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Kansainvälinen bestseller,
joka muuttaa käsityksesi äidistä

Alkuteos Omma rul put’akhae,
suomentanut Taru Salminen,
ISBN 978-952-264-368-1, kl 84.2,
sidottu, noin 280 sivua,
suositushinta 29 e, ilmestyy 4/15
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kauno

Kyong-Sook Shin

Pidä huolta äidistä
So-Nyo, 69-vuotias neljän lapsen äiti, katoaa eräänä iltapäivänä ihmis
joukkoon Soulin metroasemalla. Perhe ryhtyy jäljittämään johtolankoja,
jotka veisivät äidin luokse. Samalla he pohtivat suhdettaan naiseen, jota he
ovat pitäneet äitinä tai vaimona. He alentuvat syytöksiin ja toisaalta tukevat
toisiaan katumuksen, surun ja pelon keskellä.
Pidä huolta äidistä on mieltä vuoroin riipivä ja vuoroin nostattava,
suurenmoinen kirja perheenjäsenten rakkauden monitahoisuudesta.
Tapahtumia tarkastellaan tyttären, pojan, isän ja äidin näkökulmasta.
Samalla piirtyy kuva nykyajan Etelä-Koreasta ja universaali tarina
rakkaudesta. Luettuasi tämän kirjan et koskaan ajattele äitiäsi niin kuin
ennen.

Useita romaaneja julkaissut Kyung-Sook Shin (s. 1963) on yksi EteläKorean luetuimmista ja ylistetyimmistä kirjailijoista. Hänet on palkittu
Man Asianin, Manhaen, Dong-inin ja Yi Sangin kirjallisuuspalkinnoilla
sekä Prix de l’Inaperçulla. Koreassa yli miljoona kirjaa myynyt Pidä huolta
äidistä on myös kansainvälinen menestys. Se on käännetty yli 20 kielelle
ja julkaistu yli 30 maassa. Kyung-Sook Shin asuu Soulissa.

”Jännittävä, unohtumaton, kipeän viehättävä romaani niiden
ihmisten piilotetuista elämistä, toiveista, kamppailuista
ja unelmista, jotka luulemme tuntevamme parhaiten.”
– Seattle Times
”Kunnianosoitus äitien salaisuuksille.”
– The New York Times Book Review
”Shin tutkii tarkkanäköisesti suurinta arvoitusta
– ei äidin katoamista vaan sitä, kuka äiti todella oli.”
– Richmond Times-Dispatch
Kuva: Lee Byung Ryul

”Koskettava kuvaus.”
– Elle
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Kiistelty romaani, joka johti kirjailijan
vastaisiin mielenosoituksiin
Akram Ailisli

Kiviset unet
Pahoinpidelty mies saapuu henkihieverissä sairaalaan. Hänen kimppuunsa
on hyökätty Bakun kaduilla, kun hän on yrittänyt puolustaa armenialaista
naapuriaan. Unissaan hän palaa kotikyläänsä Kaukasus-vuorten kivisillä
rinteillä. Samalla hän kertoo kylän ainutlaatuisen tarinan.
Kiviset unet sijoittuu 1980-luvun lopun Azerbaidžaniin, kun azerit ja
armenialaiset nousivat toisiaan vastaan. Tapahtumat johtivat kuusi vuotta
kestäneeseen Vuoristo-Karabahin sotaan. Väkivaltaisuudet jättivät arvet, jotka
kirjan julkaisu vuonna 2012 repi auki. Monet azerbaidžanilaiset loukkaantuivat
tavasta, jolla kirja kuvasi armenialaisia. Akram Ailislia vastaan järjestettiin
mielenosoituksia, joissa hänen kuvaansa ja kirjojaan poltettiin. Kirjailija
kommentoi tapahtumia toivomalla rauhaa kahden kansan välille.

Alkuteos Каменные сны, suomentanut Liisa Viitanen,
ISBN 978-952-264-367-4, kl 84.2, nidottu, noin 170
sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 4/15

Akram Najaf Oglu Naibov tunnetaan paremmin nimimerkillä Akram Ailisli.
Hän on azerbaidžanilainen kirjailija, kääntäjä ja entinen parlamentin jäsen.
Hänen teoksiaan on käännetty useille kielille ja hän on voittanut lukuisia
palkintoja Neuvostoliiton vallan aikana
ja sen jälkeen. Ailisli syntyi vuonna 1937
Ailisin kylässä, josta hän kirjassaan Kiviset
unet kertoo. Kivisten unien julkaisemisen
jälkeen Ailislilta riistettiin hänelle
annettu Azerbaidžanin kansankirjailijan
arvo ja presidentin myöntämä eläke.
Maaliskuussa 2014 häntä esitettiin Nobelin
rauhanpalkinnon saajaksi.

”Azerbaidžanilaisen kirjailijan romaani-sielunmessulla oli pommiräjähdyksen kaltainen vaikutus.”
– Armenpress
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TIETO

Näin hyppäät oravanpyörästä
tai edes vähennät rahankäyttöäsi
Tomi Astikainen

Miten elää ilman rahaa
Miten ruokaa, vettä tai vaatteita voi hankkia ilman rahaa? Entä miten saa
ilmaisia yöpaikkoja, terveydenhuoltoa tai kyytejä paikasta toiseen? Voiko
oravanpyörästä vapautua lopullisesti? Tässä kirjassa annetaan vinkkejä, joita
niin petsamolainen perheenisä kuin manselainen maahanmuuttajanuori voivat
hyödyntää omassa elämässään.
Moni luulee, ettei ilman rahaa voi elää. Kirjailija Tomi Astikainen kokeili
rahatonta elämää neljän vuoden ajan, ja kyllä se on mahdollista! Niksejä on
joka lähtöön. Kannattaako niin tehdä tai onko siinä mitään järkeä? Se jääköön
jokaisen itse pääteltäväksi.
Rahassa itsessään ei ole mitään ongelmaa. Vain sen puute voi aiheuttaa
harmaita hiuksia. Voiko raha-addiktiota jotenkin lievittää? Voiko siitä parantua
kokonaan? Astikaisen mukaan rahattomana on ”mukava huomata, mikä
elämässä todella on tärkeää”.

Tomi Astikainen eli 2010–2014 ilman rahaa ja
liftasi 42 maassa – lorvaillen, oppien, rakastaen,
pettyen, onnistuen, kirjoitellen ja tehden
vapaaehtoistöitä. Hänellä on melko turha
kauppatieteiden maisterin tutkinto vuodelta
2006 ja huimasti kokemusta hyvin erilaisten
ihmisten kanssa toimimisesta sekä palkkaa
vastaan että ilman sitä. Astikainen on julkaissut
aikaisemmat tuotoksensa ilmaiseksi internetissä
(astikainen.wordpress.com).

ISBN 978-952-264-362-9, kl 17.3, nidottu,
noin 220 sivua, suositushinta 25 e, ilmestyy 4/15

Kuva: Mikko Makkonen
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Tutkivat toimittajaveljekset sukeltavat
velkaantuneeseen Suomeen
Jera Hänninen & Jyri Hänninen

Suomalainen velkakirja
– Ihmisten elämä velkaantuvassa maassa
Perintätoimistot ja niiden perimät kulut huolehtivat siitä, että kompastunut
ihminen ei hevin nouse. Velasta on tullut iso bisnes, jossa veroparatiiseista
johdetut perintäyhtiöt puristavat ylivelkaantuneista irti viimeisen pisaran. Velka on
kauppatavaraa, jota myydään rajojen yli ja jolla tienataan isoja summia.
Suomalainen velkakirja on kertomus siitä, miten velkavetoinen yhteiskunta ajaa
Suomessa satoja tuhansia ihmisiä sosiaaliseen helvettiin. Samalla kirja on kuvaus
maailmasta, joka on jakautumassa köyhien ja rikkaiden todellisuuteen. Laman
syypäät eli Wall Streetin finanssipelurit rentoutuvat Belizen rannoilla siemaillen
Piña Coladaa, mutta samaan aikaan suomalainen McDonald’sin työntekijä pohtii
pientä palkkaansa, Helsingin vuokratasoa ja kallista ruokaa.
Talouden käyrissä ylöspäin sojottavat vain maksuhäiriötilastot ja työttömyysluvut.
Tämä tietää hyvää velkabisneksen ytimessä oleville ihmisille.

