirjana

mini



83

Kaarin Taipale (toim.)

metropolipolitiikkaa!
Helsingin seudun hallinta ja ihmisten ääni

Helsingin seutu tarvitsee uuden metropolivaltuuston 
ja lähidemokratiaa. 

Vapaus valita toisin -kansalaisjärjestö lähettää vies-
tin hallitusohjelman kirjoittajille: Helsingin seutu vaa-
tii metropolipolitiikkaa, johon kuuluu lähidemokratia. 
Kuntien vapaaehtoinen yhteistyö ei saa enää olla teko-
syy, jolla torjutaan metropolidemokratia. 

Missä ja mikä se metropoli on? Mitkä ongelmat on 
ratkaistava metropolitasolla? Mietintö esittelee seka-
vaa nykytilannetta ja käytyä ristiriitaista keskustelua. 
Mukana on myös malleja muualta. Mietintö ehdottaa 
14 kunnan metropolivaltuustoa, kuvaa sen tehtäviä ja 
esittää, miten asukkaiden äänestä voi tulla metropoli-
politiikan keskeinen elementti.

Toimittanut TkT Kaarin Taipale, kirjoittajina 
lisäksi Yrjö Hakanen, Juha Nurmela, Emilia Palonen 
ja Erkki Tuomioja.

”Punavihreiden pamfletti ajaa metropolivaltuustoa” 

– esa juntunen, HS

ISBN 9�8-952-2�4-055-0, kl 34.5; 35.4, nid., 9� s., � €, ilm. 3/2011

mini
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Lauri Kerosuo

Höläyksiä
aforismeja vuosilta 1993–2008

Lauri Kerosuon aforismit – höläyksiksi hän niitä itse 
kutsui – olivat vuodesta toiseen Journalisti-lehden lue-
tuinta aineistoa. Nyt ne on koottu yksiin kansiin.

Vaikka maailma olisi
menossa minne, tärkeintä
on koko ajan muistaa
että
Suomella ei ole varaa jäädä
jälkeen.

Suomessa on
maailman vähiten
korruptiota, 
ja sekin
on laillisesti hoidettu.

Miljoonat ihmiset maailmassa
olisivat onnellisia, 
jos jostain
löytyisi tuomari, 
joka määräisi
heille vettä ja leipää.

ISBN 9�8-952-2�4-023-9, kl 10.8, nid.,128 s., 1� €, ilm. 1/2011 

mini
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le monde
diplomatique
Maailma kuohuu, mutta valtajulkisuus keskittyy yhä 
enemmän sensaatiouutisten välittämiseen. Mistä ajat-
televa kansalainen saa aineksia maailman tapahtumien 
ymmärtämiseen? Diplo tutkii maailmanpoliittisten 
kehityskulkujen taustat pintaa syvemmältä, uudenlai-
sista näkökulmista.

Le Monde diplomatique on maailmanpoliittinen 
aikakauslehti, joka ilmestyy 84 painoksena 27 eri kie-
lellä. Suomenkielinen Diplo ilmestyy neljä kertaa vuo-
dessa taskukirjana. 

Irtonumerot hyvin varustetuista kirjakaupoista tai 
tilaamalla kotisivuilta.

”Olennainen vaihtoehtoisen ajattelun ja luovien ratkaisujen 
lähde.” – Harper’s Magazine

Vuositilaus 2011, taskukirjat XVII–XX, 30 €, sisältää postimaksun  
kotimaassa: www.mondediplo.fi

4 numeroa vuodessa, nid., 128 s., irtonumeron hinta �,95 €

Tilaa nyt www.monded i p l o . f i
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novaja gazeta
Novaja Gazeta on yksi Venäjän harvoista jäljellä ole-
vista riippumattomista tiedotusvälineistä. Suomen-
kielistä Novaja Gazetaa on julkaistu taskukirjana 
vuodesta 2008 lähtien neljä kertaa vuodessa. Pokka-
rit sisältävät sekä Novaja Gazetassa julkaistuja että 
nimenomaan suomenkielistä painosta varten kirjoitet-
tuja artikkeleita ja muista lähteistä poimittua aineistoa. 
Tavoitteena on tuoda kriittistä venäläistä journalismia 
suomalaisten ulottuville.

Irtonumerot hyvin varustetuista kirjakaupoista tai 
tilaamalla kotisivuilta. 

