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Viisasta ja
veikeää puhetta
vanhenemisesta
”Vuoden kenties tärkein ja kiinnostavin teos. Enpä usko, että kukaan on
koskaan, missään, puhunut vanhuudesta näin suoraan, rehellisesti, hauskasti
ja lohdullisesti.”
– Aamulehti

VANHUUS
Helpottava, huolestuttava, kiinnostava
Antti Eskola
Antti Eskola, yli 80-vuotias professori, kertoo
vanhuudesta omakohtaisesti ja tutkijan silmin.
Millaista on, kun eläkkeelle jääminen helpottaa
elämää? Entä kun seuraelämä vähenee? Kuinka
suhtautua huoleen ja pelkoon?
Eskola on aina innostunut ja ilkikurinen. Asenne tarttuu: lukija saa kirjasta koko joukon vinkkejä, joilla ikääntymisen ilmiöihin voi suhtautua
kiinnostuneesti.
Kirja on harvinainen puheenvuoro vanhuuden
merkityksellisyydestä.
Antti Eskola on sosiaalipsykologian professori
emeritus, joka on julkaissut suosittuja kirjoja
uskonnosta.
Sid. • 230 s. • 978-951-768-545-0
17.3 • Elokuu 2016

28,90 €

SISÄLLYS
Helpotus
Kun lasku on maksettu
Toiminnan kohde ja elämisen mieli
Piileskelevä usko
Koko elämä pakettiin
Sairausdiagnoosi
helpotuksena
Virsikirjavanhuus eli
kuolema helpotuksena
Huoli
Kun käveleminen
alkaa vaikeutua
Kun väsymys lisääntyy
Kun muistaminen
alkaa takkuilla
Toivottu kuolema ja
hoitotahto

Se on väärin!
Vanhuksen yksinäisyys
Pelon työstäminen à la
Getsemane
Kiinnostus
Vanhuuden sosiologiaa:
sukupolvikokemus ja
historiallinen aika
Vanhuuden yksilöpsykologiaa: halut, kyvyt
ja tarjoumat
Vanhuuden sosiaalipsykologiaa: suuri merkitysmuutos
Kuoleman filosofia
Filosofin kuolema
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Kiehtova tarina 1800-luvun
lahjakkaimmasta koodarista

ADAN ALGORITMI
Kuinka lordi Byronin tytär Ada Lovelace
käynnisti digiajan
James Essinger
Yli 150 vuotta Ada Lovelacen kuoleman jälkeen
hänen mukaansa nimettiin ohjelmointikieli.
Miksi?
Ada Lovelace, runoilija lordi Byronin tytär, on
tietokoneen historian merkittävä voimahahmo.
Digiaika olisi voinut alkaa 1800-luvulla, jos aikalaiset olisivat ymmärtäneet Adan työtä.
Adan algoritmi on tarina huippulahjakkuudesta,
jonka elämää varjostivat sairaudet, isän jälkimaine
sekä ajan kapea naiskäsitys. Lopulta Adan kyvyt
pääsivät käyttöön yhteistyössä Charles Babbagen
kanssa, jota pidetään varhaisen tietokoneen keksijänä. Hankkeen luovana voimana oli kuitenkin
Ada.
Kirja kertoo Ada Lovelacen poikkeukselliset
vaiheet koukuttavasti ja huumorilla.
James Essinger on keksintöjen aatehistoriaan
perehtynyt englantilainen tietokirjailija.
Sid. • n. 250 s. • 978-951-768-544-3
99 • Lokakuu 2016 • Suom. Tapani Kilpeläinen

28,90 €

”Essinger kertoo Adan tarinan
lennokkaasti ja rikkain yksityiskohdin. – – Vahva, mukaansatempaava ja jännittävä.”
– Kirkus Reviews

”Lumoava elämäkerta.”
– The New York Times

SISÄLLYS
Esipuhe
1 Runollinen alku
2 Lordi Byron:
skandaalimainen esi-isä
3 Annabella:
anglosaksisia asenteita
4 Suunnikkaiden kartano
5 Lentämisen taito
6 Rakkaus
7 Silkkilankoja
8 Kun Ada tapasi Charlesin