Jera Hänninen (s. 1974) on helsinkiläinen kirjailija,
joka on aiemmin kirjoittanut muun muassa romaanin
Harakkapoika (Bazar, 2006).

ISBN 978-952-264-360-5, kl 36, nidottu,
noin 200 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 2/15

Kuva: Nauska

Jyri Hänninen (s. 1977) on helsinkiläinen t oimittaja,
jonka teos Veroparatiisit ja Suomi ilmestyy vuonna 2014.
Hänniset ovat kirjoittaneet aikaisemmin yhdessä
tietokirjat Kallis Köyhyys (WSOY, 2008), Tuhansien
aatteiden maa. Ääriajattelua nyky-Suomessa ( Johnny
Kniga, 2010) ja Haluatko todella kirjailijaksi? Matkaopas
kirjamaailmaan (Helsinki-kirjat, 2012).

”On hyvä, etteivät ihmiset ymmärrä kuinka pankki- ja rahoitusjärjestelmämme toimii, sillä jos he tietäisivät,
uskon että vallankumous alkaisi ennen seuraavaa aamua.” – Henry Ford
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TIETO

Mitä ovat commons, degrowth
ja jälkikeynesiläisyys?
Mikko Jakonen & Tiina Silvasti (toim.)

Talouden uudet muodot
Talouskriisi runtelee, mutta niin maailmalla kuin Suomessa uskotaan yhä
jatkuvaan kasvuun ja uusklassiseen talousteoriaan.
Talouden uudet muodot esittelee taloudellisen toiminnan vaihtoehtoisia
muotoja. Mitä ovat jakamistalous, solidaarisuustalous, yhteisvauraus,
jälkikeynesiläisyys, perustulo, yhteiskunnallinen yritystoiminta ja uudet
osuuskunnat? Millaista on talous fossiilikapitalismin jälkeen, ja millaista on
nykypäivän palkkakilpailu, kulttuuripolitiikka ja työ prekaarissa yhteiskunnassa?
Kirjan kirjoittajat ovat suomalaisia tutkijoita ja kansalaistoimijoita. Teos
soveltuu peruslukemistoksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille,
toimittajille ja kaikille taloudesta yleisesti kiinnostuneille, oman taloutensa
järjestäjille.

Politiikantutkija Mikko Jakonen on julkaissut laaja-alaisesti artikkeleita muun
muassa politiikan teoriasta ja työelämän prekarisaatiosta. Hän toimii myös
suomentajana, kolumnistina ja kriitikkona.
ISBN 978-952-264-366-7, kl 36, nidottu,
noin 230 sivua, suositushinta 27 e, ilmestyy 2/15

Yhteiskuntapolitiikan professori Tiina Silvasti on tutkinut erityisesti eri
arvoisuuden rakenteita. Artikkelien ohella hänen tuotantoonsa sisältyy kaksi
monografiaa ja kuusi toimitettua teosta.
Kirjan muut kirjoittajat ovat Antti Alaja, Tuomo Alhojärvi, Paavo Järvensivu,
Joel Kaitila, Jouko Kajanoja, Vesa-Matti Lahti, Hanna Moilanen, Jukka
Peltokoski, Miikka Pyykkönen, Johanna Perkiö, Sanna Ryynänen, Tero
Toivanen, Niklas Toivakainen, Saila Tykkyläinen, Tere Vadén, Juhana
Venäläinen ja Ruby van der Wekken.
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Professori Patomäen
investointiohjelma
Heikki Patomäki

Suomen talouspolitiikan
tulevaisuus
– Teoriasta käytäntöön
Kotimaisen talouspolitiikkamme pääkäsitteet ja teoriat saavat Heikki Patomäen
kirjassa professionaalisen käsittelyn. Kirjassa käydään kriittisesti läpi tärkeät
termit kannustimista kilpailukykyyn ja uusklassisesta talousteoriasta globaaliin
poliittiseen taloustieteeseen.
Kirjan päätavoite on kuitenkin kehittää vaihtoehtoinen ja kokonaisvaltainen
talouspoliittinen ohjelma. Ytimessä on ”Professori Patomäen julkisten
investointien ohjelma”, jonka seuraukset voivat olla dramaattiset niin
työllisyydelle kuin kasvulle. Parhaassa tapauksessa aiempaakin velkaa voidaan
maksaa pois myös absoluuttisesti, koska investoinnit lisäävät talouskasvua ja
verotuloja.
Nykyiselle kilpailukyky- ja deflaatiokehitykselle on siis olemassa vaihtoehto.
Megayhtiöt ja -pankit ovat konservatiivisia ja pyrkivät turvaamaan voittonsa ja
valta-asemansa. Innovaatiot syntyvät siellä, missä ihmiset ovat vapaita ja voivat
tavoitella hyvää elämää.
ISBN 978-952-264-373-5, kl 36.1, nidottu,
noin 200 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 2/15

Heikki Patomäki on maailman
politiikan professori, joka on julkaissut parikymmentä kirjaa, muun
muassa Uusliberalismi Suomessa
(2007), The Political Economy of Global
Security (2008), Eurokriisin anatomia
(2012, englanniksi ja kreikaksi 2013)
sekä Tulevaisuuden politiikkaa (2013).
Hänen kirjansa ja epäortodoksiset
keskustelunavauksensa ovat herättäneet vilkasta keskustelua akateemisessa maailmassa, suomalaisessa julkisuudessa
ja globaalissa kansalaisyhteiskunnassa.
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TIETO

Leikkaavatko velkatohtorit
Euroopan teho-osastolle?
Matti Ylönen & Mikko Remes

Velkatohtorit
– Kuinka Eurooppa unohti historian
ja oppi rakastamaan talouskuria

ISBN 978-952-264-357-5, kl 36, nidottu,
noin 210 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 2/15

Velkatohtorit on veitsenterävä talouskirja, jota varten kirjoittajat tekivät
haastatteluja useissa maissa ja pitkän taustatyön pahasti kärsineessä Kreikassa.
Kirja avartaa talouskriisien historiaa ympäri maailman 1940-luvulta nykypäivään.
Kreikan korruptoitunutta eliittiä voi syyttää paljosta, mutta onko
eurooppalaisen ”Troikan” maahan pakottama politiikka tuonut parannusta
tilanteeseen? Kreikassa terveydenhuolto on heikko, sosiaaliturva olematon,
työnsaanti lähes mahdotonta. Jopa malariaa on tavattu maan eteläosissa, koska
malariasääskien torjuntasumutuksissa on säästetty. Velkasuhde on heikentynyt.
Nöyryytetyssä maassa äärioikeisto vahvistuu. Samalla on sivuutettu niin
Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirja, ihmisoikeussopimus kuin hyvin
usein Kreikan oma parlamenttikin. Onko kurjuus koko Euroopan tie vai
voidaanko menneistä kriiseistä oppia jotakin?
Aiempien velkakriisien opetuksista ei juuri puhuta rajojensa sisään käpertyvässä
nyky-Euroopassa. Sen sijaan Eurooppa säästää itseään hengiltä. Jopa kovasta
velkapolitiikasta tunnettu Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on useita kertoja
varoittanut EU:ta jatkuvien leikkausten vaarasta talouskasvulle ja työllisyydelle.