”Sananvapaus on meillä nykyisin hyvin, hyvin marginaali-
nen ilmiö. Novaja Gazeta on ainoa todella rohkea ja 
mitään pelkäämätön oppositiolehti. Kannattaa lukea!”

– venäjän entinen suurlähettiläs juri derjabin, IS

Vuositilaus 2011, taskukirjat 10–13, 32 €, sisältää postimaksun  
kotimaassa: www.novajagazeta.fi

4 numeroa vuodessa, nid., 128 s., irtonumeron hinta 8 €

Tilaa nyt www.novajagazeta. f i
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Risto Isomäki & Esko Pettay

sHips, sulpHur 
and climate
The sulphur spread by ships over the oceans has a 
strong cooling impact on our planet. Ships sulphur 
emissions have this far masked a major part of the 
global warming caused by carbon dioxide and other 
greenhouse gases. 

The book has a look on the scientists’ efforts to 
quantify the cooling impact of the ships’ present sul-
phur emissions, and explains why the withdrawal of 
the ships’ particle parasol might - in the present situa-
tion - be more destructive than what has this far been 
acknowledged. The authors take a look at what is now 
happening at the Arctic Ocean, and why the heating 
of the North Atlantic and the Arctic Ocean could be 
the most serious part of our whole planetary overheat-
ing problem.

Published by Into Publishing and Atmosmare 
Foundation.

“It is very important that we halt the thawing of the Arctic 
before all these scores of organic carbon and methane 
begin to erupt into the atmosphere, in a much larger 
scale.” 

– risto isomäki

ISBN 9�8-952-2�4-105-2, kl 50.1, �� p., 12 €, �/2011, 
also in e-book format

atmosmare

risto 

isoMäki is a 

science and science 

fiction writer and an 

environmental activist.

Biologist esko pettaY is 

an environmental special-

ist with keen interest in 

climate science.
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Risto Isomäki

66 Ways to absorb
carbon and
improve tHe eartH’s
reflectivity
from reasonable options to  
mad scientist solutions

The melting of Greenland, West Antarctic ice sheets, 
Arctic sea ice and Siberian permafrost has caused a 
rapid shift in international climate debate. A growing 
number of leading scientists and governments are now 
seriously planning various emergency measures.

Many of the proposed schemes are almost as dan-
gerous as the warming itself, and might actually lead 
to the end of the world as we know it. Safer and 
cheaper methods exist, but they have not received as 
much attention as the “mad scientist” solutions.

This volume is an updated and expanded edition of 
34 Ways to Prevent the Overheating of the Planet (2007). 

“When people start to think outside a closed mindset, 
many new ideas tend to emerge.” 

– risto isomäki

ISBN 9�8-952-2�4-102-1, kl 50.12, 2�� p., 20 €, 4/2011, 
also in e-book format 

facts
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is a Finnish re-

searcher, sociologist 

and Member of 

Parliament. 
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Anna Kontula

scarlet exodus
Why do some women decide to sell sex by choice, or 
at least without being subject to any obvious coercion? 
Anna Kontula has met hundreds of sex workers and 
interviewed dozens of them. The metaphor that best 
describes their experience is that of an ‘exodus’. 

People in Finland do not end up selling sex due 
to dire poverty. The decision to take up sex work lies 
more in the realm of power than economics. In Fin-
land sex work is often undertaken only as a short-term 
job and is located temporally, socially and symbolically 
somewhere else, far off from everyday life.

Sex workers are not passive objects but protago-
nists: to the extent permitted by their circumstances, 
they actively strive for what is best.

“A challenging study of a controversial subject gives voice 
to women’s unorthodox choices.” 

– soili takkala

Original: Punainen exodus (2008), transl. Mark Waller, e-book,  
ISBN 9�8-952-2�4-0��-�, EPUB MOBI, price estimate 14 €,  
publ. 9/2011 

into-ebooks.com

e-booK
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Peter Kuria

at tHe bottom
of tHe energy ladder 
an ancient practice promises to resolve key 
biomass energy problems of the future

This book is a collection of papers reviewing the tradi-
tional use of biomass and the role of an ancient prac-
tice (Terra preta) in resolving critical problems associ-
ated with biomass as an energy source.

The author recommends a diametric approach to 
the question of climate change, where the North con-
tinues to focus on reducing their emissions, while the 
global South takes advantage of the emerging stove 
technologies linking this to the Terra preta practice to 
promote the efficient use of biomass, improving agri-
cultural productivity and the repair of the general eco-
systems. 