9 Ajattelukone
10 Ystävyys
11 Hullu tiedemies
12 Analyyttinen kone
13 Jacquard-kangaspuut
14 Mielen näköalat
15 Adan tarjous Babbagelle
16 Luvun lumoojatar
17 Hirvittävä kuolema
18 Lunastus
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Kriisin taustat
ainutlaatuisen kattavasti

TAISTELU UKRAINASTA
Kuinka idän ja lännen intressit törmäsivät

Richard Sakwa

Richard Sakwa
Ukrainan kriisi on saattanut maailman uuden
kylmän sodan partaalle. Miten tähän on päädytty?
Taistelu Ukrainasta purkaa Venäjän ja Ukrainan
välistä suhdevyyhtiä ja kartoittaa tien kahakoihin. Se kertaa tapahtumat, jotka ovat pakottaneet
Ukrainan tekemään valinnan eurooppalaisen yhteistyön ja historiallisten Venäjä-suhteiden välillä.
Teos on ainutlaatuisen kattava kooste Ukrainan
kriisistä. Se avaa konfliktin kansainvälisen merkityksen ja kuvaa taustatekijät, jotka ovat ajaneet
Ukrainan sisäiseen ja ulkoiseen kriisiin. Kirja
paljastaa myös taustalla vaikuttavat myytit ja
väärinymmärrykset.
Richard Sakwa on Venäjän ja Euroopan politiikan tutkimuksen professori Kentin yliopistossa
Isossa-Britanniassa.
Nid. • n. 600 s. • 978-951-768-564-1
35,90 €
47.4; 32.5 • Lokakuu 2016 • Suom. Tatu Henttonen

”Vihdoinkin kiihkoton arvio
Ukrainan konfliktista.”
– The Guardian

SISÄLLYS
Esipuhe
1 Konfliktin lähtölaskenta
2 Kaksi Eurooppaa
3 Kiista Ukrainasta
4 Helmikuun vallankumous
5 Krimin gambiitti
6 Historia muistuttaa itsestään
7 Novorossijan vallankumous
8 Maailmat törmäyskurssilla
9 Etupiiripolitiikkaa
10 Ukrainan tulevaisuus
Jälkisanat: Muutoksen vaikeus
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Terävä analyysi
työeläkejärjestelmästä

Teemu Muhonen

ELÄKETURMA
Miksi Suomeen tarvitaan uusi
sukupolvisopimus
Teemu Muhonen & Jari Hanska
Miltä kuulostaisi peliautomaatti, joka jokaista
sisään syötettyä euroa vastaan sylkisi neljä ulos?
Suomen työeläkejärjestelmä on tällainen – suurille
ikäluokille.
Yli 50 vuotta sitten lasku eläkkeistä päätettiin
jättää tuleville sukupolville. Suuret ikäluokat
rakensivat hyvinvointiyhteiskunnan ja saivat
palkinnoksi eläkelupauksen, jonka heidän vauraat
jälkeläisensä kustantaisivat.
Järjestelmä rakennettiin talouskasvun varaan,
mutta se ei jatkunutkaan ikuisesti. Nyt eläke
menojen paisumisen synnyttämän ”kestävyys
vajeen” vuoksi leikataan kaikkialta paitsi eläkkeistä, ja lähihoitaja tienaa vähemmän kuin
eläkeläinen. Tulonjako on epäreilu paitsi sukupolvien välillä myös niiden sisällä. Kuinka kauan
nuoret suostuvat maksumiehiksi?
Journalistinen tietokirja kertoo selkokielellä,
miksi sukupolvisopimus on kirjoitettava uusiksi.
Teemu Muhonen on Taloussanomien toimittaja.
Jari Hanska on vapaa toimittaja ja käsikirjoittaja.
Nid. • n. 300 s. • 978-951-768-572-6
37.21 • Lokakuu 2016