Kuva: Ville Sutinen

Matti Ylönen on tutkija, kirjailija ja toimittaja, joka on aiemmin kirjoittanut
kirjat Mahti kukkarossa – Johdatus Maailmanpankkiin ja IMF:ään (2012),
Veroparatiisit – 20 ratkaisua varjotalouteen (2008), Tulosvaroitus (yhdessä Teppo
Eskelisen kanssa, 2011) sekä Konsulttidemokratia – Miten valtiosta tehdään tyhmä
ja tehoton (yhdessä Hanna Kuuselan kanssa, 2013).
Mikko Remes jakaa aikansa yhteiskunnallisten kysymysten ja elokuvan välillä.
Hän toimi neljä vuotta DocPoint-dokumenttielokuvafestivaalin katalogin pää
toimittajana ja on tuottanut yhteiskuntapoliittisia reportaaseja muun muassa
Yleisradiolle.
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paljastuskirja Perus
suomalaisista puolueen sisältä
Sirpa Ahola-Laurila

Soinin kupla
Sirpa Ahola-Laurila liittyi Perussuomalaisiin vuonna 2011. Pian hän huomasi,
että puolueen yllä on entisen SMP:n varjo: ”Hyvä veli -kerho ja sisäpiirin
kähmintä jyräävät alleen kaiken muun. Uutena on tosi vaikeaa saavuttaa
hyväksyntää, ja töitä joutuu tekemään todella paljon vakuuttaakseen ’vanhat’
toimijat.” Kipinän kirjan kirjoittamiseen hän sai pettyessään siihen, miten
laskelmoitua politiikka on ja kuinka paljon siinä on mukana vain omaa etuaan
ajavia.
Kirja kertoo tapauksista, joissa puolueen toimijat ovat hoitaneet asioita
epäpätevästi ja epädemokraattisesti. Miten hyvät veljet hiljentävät soraäänet ja
uudet ajatukset? Miten Perussuomalaiset voisi muuttua tasa-arvoimemmaksi ja
avoimemmaksi?
Soinin kupla on kirjoittajansa kärkäs puheenvuoro, mutta hän ei halua moittia
ketään vaan toivoo kirjan lisäävän avoimuutta suomalaisessa politiikassa: ”Asiat
ja ongelmat eivät niistä vaikenemalla parane eivätkä katoa vaan totuus on
tuotava julki ja kestettävä.”

Sirpa Ahola-Laurila liittyi
perussuomalaisiin vuonna 2011.
Hän toimii useissa yhdistyksissä
ja järjestöissä ja on muun muassa
Pohjois-Pohjanmaan PerusNaisten
puheenjohtaja, Oulun kaupungin
varavaltuutettu ja hyvinvointi
toimikunnan jäsen. Hän on käynyt
Yleisradion ammattiopiston
ja suorittanut tiedotusopin
perustutkinnon sekä ollut muun
muassa Ajassa Nyt -verkkolehden
päätoimittaja.

ISBN 978-952-264-374-2, kl 32.1828, nidottu,
noin 180 sivua, suositushinta 25 e, ilmestyy 3/15
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TIETO

Miten Suomen vasemmisto
siirtyi uuteen aikaan?
Sirpa Puhakka

Vasemmistoliiton synty
Vapun alla 1990 tehtiin Suomen politiittista historiaa. Tuhansia ihmisiä
kokoontui Kulttuuritalolle perustamaan uutta puoluetta. Vasemmistolainen
liike siirtyi uuteen vaiheeseen, puheenjohtajanaan Claes Andersson. Toisen
maailmansodan jälkeen perustettu Skdl lakkautettiin.
Perustaminen oli varsin värikäs prosessi. Skdl:n puheenjohtaja ja uuden
puolueen arkkitehdiksi luonnehdittu Reijo Käkelä löi hanskat tiskiin ja jätti
puolueen kesken perustamisprosessin. Omien sanojensa mukaan romantikot
tuhosivat hänen unelmansa puolueesta halutessaan kaikille avoimen kokouksen.
Karumpi tarina kertoo, että Käkelä halusi uuden puolueen puheenjohtajaksi,
mutta tämän hän kieltää. Lisäksi Skp:n poliittisen toiminnan siirtäminen
Vasemmistoliittoon ei ollut helppoa. Puolueessa oli intohimoisia puolueen
säilyttäjiä, mutta myös uudistajia. Osa piti kiinni Skp:stä, vaikka taloussotkut
söivät sen arvovaltaa ja reaalisosialismi luhistui.
Uuden puolueen perustaminen liikahti jo vuonna 1987. Vauhtia se sai
Kalevi Kivistön presidentinvaalikampanjasta, Liike 88:sta. Puoluejohto
teki keskustelualoitteen Skdl:n ja Skp:n yhdistämisestä uudeksi puolueeksi
maaliskuussa 1989. Vasemmistoliiton synty kertoo näistä
uuden puolueen jännittävistä synnytystuskista.

ISBN 978-952-264-365-0, kl 32.21, nidottu,
noin 230 sivua, suositushinta 27 e, ilmestyy 2/15

Vappuna 2015 tulee
otta
kuluneeksi 25 vu
Vasemmisto-liiton
synnystä.

Sirpa Puhakka (s. 1956) on Vasemmistoliiton entinen
puoluesihteeri, joka on seurannut läheltä suomalaista
politiikkaa toimittajana ja poliitikkona. Hän on
ollut Ydin-lehden päätoimittaja ja Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmän tiedottaja.

”Puolueessa oli kuluttava sisällissota. Oli lähdettävä puhtaalta pöydältä.” – Claes Andersson
”Vasemmisto olisi ollut tosi suurissa vaikeuksissa 90-luvulla, jos Vasemmistoliittoa ei olisi perustettu.” – Outi Ojala
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Nämä kaupungit muuttivat
maailmanhistorian

”Kaikki ihmiset ovat lapsiani. Olen heille kuin isä. Kuten jokainen isä toivoo hyvyyttä
ja onnellisuutta lapsilleen, minä toivon, että kaikki ihmiset olisivat onnellisia aina.”
– Maurya-valtakunnan hallitsija Ashoka
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Ari Turunen

Historian kukoistavimmat kaupungit
Miksi Aleksandriaan perustettiin kirjasto? Miksi Hangzhoussa virkamiehen piti osata kirjoittaa runoja? Miksi Amsterdam
otti vastaan suuren määrän pakolaisia 1600-luvulla? Miksi Isfahan oli maailman monikulttuurisin kaupunki?
Historian kukoistavimmat kaupungit loihtii lukijan mielikuvitukseen yhdeksän kaupunkia, jotka omana aikanaan kukoistivat
taloudellisesti, tieteellisesti ja taiteellisesti, koska ne sietivät erilaisia ihmisiä ja ideoita. Lukujen lopussa kerrotaan, miksi
”kultainen kausi” päättyi ja minkälaisen kulttuuriperinnön se jätti maailmaan.
Aihe on ajankohtainen, varsinkin kun Suomessa ja muissa Pohjoismaissa keskustelu maahanmuuttopolitiikasta on
saanut koventuneita sävyjä ja samalla ollaan huolestuneita innovaatioiden ja osaavan työvoiman ja rahan vähyydestä sekä
väestön vanhenemisesta. Suvaitsevaisuus poikkiteloisille mielipiteille, kritiikille ja vähemmistöille takaa elinvoimaisuuden ja
poliitikkojen peräänkuuluttaman kilpailukyvyn.

Kuva: Ville Sutinen

Valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen on kirjoittanut
useita kirjoja ihmisten tapojen historiasta: Ulkokultaisen
käytöksen kirja, Hyvän ja Pahan merkit eli taikauskoisten
tapojen tarina, Humalan henki eli juomatapojen tarina,
Ei onnistu! Jälkiviisasta vastustamisen historiaa, Tosi on!
Valheen, vilpin ja vääristelyn historiaa ja Ettekö te tiedä
kuka minä olen? Ylimielisyyden historiaa. Hän on
tehnyt useita radioohjelmasarjoja
historiasta ja tieteestä.
Hänen edellinen Intokirjansa on Maailman
kuvat – Mitä kartat
kertovat meistä ja muista.
ISBN 978-952-264-375-9, kl 90, sidottu, noin 260 sivua,
suositushinta 34 e, ilmestyy 3/15

Ari Turusen kirjoista sanottua:
”Turunen sanoo sanottavansa suoraan, ilman tieteellistä jargonia.”
– Suvi Riukulehto, Agricola
”Turunen liikkuu joustavasti tieteen ja taiteen maailmoissa sekä historiassa
että nykypäivässä mutta myös tämän päivän suomalaisessa arjessa”
– Markku Saksa, Helsingin Sanomat
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Toimittaja Antero Eerola kertoo
Ukrainan kriisin koko tarinan
Antero Eerola