“An ancient soil management practice combined with 
a technical approach in stove technology promises to 
deliver wide ranging benefits. These include enhanced 
agricultural productivity as well as removal of excess 
carbon dioxide from the atmosphere.”

– peter kuria

e-book, ISBN 9�8-952-2�4-111-3, EPUB MOBI price estimate 14 €, 
publ. 9/2011

into-ebooks.com

e-booK
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Juha Suoranta

Hidden in plain sigHt 
How i sheltered a refugee

Spring 2009 an Afghan minor named Ashraf Sahil 
awaited immediate deportation from Finland. An 
internet cry of help received an answer from a profes-
sor in Tampere, who offered temporary asylum to this 
complete stranger. 

In this book Juha Suoranta tells the story of his at-
tempt to protect another person, and to save him from 
deportation to inhuman conditions. Finnish immigra-
tion policy is viewed in a critical light in this tale of 
human decency, hope, victory and defeat.

Ashraf Sahil later got a residence permit on the 
basis of humanitarian protection.

“Helping somebody doesn’t need to be picture perfect. 
The person needing help is hardly ever just like the helper 
would want him/her to be.” 

– juha suoranta in an interview by Anna Magazin

Original: Piilottajan päiväkirja (2010), transl. Silja Kudel, e-book,  
ISBN 9�5-952-2�4-112-0, EPUB mobi, price estimate 14 €,  
publ. 9/2011

into-ebooks.com

JuHa 

suoranta is 

the author of numerous 

scholarly publications and 
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into-ebooks.com 
is a great site for independent publishers, 

NGOs, academic institutions, readers  
and activists worldwide.  

Check the English-language non-fiction and 
fiction in ePub, Mobi and PDF formats. 

 It’s the place to be, go there!

into-ebooks.com 
on riippumattomien kustantajien saitti.  
Tsekkaa kiinnostavat englanninkieliset 
tietokirjat ja romskut. Sivuilla tapahtuu,  

mene sinne!
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jaana airaksinen
jaana.airaksinen@intokustannus.fi
045 �33 4495
Käsikirjoitukset. 
Raha-asiat. 
Myynti & markkinointi.

lionel clerc
lionel.clerc@intokustannus.fi
0400 �93 �45
Kirjatilaukset. 
Kauppias – Kurvin Kirja, 
Hämeentie 48, Helsinki

timo kalevi forss
timo.forss@intokustannus.fi
1.10.2011 alkaen
Tapahtumat. 
Musiikki & huumori  
& arktiset alueet.

nina kairisalo
nina.kairisalo@intokustannus.fi
040 5�1 1001
E-kirjaguru. 
Myös graafikko (nettisivut).

milla karppinen
milla.karppinen@intokustannus.fi
050 551 3310
E-kustantaja. 
Foreign rights.

tatu matilainen
tatu.matilainen@intokustannus.fi
040 �4� 2�1�
Tieto & politiikka.

Oletko yksinäinen? soita: 040 179 5297

Innon kirjatyöntekijät
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into kustannus
Hämeentie 48, 00500 Helsinki

myynti@intokustannus.fi 

Kirjatilaukset ja yleiset tiedustelut
040 1�9 529�

Arvostelukappalepyynnöt
arvostelukappaleet@kurvinkirja.fi

w w w. i n t o k u s t a n n u s . f i

mika rönkkö
mika.ronkko@intokustannus.fi
050 43� 21�0
Le Monde diplomatique,
Novaja Gazeta & kartastot. 
Tiedotus. Tapahtumat.

soili takkala
soili.takkala@intokustannus.fi
041 530 8985
Myynti. 
Kauno & elämäkerrat.

antti kukkonen
antkukko@intokustannus.fi
04� �42 5111
Graafikko, joka editoi.

elina salonen
elina.salonen@intokustannus.fi
040 140 313�
AD

ville sutinen
ville.sutinen@intokustannus.fi
040 518 4813
Pääpahis.

Graafinen osasto
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Into-uutuudet kaikista kunniallisista 
kirjakaupoista ja koko Into-tuotanto

KurvIn KIrjasta
Hämeentie 48, Helsinki

ja

Kolmen sepän  
KIrjaKaupasta

Kaivopiha, Helsinki
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