28,00 €

Jari Hanska

SISÄLLYS
Esipuhe: Kohti sukupolvien välistä
vastakkainasettelua
1 Eläkepommi ei jäänyt suutariksi
2 Eläkejärjestelmä on sukupolvisopimus, joka ajaa
kovaa vauhtia karille
3 Nuorille annettiin tyhjä lupaus
4 Eläkerahastojen tuotot on laitettu kansalaisten
maksettaviksi
5 Umpikujasta voi päästä ulos
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Tiede – oppaita ja ymmärrystä
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TAJUAAKO KUKAAN?
Opas tieteen yleistajuistajalle
Tiina Raevaara
Tajuaako kukaan? on ohittamaton opas kaikille tiedettä yleistajuistaville tutkijoille ja toimittajille. Kirja kertoo, kuinka
tiedejournalismin trendit otetaan haltuun, miten tiedejuttuun löytyy näkökulma ja kuinka akateeminen kieli muuttuu,
kun yleisö vaihtuu.
Raevaara ammentaa käytännön vinkkejä sekä omasta vahvasta kokemuksestaan että muilta ansioituneilta yleistajuistajilta. Hän esittelee myös tiedejournalismin tyypilliset virheet
sekä neuvoo, kuinka ne vältetään.
Tieteessä on kyse isoista asioista, ja siksi siitä pitää kirjoittaa erityisen vastuuntuntoisesti.
Tiina Raevaara on perinnöllisyystieteestä väitellyt FT sekä
palkittu kirjailija ja tiedetoimittaja.
Nid. • 202 s. • 978-951-768-546-7 • 07 • Elokuu 2016

28,00 €

GLOBAALISTI AKATEEMINEN
Opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen
Titus Hjelm
Globaalisti akateeminen opastaa suomalaisia tutkijoita
kansainvälisen tiedekustantamisen kiemuroihin. Käytännön
läheinen kirja neuvoo, miten löydetään kustantaja tiedekirjalle tai -artikkelille, millainen on hyvä julkaisuehdotus
ja mitä kuuluu kustannussopimukseen. Se käy läpi, kuinka
teksti työstetään valmiiksi julkaisuksi, sekä kertoo markkinoinnista ja siitä, mitä tapahtuu julkaisemisen jälkeen.
Innostava opas auttaa suomalaisia tutkijoita saamaan
tekstinsä julki ja rohkaisee luomaan kansainvälistä uraa.
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Titus Hjelm on tutkija ja opettaja University College Londonissa. Hän on julkaissut useita englanninkielisiä teoksia
ja toimii tieteellisen lehden päätoimittajana. Kirja perustuu
hänen vahvaan kokemukseensa kansainvälisestä tiedekustantamisesta.
Nid. • 183 s. • 978-951-768-539-9 • 00.6; 16.7 • Helmikuu 2016 28,00 €

TIEDE – OPPAITA JA YMMÄRRYSTÄ
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MAITO TAPPAA JA MUITA OUTOJA TIEDEUUTISIA
Ulla Järvi & Tuukka Tammi (toim.)
Miten tiedeuutisia pitää lukea? Milloin nettiotsikko kannattaa klikata auki? Koska on paras kääntää sivua, jos uutinen ei
täytä hyvän jutun vaatimuksia?
Tiedeuutisia seuraamalla maailma vaikuttaa pelottavalta.
Tieto tuntuu pikemmin lisäävän tuskaa kuin selittävän maailmankaikkeuden ilmiöitä.
Ei ole sattumaa, että seksi, viina, väkivalta ja katastrofit
hallitsevat myös tiedeuutisten otsikkoja. Media käyttää näitä
mieltymyksiä surutta hyväkseen.
Tämä kirja on eloonjäämisopas tiedemedian seuraajalle. Se
opastaa valitsemaan ja arvioimaan tiedeuutisia. Kirja sisältää
kaiken nähneiden ammattilaisten oudoimmat ja hauskimmat
tiedetarinat.
Teoksen kirjoittajat ovat kokeneita tiedetoimittajia.
Nid. • 216 s. • 978-951-768-571-9 • 07 • Syyskuu 2016