Ukrainan kriisi
– Taistelu kahtia revitystä maasta
Antero Eerola on yksi harvoista suomalaisista journalisteista, jota kykenee
seuraamaan Ukrainan kriisiä alkukielillä – ilman läntisen tai itäisen propagandan
suodattimia. Ukrainan kriisi on ensimmäinen uutisvirran taakse menevä syvällinen
perusesitys koko Eurooppaa ravisuttaneesta konfliktista. Kirjaa varten Eerola
on tavannut niin tavallisia ihmisiä, päättäjiä kuin tärkeitä taustavaikuttajia
Ukrainassa, Krimillä, Brysselissä, Moskovassa ja Helsingissä.
Valitseeko Ukraina oikeasti idän ja lännen välillä? Miksi presidentti Viktor
Janukovitsh pakeni ja miten hän asuu nykyisin Moskovan eliittialueella?
Keitä ovat Ukrainan uusfasistiset ääriryhmät, venäläismieliset separatistit ja
kaikkivaltiaat miljardöörioligarkit? Onko Vladimir Putin demoni? Miten ja miksi
Suomi valitsi puolensa ja mikä on suomettumisen suunta 2010-luvulla?
Ukrainan kriisi on hurja sukellus konfliktin taustoihin, syihin ja seurauksiin.
Lopputulos ei välttämättä miellytä läntisiin perusuutisiin tottunutta lukijaa.
ISBN 978-952-264-376-6, kl 47.4 & 32.5, nidottu,
noin 240 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 3/15

Antero Eerola on pitkän linjan toimittaja,
joka oli Yleisradion toimittajana Moskovassa
vuosina 2008–2010. Venäjältä hän kirjoitti myös
Kauppalehteen, Iltalehteen ja Apuun, ja lisäksi
hän on työskennellyt muun muassa Hymyssä
sekä Kansan Uutisten eduskuntatoimittajana.
Journalistisen työn lomassa Eerola on toiminut
kulttuuriministerin avustajana ja Vantaan
kaupunginvaltuutettuna.
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Ottomaani-imperiumin vastaisku?
Kristiina Koivunen

Suuruudenhullu turkki

ISBN 978-952-264-356-8, kl 48.111 & 32.5, nidottu,
noin 180 sivua, suositushinta 25 e, ilmestyy 1/15

Mihin perustuu terroristijärjestö Isisin voima? Miksi Turkki on ollut haluton
liittymään sen vastaiseen kansainväliseen liittoumaan? Suurvaltahistoriansa
takia turkkilaiset potevat identiteettikriisiä ja kaipaavat ottomaani-imperiumin
loiston päiviä. Arabikevään jälkeinen sekasorto tarjoaa Turkille historiallisen
mahdollisuuden napata osmanien hallitsemia maita. Kulissien takaisen pelin
kuviot tuntuvat eurooppalaisista yllättäviltä, mutta kun niitä tarkastelee historian
valossa, ne ovat loogisia: ottomaani-imperiumin hajoamisprosessista tuli jäätynyt
konflikti ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta nyt jää sulaa ja Lähi-idän
rajoja vedetään uusiksi.
Turkki on esillä uutisissa haukkamaisesti käyttäytyvän Recep Tayyip
Erdoganin ja EU-neuvottelujen takia. Mutta onko Eurooppa suunta, johon
turkkilaiset haluavat laajentaa vaikutusvaltaansa? Erdogan tähyää aivan toiseen
suuntaan eli Lähi-itään. Vaikka Erdoganin länsimyönteinen AKP-puolue
näyttää ajavan maltillista islamismia, se tekee Yhdysvaltojen lisäksi yhteistyötä
Israelin kanssa. AKP ei olekaan niin peri-islamilainen kuin ensisilmäyksellä
vaikuttaa. Se juuret ovat syvällä Pennsylvanian maaperässä, jossa Hizmetliikkeen ideologi Fethullah Gülen asuu. Tuki AKP:lle on lännen vastaveto kovan
linjan islamisteille ja globaalille jihadille. Erdoganin haave tulla imperiumin
pystyttäväksi nykyajan sulttaani Suleiman Suureksi pärjää kuitenkin huonosti
kilpailussa uutta kalifaattia rakentavan Isisin kanssa.

Kristiina Koivunen on valtiotieteiden tohtori, Lähi-idän asiantuntija,
tietokirjailija ja free lance -toimittaja, joka on kirjoittanut seitsemän kirjaa
kurdeista. Vuosina 2009–2012 Koivunen työskenteli yliopisto-opettajana
Kurdistanin autonomisella alueella Pohjois-Irakissa. Turkki määräsi Koivuselle
maahantulokiellon vuonna 2006.
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HAASTATTELUIHIN PERUSTUVA
SUKELLUS SUOMEN SOMALIEN ELÄMÄÄN
Niklas Saxén, Eva Nilsson & Yusuf M. Mubarak

Suomen somalit
Suomessa on ollut somaleja jo 40 vuotta. 1990-luvun alussa suuret pakolaismäärät
ripoteltiin ympäri Suomea: Mikkeliin, Nastolaan, Turkuun, Helsinkiin, Kuopioon,
Tampereelle, Porvooseen, Siuntioon ja Ouluun. Mukana oli Yusuf M. Mubarak, yksi
kirjan tekijöistä. Hänet majoitettiin Rauhan vastaanottokeskukseen.
Nykyään lähes 16 000 suomalaista puhuu äidinkielenään somalia. Tietämättömyys
Suomen somalien kulttuurista ja taustasta on kuitenkin lähes täydellistä. Millaista
ruokaa somalit kokkaavat? Haaveilevatko he paluusta Afrikan sarveen? Millaista
viihdettä he seuraavat? Kokevatko he itsensä suomalaisiksi? Mitä ystävät, uskonto
ja suku ja sukupolvet merkitsevät eri ikäisille suomalaisille somaleille? Millaista
on suomalainen rasismi? Mikä on naisen asema somaliyhteisössä? Mitä somalit
harrastavat? Saavatko he töitä? Minkälaista huumoria somalit viljelevät?
Kirja on kirjoitettu journalistisen rehellisesti ja vetävästi, ja se perustuu suureen
määrään haastatteluja, somalien omiin kertomuksiin, tilastoihin, havainnointiin ja
tutkimuksiin.

ISBN 978-952-264-363-6, kl 32.21, nidottu,
noin 280 sivua, suositushinta 27 e, ilmestyy 4/15

Niklas Saxén on konfliktianalyysiin erikoistunut asiantuntija, joka on työskennellyt
Sambiassa pakolaisleirillä ja ollut humanitaarisena työntekijänä Punaisella Ristillä
Kongon Demokraattisessa Tasavallassa ja Kolumbiassa.
Eva Nilsson on Kepa ry:n asiantuntija, joka on kirjoittanut laajasti globaalista
oikeudenmukaisuudesta ja kehityskysymyksistä sekä julkaissut kirjan Afrika
på bordet (yhdessä Lotta Staffansin kanssa, Empati 2012).
Yusuf M. Mubarak on Suomi-Somalia Seuran puheenjohtaja, joka on
ollut mukana lukuisissa somalien tunnettuutta ja kulttuurien välistä
vuorovaikutusta edistävässä hankkeissa.

Kuva: Ville Sutinen
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Risto Isomäen kirja kiistää vallitsevan
käsityksen kotimaamme maaperästä
Risto Isomäki

Miten Salpausselät
syntyivät
Etelä-Suomessa, Hangosta Lappeenrantaan ja Raaseporin Bromarvista PohjoisKarjalaan, on kaksi suurta mannerjäätikön reunamuodostumaa, Salpausselät.
Vanhan teorian mukaan ne syntyivät, kun ilmasto tuntemattomasta syystä
kylmeni vajaat 13 000 vuotta sitten. Mannerjäätikön sulaminen pysähtyi kaksi
kertaa noin kahdensadan vuoden ajaksi ja paikallaan pysyneen jäätikön reunalle
kasautui isoja sorakerrostumia.
Risto Isomäen uusi tietokirja haastaa tämän näkemyksen. Kirjan mukaan
Salpausselät syntyivät kun Fennoskandian mannerjäätikön sulaminen saavutti
äärimmäisen huippunsa. Itämeren suolapitoisuudessa sekä valtameren ja
Itämeren pinnan korkeuksissa tapahtuneet vaihtelut näyttäisivät tukevan tätä
näkemystä. Jos uusi näkemys pitää paikkansa, koko nuoremman dryaskauden
aikainen kylmeneminen on saattanut paradoksaalisesti johtua mannerjäätikön
sulamisesta. Mannerjäätikön Pohjois-Atlantille puskemat jäävuoret ja kelluva
jäämurska ovat ehkä kasvattaneet laajojen merialueiden heijastavuutta ja ilmasto
on viilentynyt. Voiko mannerjäätiköiden sulaminen vaikuttaa samalla tavalla
myös tulevaisuudessa?
Isomäen mukaan selkein ja paras mannerjäätikön sulamisen dynamiikasta
kertova aineisto löytyy juuri Suomesta. Kirja luettelee suuren joukon asian
kannalta erityisen kiinnostavia suomalaisia paikkakuntia ja paikkoja.
Luettuasi tämän kirjan et enää katso kesämökkisi
ympäristöä etkä Suomen maisemia samoin silmin kuin
ennen.

keämpää
”On vaikea kuvitella tär
Isomäki.
tutkimusaihetta”, sanoo
nustaneet, että
”Monet tutkijat ovat en
tulee tämän
merenpinnan noususta
a.”
vuosisadan tärkein asi

Kuva: Ninni Kairisalo

ISBN 978-952-264-358-2, kl 42, nidottu, noin 200
sivua, suositushinta 27 e, ilmestyy 2/15

Risto Isomäki on laaja-alainen ja arvostettu tieteisja tietokirjailija, kolumnisti ja ympäristöaktivisti. Hän
sai European Science Fiction Associationin palkinnon
vuonna 1994. Sarasvatin hiekkaa oli Finlandiapalkintoehdokkaana ja voitti vuoden 2006 Kiitos
kirjasta- ja Tähtivaeltaja-palkinnot.
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Huima tietokirja vieraiden
lajien pelottavasta ja
kiehtovasta maailmasta
Seppo Turunen • Kuvitus Maia Raitanen

Valloittavat lajit
– Tulokkaat ja vieraslajit tulimuurahaisista
jättipalsamiin
Tulokas- ja vieraslajeja on kaikkialla. Ne aiheuttavat tauteja, kilpailevat
muiden lajien kanssa elintilasta, ovat tehokkaita saalistajia. Joskus ne ovat
olleet syynä sukupuuttoihin. Useimmat vieraslajit eivät kuitenkaan ole
haitallisia, vaan niistä voi olla hyötyä.
Miten vieraat lajit ovat levinneet maasta ja maanosasta toiseen? Millainen
on argentiinanmuurahaisten planetaarinen superyhdyskunta? Suurilehtinen
etelänruttojuuri luokitellaan Suomessa haitalliseksi, mutta onko se todella
sitä? Miksi saarnensurman kaltaiset kasvitaudit ovat maamme vaarallisimpia
lajeja? Mitä voi tehdä, kun miljoonat villiintyneet siat tappavat lampaita
ja kauriiden, kilpikonnien ja maassa pesivien lintujen poikasia, kaivavat
viljelyksia ja syövät istutuksia? Miksi siili on Australian haitallisimpia lajeja?
Valloittavat lajit on ainutlaatuinen tietokirja, jossa on yli 30 upeaa
värikuvaa vieraslajeista, varta vasten kirjaa varten tehtyjä.
Vieraita lajeja ei aina voi valita, vaan joskus täytyy vain tottua elämään
niiden kanssa. Vaikka torjumme haitallisimpia lajeja, voimme opetalla
katsomaan tulokkaita myös uudella uteliaisuudella.

ISBN 978-952-264-370-4, kl 56.8 & 56.9, sidottu, nelivärinen,
noin 320 sivua, suositushinta 35 e, ilmestyy 3/15
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Seppo Turunen on Korkea
saaren eläintarhan entinen
johtaja, professori ja Helsingin
yliopiston eläinfysiologian
dosentti, jonka aiempia kirjoja
ovat Paviaaneja, punaviiniä
ja puutarhanhoitoa (TietoFinlandia-ehdokas, Tammi
2007), Lemmikkielämää
(Gaudeamus 2011) ja
lukion oppikirja Biologia:
Ihminen (WSOY 1995–2014). Kirja pohjautuu usean
vuosikymmenen kasvi- ja eläinharrastukseen, jonka yksi
kohde on puiden, pensaiden, perennojen ja erilaisten
eläinten puutarha läntisellä Uudellamaalla.
Pitkän linjan biologian
kuvittajana tunnettu Maia
Raitanen on kuvittanut
oppikirjoja ja tietokirjoja
vuodesta 1980. Hänen
teoksensa Sano muikku!
Suomen viehättävin
kalakirja ja Valas, valas!
ilahduttavat lukijoita
vauvasta vaariin.
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Tunnettujen ajattelijoiden
kirja eläinten asemasta
Elisa Aaltola & Sami Keto (toim.)

Eläimet yhteiskunnassa
Vielä 1950-luvulla kasvissyönti oli harvinainen käsite, ja pitkään tiede tutki
eläimiä vain passiivisina kohteina, eläinkoelaboratorioiden avuttomina hiirinä ja
rottina.
Nyt ihmismieli on mullistunut. Eläimet ovat nousseet yhteiskunnan
marginaalista yhdeksi sen puhuttavimmista aiheista. Mitä on olla eläin?
Onko eläimillä oikeuksia tai vapauksia? Mitä ihmisen ja eläimen suhde voi
parhaimmillaan olla? Mikä eläinten yhteiskunnallisen aseman tulisi olla?
Eläimet yhteiskunnassa on eturivin ajattelijoiden, tieteentekijäiden ja
taiteilijoiden kirja näistä kysymyksistä. Läpi kirjan kulkevana punaisena lankana
on halu hahmottaa eläinten asemaa suhteessa ihmiseen: miten yhteiskunnan
tulisi kohdata toislajiset eläimet?

ISBN 978-952-264-372-8, kl 50.19, nidottu,
noin 230 sivua, suositushinta 26 e, ilmestyy 3/15

Elisa Aaltola on julkaissut eläinten asemasta kymmeniä artikkeleita sekä kirjat
Eläinten moraalinen arvo (Vastapaino 2004), Animal Suffering: Philosophy and
Culture (Palgrave MacMillan 2012) ja Johdatus eläinfilosofiaan (Gaudeamus
2013). Aaltola harrastaa pitkänmatkan juoksua, metsävaelluksia sekä kolmen
löytökoiransa heltiämätöntä ihailua.
Sami Keto on ympäristö- ja eläinkysymysten asiantuntija. Tällä hetkellä hän
kirjoittaa ja tutkii, millainen olisi yhteiskunta, joka perustuisi mahdollisimman
monet tavoittavaan empatiaan. Kedon mukaan kaikista maailman rajoista
vahingollisin on se, joka on rakennettu erottamaan ihminen muista eläimistä.
Kirjan muita kirjoittajia ovat Kris Forkasiewicz, Laura Gustafsson, Terike
Haapoja, Jenni Haukio, Laura Hänninen, Pauliina Kainulainen, Noora
Kotilainen, Saara Kupsala, Karoliina Lummaa, Kristo Muurimaa, Antti
Nylén, Lea Rojola, Erika Ruonakoski, Salla Tuomivaara, Jussi Viitala, Eija
Vinnari, Markus Vinnari ja Birgitta Wahlberg.
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Suurenmoinen kertomus radion historiasta
on ylittämätön klassikko jo syntyessään
Pentti Kemppainen

Radio kuuluu kaikille!
– Kaupallisen radion historia Suomessa

ISBN 978-952-264-359-9, kl 07.21 & 92.74, sidottu,
nelivärinen, noin 500 sivua, suositushinta 39 e,
ilmestyy 2/15