28,00 €

JULKINEN TIEDE
Esa Väliverronen
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Kansalaisten kiinnostus tiedettä kohtaan on Suomessa
suurta. Tiede näkyy yhteiskunnassa, arjessa ja mediassa. Mitä
tapahtuu, kun tutkimus tuodaan kaikkien saataville?
Julkinen tiede käsittelee tieteen roolia yhteiskunnassa ja
kuvaa, kuinka tiede ja tutkijat esitetään mediassa ja populaarikulttuurissa. Teos rohkaisee tutkijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja avaa tiedeviestinnän muuttuvia
sääntöjä.
Teos sopii niin tutkijoille, journalisteille kuin kelle tahansa
tieteestä kiinnostuneelle. Se tarkastelee monenlaisia ilmiöitä
sosiaalisen median tutkimusviestinnästä ja tieteen kaupallis
tamishankkeista Breaking Bad -tv-sarjaan.
Esa Väliverronen on Helsingin yliopiston viestinnän professori.
Nid. • 223 s. • 978-951-768-537-5 • 16.7 • Huhtikuu 2016

31,00 €
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Hajoavat ja yhdistyvät perheet
YHTEISKUNNAN TAHRA?
Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset
Marjo Laitala & Vesa Puuronen
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Yhteiskunnan tahra? selvittää koulukoteihin sijoitettujen
lasten ja nuorten kokemuksia Suomessa vuosina 1940–1985.
Tutkimus on uraauurtava, sillä se perustuu 35:n koulukotien
asukkaan haastatteluun. Aiemmin aihetta on tutkittu asiakirjojen pohjalta.
Kirja kuvaa koulukotien kasvattien vaiettuja kokemuksia.
”Pahantapaisina” pidetyt lapset tulivat usein köyhistä tai
rikkinäisistä kodeista. Koulukoti ei aina tarjonnut parempia
oloja, sillä moni haastateltu koki laitoksessa kaltoinkohtelua,
alistamista tai väkivaltaa. Lisäksi koulukoti löi lapsiin leiman,
joka vaikeutti monen elämää vielä aikuisuudessakin.
Kirja osoittaa, että yhteiskunnan tahra eivät ole sijoitetut
lapset vaan koulukotisijoitus itsessään.
KM Marjo Laitala on sosiologian tutkija ja YT Vesa
Puuronen sosiologian professori Oulun yliopistossa.
Nid. • 286 s. • 978-951-768-565-8 • 38.55 • Elokuu 2016

MUISTA MYÖS
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35,00 €

HAJOAVA PERHE
Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä
Matti Hyvärinen, Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.)
Historian, yhteiskunnan ja kirjallisuuden tutkijat tarkastelevat teoksessa englantilaisen Ian McEwanin romaania Rannalla (2007). Romaanissa kahden 1960-luvun nuoren avioliitto
päättyy riitaan hääyönä.
Romaanin pohjalta tutkijat pohtivat heteroseksuaalisen
perhemallin hajoamista sekä luokkayhteiskunnan, sairauden
ja vuorovaikutuksen ongelmia. Hajoava perhe havainnollistaa
myös tilanteiden ja tapahtumien monitulkintaisuutta. Teos
sopii kirjallisuuden ystäville ja kaikille, joiden työssä tarvitaan ihmismielen tulkintaa.
Teoksen kirjoittajat ovat eri alojen tutkijoita useista yliopistoista ja korkeakouluista.
Nid. • 300 s. • 978-951-768-530-6
30.01; 86.01 • Ilmestynyt 2015

32,00 €

HAJOAVAT JA YHDISTYVÄT PERHEET

HUOSTAANOTTO
Lastensuojelun vaativin tehtävä
Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.)
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Huostaanotto on painava puheenvuoro merkittävästä ja
eettisesti haastavasta aiheesta. Teos käsittelee lapsen huostaanottoa mutta myös avohuollon sosiaalityötä, kiireellistä
sijoitusta sekä juridisia ja hallinnollisia kysymyksiä. Lisäksi
kirja havainnollistaa, mitä huostaanotto merkitsee sijoitetulle
lapselle ja hänen vanhemmilleen.
Kirja keskittyy suomalaiseen lastensuojeluun ja vertailee
sitä muihin maihin. Teos on kiihkoton perusteos, jonka ajantasaista tietoa tarvitsevat kaikki lastensuojelun ja lähialojen
ammattilaiset. Se sopii myös oppikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
Teoksen kirjoittajat ovat yhteiskunta- ja oikeustieteiden
tutkijoita, jotka ovat toimineet pitkään lastensuojelun parissa.
Nid. • n. 400 s. • 978-951-768-566-5 • 37.42 • Marraskuu 2016 35,00 €