Yleisradio sai vuonna 1935 yksinoikeuden radiolähetyksiin, minkä jälkeen
suomalaiset joutuivat vain haaveilemaan kevyestä radiomusiikista. Tai ei nyt
aivan: 60-luvun alussa Tukholman edustalle ankkuroitiin laiva, joka lähetti
kaupallista eli mainoksilla rahoitettua musiikkia myös eteläisen Suomen
musiikinjanoisille. ”Merirosvoradio” nostatti suoranaisen kansanliikkeen –
kunnes Ruotsin valtio pakotti sen lopettamaan toimintansa.
Vuosikymmenten ajan kulisseissa käytiin kiinnostavaa poliittista kamppailua,
kunnes lopulta 80-luvulla oli uuden radion aika. Paikallisradio Lakeus Nivalassa
aloitti ensimmäisenä, toisena Radio City Helsingissä. 90-luvun puolivälissä
kuvaan astuivat isot ketjut Classic FM, Kiss FM ja lopulta valtakunnallinen
Nova – paikallisradioiden turmioksi. Ulkomainen pääoma tuli kuvioihin, kun
Klassisen osti englantilainen Sir Peter Michael. Ranskalainen NRJ teki tuloaan
Suomeen, ja 2000-luvulla Sanoma-konserni toi ryminällä kehiin Radio Rockin
ja Radio Aallon.
Radio kuuluu kaikille! kertoo huikean tarinan Suomen historian kamppailuista,
intohimosta, bisneksestä ja vapaudesta, jotka muuttivat Suomen saundin.

Pentti Kemppainen on tietokirjailija ja tutkija,
joka aloitti radiouransa 1960-luvun puolivälissä
Nuortenradiossa. 1980-luvulla hän oli Sävelradion
toimituspäällikkö, ja 1990-luvulla hän päätyi
Radiomafian ohjelmapäälliköksi. Sen jälkeen
Kemppainen on ollut tutkija, ohjelmatoiminnan
asiantuntija, Loveradion ohjelmapäällikkö ja
vapaa kirjailija. Hänen väitöskirjansa tarkasteli
pohjoismaisten julkisradioiden kanavauudistusta
1990-luvun alussa, ja hänen edellinen kirjansa
käsitteli Sävelradiota.
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Näin Oranssit talonvaltaajat
muuttivat Helsingin
Vesa Peipinen & Timo Riitamaa

Oranssi kaupunki!
– Urbaanin liikkeen tarina
1990-luvun alussa Helsinki oli harmaa, jäykkä ja virkamiesvaltainen kaupunki,
jossa ei ollut tilaa nuorille eikä vaihtoehtoiselle toiminnalle. Oransseissa
haalareissa, harjat kädessä ja banderollit kainalossa nuoret tarttuivat itse toimeen,
valtasivat rakennuksia ja kunnostivat vanhoja tiloja asunnoiksi ja omaehtoisen
kaupunkikulttuurin pesäkkeiksi.
Alun onnistumisten jälkeen taloja ja tiloja ei tarvinnut enää vallata, vaan niitä
neuvoteltiin kaupungilta. Yli kahden vuosikymmenen aikana suorasta toiminnasta
ja talonvaltauksesta alkunsa saaneella Oranssilla on ollut aktiivinen rooli
helsinkiläisessä kaupunkikuvassa ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin esilletuojana.
Oranssi kaupunki! on Oranssin historiikki, kertomus omaehtoisen
kaupunkikulttuurin noususta ja näyttävä kuvateos urbaanista Helsingistä.
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Kuva: Aino Toiviainen-Koskinen

ISBN 978-952-264-371-1, kl 34, nidottu, neli
värinen, noin 200 sivua, suositushinta 29 e,
ilmestyy 4/15

Vesa Peipinen on nuorisotutkija ja entinen talon
valtaaja, jonka intoilun kohteita ovat urbaanit
liikkeet, eurooppalaisen talonvaltausliikkeen
historia sekä usko siihen että yhdessä toimimalla
yhteiskuntaa voidaan myös muuttaa. Oranssia
perustamassa ollut Peipinen on tehnyt päivä
työnsä asumiseen liittyvien kysymysten, kaupunki
kulttuurin ja nuorten parissa. Hän harrastaa
purjehdusta ja kuplavolkkarin loputonta
nikkarointia.
Timo Riitamaa on tiedottaja, joka työskentelee Amos Andersonin taidemuseossa.
Riitamaa toimi kaupunkiliike Oranssissa 90-luvun puolivälistä alkaen siivoojana,
talonvaltaajana, klubihemmona, kansikuvapoikana, Pietarin-matkaajana, puheen
johtajana ja asukkaana. Hän on sittemmin myynyt periaatteensa ja omistusasuu
Töölössä bemarikuskeille äyskien. Riitamaa harrastaa mm. kyniä.
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Kuva: Jarmo Lintunen

JYNKKÄ VASTALAUSE MARKKINAVETOISELLE
KULTTUURILLE! TAITEEN JA ARKISTEN
ELÄMYSTEN PUOLESTA!
Otso Kantokorpi

Jynkkää menoa
Punavuoressa
– Rappiollista kulttuuripolitiikkaa
Kun kulttuuriministeri hankkii kissataulun, kansa kohahtaa.
Tapauksessa kulminoituu kulttuuriministereitämme 1990luvun lopulta asti yhdistänyt taiteen lisääntyvä sitominen
markkinavoimiin ja kulttuurin jatkuva välineellistäminen.
Instituutioiden, brändien ja luovan talouden keskellä
ihmetellään, mihin katosi taide.
Alaston kriitikko Otso Kantokorpi kuljeskelee pitkin
Helsingin katuja, ympäri Suomea ja pohjoista Eurooppaa
pohtien taidetta, kulttuuria ja niiden merkitystä. Taide
kuuluu kansalle, ja sitä löytyy kaikkialta: rööperiläisistä
baareista, museoiden seiniltä, seinien ulkopuolelta,
ISBN 978-952-264-354-4,
puistoista, kadun kulmista ja 70-luvun lähiöostareilta.
kl 06 & 70.1, nidottu, noin
Ratikkalipun hinnalla näkee huippuarkkitehtuuria, kirjastokortilla saa täyslaidallisen kulttuuria ja
200 sivua, suositushinta 25 e,
kantabaarin
nurkkapöydässä jälkiviisaat paaluttavat taidepolitiikan uomiinsa. Onhan keskustelu se
ilmestyy 4/15
alue, jolla taide ja kulttuuri lopulta tulevat todeksi.
Jynkkää menoa Punavuoressa on valikoima Kantokorven Yle Radio 1:n Kultakuume-ohjelmassa
vuosina 2006–2014 julkaistuista kolumneista.

Otso Kantokorpi on Virossa viihtyvä helsinkiläinen taideasiantuntija, -kriitikko, toimittaja ja kirjailija.
Hän on toiminut muun muassa Taide-lehden ja Kritiikin Uutisten päätoimittajana. Vuodesta 2006
Kantokorpi on ollut Yle Radio 1:n Kultakuumeen vakiokolumnisti. Hän on kirjoittanut ja toimittanut
yhdessä muiden kanssa yli 30 tietokirjaa. Kantokorpi on myös armoitettu baarikärpänen, joka innostuu
niin kulttuurihistoriasta ja arkkitehtuurista kuin raviurheilusta ja kulinarismista.
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Kaiken kokeneen virkamiehen
tyly tuomio kehitysavulle
Matti Kääriäinen

Kehitysavun kirous
Kehitysavun antaminen köyhille maille ei ole johtanut niihin tavoitteisiin,
jotka sille alun perin asetettiin. Äärimmäinen köyhyys on häviämässä lähinnä
sellaisissa maissa, joille kehitysapua ei ole annettu – vaikka virallinen propaganda
toista väittääkin. Monissa maissa kehitysapu tukee paikallista eliittiä, ei
demokratisoitumista. Kaiken kukkuraksi kehitysmaista karkaa pääomia lähes
kymmenen kertaa kehitysavun verran, monikansalliset yritykset kiertävät
veroja ja veroparatiiseihin kertyy tuhansia miljardeja euroja. Edes kehitysavun
ammattilaiset eivät tiedä, kuka kehitysapulaivaa ohjaa ja mihin suuntaan.
Ulkoasiainneuvos ja eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Kääriäinen
kirjoittaa kehitysapubisneksen karusta todellisuudesta juhlapuheiden takana.
Siinä todellisuudessa rikkaat maat ovat antavinaan apua ja kehitysmaiden eliitti
on ottavinaan sitä vastaan. Osansa saavat myös suomalaispoliitikot: muun
muassa Paavo Väyrysen, Suvi-Anne Siimeksen ja Alexander Stubbin toimet
kehitysapukoneiston pyörteissä näyttäytyvät kriittisessä valossa. Kirja sisältää
myös katkelman Kääriäisen Mosambikin-komennuksensa jälkeen laatimasta
loppuraportista, jossa hän ehdottaa oman asemapaikkansa lakkauttamista.
ISBN 978-952-264-361-2, kl 36.68, sidottu,
noin 180 sivua, suositushinta 29 e, ilmestyy 1/15

Matti Kääriäinen (s. 1949) on ulkoasiain
neuvos ja eläkkeellä oleva suurlähettiläs,
jolla on takanaan 40 vuoden monipuolinen
ura ulkoasianministeriössä ja erityisesti
kehityspolitiikan ja -yhteistyön parissa. Hän
on koko uransa ajan osallistunut aktiivisesti
kehityskysymyksistä käytävään keskusteluun
kirjoittamalla asiaan liittyviä artikkeleita
sanoma- ja aikakauslehtiin.
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Professori Heikki Hiilamo kertoo
kiistellyn sote-uudistuksen tarinan
Heikki Hiilamo

Hyvinvoinnin
vakuutusyhtiö
– Mistä sote-uudistuksessa on kysymys?
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on kyse ehkä kaikkein
tärkeimmästä julkisesta tehtävästä: miten turvata väestön hyvinvointi ja
terveys. Uudistuksesta on kuitenkin tullut monimutkaisen poliittisen haasteen
vertauskuva. Keskustelu on vaikeaa tai jopa mahdotonta, koska edes asiantuntijat
eivät kykene puhumaan edes keskenään ilman tahattomia tai tahallisia
väärinymmärryksiä. Sote-uudistus uhkaakin jäädä valheelliseksi toroksi: vain
rakenteita uudistamalla uskotellaan, että palvelut voisivat parantua ja samaan
aikaan säästettäisiin miljardeja euroja.
Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö avaa sote-uudistusta vertaamalla sitä auto
vakuutukseen. Kirja analysoi sote-uudistuksen sudenkuopat ja hahmottaa mallia,
joka lisäisi sote-palveluiden tasa-arvoa. Mallissa sosiaali- ja terveyspalvelut
ovat alueen asukkaiden omistama vakuutusyhtiö, joka pyrkii pitämään maksut
edullisina ja korvauspalvelun kunnossa.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo on toiminut
sote-uudistuksen valmistelussa asiantuntijana kolmessa keskeisessä työryhmässä.
Hän on aikaisemmin julkaissut muun muassa kirjan Uusi hyvinvointivaltio
(Into 2011) sekä toimittanut yhdessä Hennamari Mikkolan ja Jenni Blomgrenin
kanssa kirjan Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveyden
huollosta (Kela 2012).

ISBN 978-952-264-378-0, kl 47.4 & 32.5, nidottu,
noin 180 sivua, suositushinta 25 e, ilmestyy 3/15
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Miltä tuntuu olla Venäjän kansalainen?
Krimiläisillä on siitä vuoden kokemus
Kalle Kniivilä

Krim on meidän
– Imperiumin paluu

Kukaan ei olisi uskonut, että Venäjä voisi kaapata Krimin niemimaan Ukrainalta.
Mutta niin vain kävi, ja hetkessä Euroopan sodanjälkeisen järjestyksen peruspilarit
oli kaadettu. Nyt Venäjällä kerrotaan että Krim on ollut venäläinen ikimuistoisista
ajoista. Ukrainan vallan aika oli vain historiallinen väärinkäsitys, joka nyt on korjattu.
Krim on meidän on jatkoa toimittaja Kalle Kniivilän kehutulle kirjalle Putinin
väkeä – Venäjän hiljainen enemmistö. Nyt tavalliset Krimin asukkaat saavat kertoa
uudesta elämästään Venäjällä. Sorrettiinko Krimillä venäläisiä? Miksi Putin halusi
Krimin? Mikä on muuttunut tavallisten krimiläisten elämässä, ja millainen on
tataarien asema? Kaikkosivatko turistit Krimiltä, ja miten sinne nyt pääsee?
Kirjassa tavataan esimerkiksi Anna Aleksandrovna, joka opettaa Ydinenergia
yliopistossa ja asuu sotilasalueella. Hän on tyytyväinen siihen, että valtaa pitää nyt
Moskova: palkkoja on nostettu, ja hän on voinut ostaa keittiöön korkean, valkoisen
kaapin uusille lautasilleen. Sen sijaan Eskender Bariev ei ollut yhtä tyytyväinen, kun
raskaasti aseistetut poliisit kolkuttivat hänen ovelleen aikaisin aamulla. He sanoivat
etsivänsä kiellettyä kirjallisuutta ja käänsivät ylösalaisin koko huoneiston, jossa lapset
vielä yrittivät nukkua. Lisäksi Kiovassa tavataan uuden vallan vastustajia, jotka ovat
joutuneet pakenemaan Krimiltä, ja Moskovassa puoluejohtaja Irina Prohorova,
joka vastusti Krimin valloitusta ja joutui siksi jättämään paikkansa. ”Imperiumin
menettäminen on aina valtava trauma”, Prohorova sanoo.

Kuva: Thomas Löfqvist

ISBN 978-952-264-383-4, kl 47.1, nidottu, noin 200
sivua, suositushinta 26 euroa, ilmestyy 3/15

Kalle Kniivilä on Malmössä ilmestyvän Sydsvenska
Dagbladetin Venäjään erikoistunut toimittaja.
Neuvostoliiton hajotessa hän oli Kansan Uutisten kirjeen
vaihtaja Moskovassa. Kniivilä on opiskellut venäjää
Leningradin yliopistossa ja Itä-Euroopan tutkimusta
Lundin yliopistossa. Viime vuosina hän on tehnyt
säännöllisesti juttumatkoja Venäjälle ja muihin entisiin
neuvostotasavaltoihin. Haastattelumatkan kirjaa varten hän
teki loka–marraskuussa 2014
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Miten saadaan rauha kehitysmaihin?
Outi Hakkarainen (toim.)

Rauhaa rakentamassa?
– Kansalaisjärjestöt haurailla alueilla
Puolitoista miljardia ihmistä elää hauraissa valtioissa sotien, aseellisten
konfliktien tai organisoituneen rikollisuuden varjossa. Köyhyyden
vähentämisessä on tapahtunut nopeaa edistystä, mutta nämä maat ovat jääneet
jälkeen.
Millainen vaikutus ulkomaisilla kansalaisjärjestöillä näissä vaikeissa
toimintaympäristöissä on tai voisi olla? Millainen on kohdemaiden oma
kansalaisyhteiskunta? Millaisia motiiveja, tavoitteita ja toimintaedellytyksiä
haurailla alueilla toimivilla suomalaisilla järjestöillä on? Pyrkivätkö ne tukemaan
rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamista? Ovatko järjestöt joutuneet
ottamaan kantaa valtionrakentamiseen? Mitä kokonaisvaltainen lähestymistapa
kansalaisjärjestöille merkitsee?
Afganistanin, Liberian, Palestiinan, Somalian ja Syyrian esimerkkien osalta
on haastateltu niissä toimivia suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja Suomessa asuvaa
diasporaa. Kirjassa on myös käytännön ohjeistusta konfliktisensitiivisyyteen
yleensä ja Do No Harm -metodin käyttöön erityisesti, esimerkkien kera.
ISBN 978-952-264-364-3, kl 36.68, nidottu,
noin 200 sivua, suositushinta 25 e, ilmestyy 4/15

Kirja tehdään yhteistyössä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n kanssa.

Kirjan toimittanut Outi
Hakkarainen on globaali
kysymysten aktivisti, joka on
kirjoittanut ja toimittanut useita
kehityspolitiikkaa käsitteleviä
julkaisuja. Kirjan muita kirjoittajia
ovat Johanna Antila, Ilari Aula,
Anisa Doty, Airi Kähärä, Karita
Laisi, Abdirizak Mohamed, Päivi
Nikkilä ja Markku Vesikko.
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Engelsin huikea klassikko, joka

vaikutti syvästi Marxin ajatteluun
Friedrich Engels

Työväenluokan
asema Englannissa
Mitä tapahtuu, kun vapaakauppa toteutetaan viimeistä piirtoa
myöten? Entä kun työehdoista sopiminen on täysin paikallista
ja yksilöllistä? Miten maahanmuutto vaikuttaa palkkatasoon?
Mitä seuraa, kun köyhyyden katsotaan olevan itse aiheutettu
rangaistava teko?

Alkuteos: The Condition of the Working Class in England,
suomentanut Jorma Mäntylä. ISBN 978-952-264-355-1, kl 95.1,
sidottu, noin 400 sivua, suositushinta 34 e, ilmestyy 1/15

Friedrich Engels saapui 22-vuotiaana Manchesteriin 1842 ja
koki teollisen vallankumouksen sen ytimessä. Järkyttyneenä
näkemästään työväestön huonosta kohtelusta hän kirjoitti
1845 teoksen Työväenluokan asema Englannissa. Vielä 170
vuotta ilmestymisen jälkeen se iskee kuin miljoona volttia.
Sanat Englanti ja työväenluokka saavat uuden merkityksen.
Työväestöä kohdellaan tänään samoin Bangladeshissa, Nigeriassa
ja Kiinassa. Karl
Marxin ja Friedrich
Engelsin viimeinen
suomentamaton
suurteos on viimein
saatavilla suomeksi.
Kääntäjä YTT Jorma
Mäntylän esipuheessa
selvitetään teoksen
syntyhistoria ja
vaikutus.
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”Kysyntä ja tarjonta muodostavat matemaattisen kaavan, jolla englantilainen porvari arvioi kaikkea inhimillistä
elämää. Siksi kaikkialla pitää olla vapaakauppaa, ja hallituksen pitää tukea laissez-faire-aatetta. Sitä pitää
soveltaa terveydenhuollossa, koulutuksessa ja pian myös uskonnossa, sillä valtionkirkkokin on romahtamassa.
Vapaata kilpailua ei saa häiritä, valtio ei saa holhota, ja koko valtio on taakka.”

”Manchesterissa ihminen taantuu lähes raakalaiseksi.” – Alexis de Tocqueville
”Kaikin kriteerein arvioituna Työväenluokan asema Englannissa on loistavasti dokumentoitu teos.” – Eric Hobsbawm
”Mikä voima, sanavalmius ja kiihko – – Teoksessasi on inhimillistä lämpöä ja huumorin pilkettä,
johon verrattuna myöhemmät kirjoituksemme kalpenevat.” – Karl Marx
”Ei ennen vuotta 1845 eikä sen jälkeen ole ilmestynyt ainoatakaan niin selvää
ja tosiperäistä kuvausta työväenluokan hädästä.” – V. I. Lenin
”Engelsin kuvaus Lontoon väentungoksesta on viehättävä.” – Walter Benjamin
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Tositarina oliiviöljystä ja
sitä uhkaavasta petoksesta
Tom Mueller

Oliiviöljyn menetetty
neitsyys

Alkuteos Extra Virginity: The Sublime and
Scandalous World of Olive Oil, suomentanut
Eila Salomaa, ISBN 978-952-264-369-8,
kl. 67.7 & 68.2, nidottu, noin 280 sivua,
suositushinta 29 e, ilmestyy 2/15

Oliiviöljy on äärimmäisen terveellinen raaka-aine. Vuosituhansien ajan se on
ollut yksi elämän välttämättömyyksistä paitsi ruuanlaitossa myös lääkkeenä,
kauneudenhoidossa ja uskonnollisissa rituaaleissa. Mutta entä jos terveyden ja
puhtauden symbolia uhkaa rikos?
Oliiviöljyn menetetty neitsyys on tositarina ihanasta öljystä, mutta myös öljy
petoksesta. Suuri osa markettien öljyistä on härskiintynyttä ja väljähtänyttä ja
kuhisee matoja ja likaa. Huono öljy kiehuu vapaita radikaaleja, peroksideja ja muita
vahingollisia aineita. Huonoa öljyä myyvät yhtiöt ratsastavat hyvän oliiviöljyn maun
ja terveysvaikutusten kustannuksella. Ne ajavat myös monia laatutuottajia pois
oliiviöljymarkkinoilta. Näitäkin öljyjä kutsutaan ”ekstra-neitseellisiksi”.
Kirja on paitsi paljastava myös innoittava ja perinpohjainen kertomus käsityöläis
tuottajista, ruoka-aktivisteista, kemisteistä ja kokeista, jotka puolustavat todellisia
ekstra-neitsytoliiviöljyjä. Se kertoo myös oliiviöljyn historiasta ja alkemiasta ja
opastaa käytännössä, miten erottaa hyvä öljy huonosta.

Tom Mueller on maailman johtavia oliiviöljyasiantuntijoita. Hän on haastatellut
kirjaansa varten lukuisia ihmisiä ympäri maailman. Hän on freelance-kirjoittaja,
joka on kirjoittanut muun muassa New Yorkeriin, National Geographiciin, New
York Times Magazineen ja Atlantic Monthlyyn. Oliiviöljyn menetetty neitsyys on
hänen ensimmäinen kirjansa ja se on syntynyt rakkaudesta oliiviöljyyn.

”Silmät avaava ja erinomaisesti tutkittu paljastus.” – Sunday Times
”Tämä kiehtova tutkimus osoittaa, että oliiviöljyä liukkaampaa bisnestä ei ole.” – Observer
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Supertähti tien päällä

– ensimmäinen kirja Manu Chaosta suomeksi
Peter Culshaw

Manu Chao
– Maailman kiertäjä
Espanjalais-ranskalainen muusikko Manu Chao on matkustanut Kolumbiassa
junalla sirkusseurueen kanssa ja neuvotellut sissien, hallituksen ja huumejengien
kanssa. Hänen levyjään myydään miljoonia, mutta hän yöpyy mieluummin ystävien
lattioilla kuin viiden tähden hotelleissa. Hän on globalisaatiota vastustava aktivisti
ja erakko, joka on kuin kotonaan esiintyessään 100 000 hengen stadionyleisön
edessä.
Ensimmäinen suomeksi ilmestynyt kirja Manu Chaosta kertoo maailman
musiikin supertähden taustan Pariisin vaihtoehtomusiikkipiireistä räjähtävään
suosioon, Mano Negran hulluista kiertueista romahdukseen ja uuteen nousuun
soolouralla maailmanluokan artistiksi. Peter Culshaw seuraa Manu Chaon jälkiä
Pariisista ja Barcelonasta Meksikoon, Buenos Airesiin ja Algeriaan. Tuloksena on
yksi kaikkien aikojen kiehtovimmista musiikkielämäkerroista.

Alkuteos Clandestino: In Search of Manu Chao, suomentanut J. Pekka Mäkelä, ISBN 978-952-264-353-7,
kl 78.8911, nidottu, noin 370 sivua, suositushinta
34 e, ilmestyy 4/15

Peter Culshawia on kuvattu ”maailmanmusiikin
Indiana Jonesiksi”. Hän on työskennellyt
Observerille, Telegraphille ja BBC Radiolle ja
levyttänyt Buena Vista Social Clubin jäsenten
ja Bollywood-orkesterien kanssa. Manu Chao
– Maailman kiertäjä on hänen ensimmäinen
kirjansa.

”Manu oli rasittava jo neljävuotiaana ja on sitä yhä.” – Kirjailija Gabriel García Márquez
”Yksi maailman tärkeimmistä muusikoista.” – Chris Blackwell, Island Recordsin perustaja
”Manu Chao on Bob Marleyn ja Joe Strummerin luonnollinen seuraaja.
Mukaansatempaava tarina, suurenmoisesti kerrottu.” – Nigel Williamson, Songlines
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