PERHEENYHDISTÄMINEN
Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi?
Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen
(toim.)
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Mitä perheenyhdistäminen tarkoittaa, kenellä on siihen
oikeus ja millä perustein?
Kirja kuvaa, miten perheenyhdistäminen tapahtuu ja millaisia epäjohdonmukaisuuksia prosessiin sisältyy. Perheenyhdistämiselle on kriteerit, mutta niitä tulkitaan vaihtelevasti.
Vaikeinta perheenyhdistäminen on pakolaistaustaisille hakijoille, etenkin yksin tulleille lapsille. Helppoa ei ole suomalaisillakaan, jotka haluavat ulkomaalaisen puolisonsa Suomeen.
Teos kertoo useista todellisista perheenyhdistämistapauksista. Puheenvuoron saavat viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja
maahanmuuttajat. Teos kertaa faktat, oikoo väärinkäsityksiä ja
kysyy, mitä ovat perheen käsite, lapsen etu ja ihmisoikeudet.
Teoksen kirjoittajat ovat perheenyhdistämiseen perehtyneitä
tutkijoita eri aloilta.
Nid. • 250 s. • 978-951-768-542-9 • 30; 37 • Huhtikuu 2016

32,00 €
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Yhteiskunta – analyyseja luokasta, työstä ja vallasta
Katsaus tämän päivän
luokka-Suomeen

LUOKAN ÄÄNI JA HILJAISUUS
Yhteiskunnallinen luokkajärjestys
2000-luvun alun Suomessa
Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen,
Kati Launis & Jussi Ojajärvi (toim.)

SISÄLLYS
Esipuhe
1 Johdanto teokseen ja luokkajärjestyksen käsitteeseen
2 Miten Suomi muuttui
2000-luvulle tultaessa?
3 Luokan äänen ja hiljaisuuden
muodostuminen rakenteellisesti ja kokemuksellisesti
4 Luokkakamppailusta ja sen
piiloutumisesta kaunokirjallisuuden valossa
5 ”Luokattomuus” ja eriarvoisuuden kokeminen köyhyyskirjoituskilpailun teksteissä

6 Luokan ruumiillisuus arjen
kokemuksissa köyhyydestä
7 Hyvinvointi, työ ja häivytetty
luokka pääministeri Jyrki
Kataisen puheissa
8 Maahanmuuttovastainen
internet-aktivismi, uuslibe
raali ideaalikansalaisuus ja
ylijäämäihmiset
9 Luokkajärjestyksen
muotoutuminen kotityöpalveluprosessissa
10 Lopuksi: luokkajärjestys,
äänekkyys ja hiljaisuus

Luokan ääni ja hiljaisuus esittelee uutta
monitieteistä luokkatutkimusta. Teos
tutkii 2000–2010-lukujen yhteiskunnallisia jakoja Suomessa käyttäen
aineistonaan muun muassa pääministerin puheita, maahanmuuttokeskustelua ja omaelämäkerrallisia köyhyyskirjoituksia.
Yhteiskuntaluokka on yksi keskeisimmistä yhteiskunnallisen järjestämisen tavoista. Ihmisiä luokitellaan myös
esimerkiksi sukupuolen ja etnisyyden
perusteella. Luokan voi ymmärtää taloudellisena, kulttuurisena ja sosiaalisena prosessina pikemmin kuin kiveen
hakattuna rakenteena.
Luokan ääni ja hiljaisuus selvittää
tapaustutkimusten kautta, kuinka
luokka ja luokkajärjestys hahmotetaan
nykyään. Miten luokasta keskustellaan?
Millaiset valtarakenteet vaikuttavat
keskustelun taustalla?
Teoksen kirjoittajat ovat yhteiskuntatieteiden tutkijoita eri yliopistoista.
Nid. • n. 420 s. • 978-951-768-570-2
30.11 • Syyskuu 2016

35,00 €

YHTEISKUNTA – ANALYYSEJA LUOKASTA, TYÖSTÄ JA VALLASTA

Millaisiin asentoihin
työruumis taipuu
palvelutaloudessa?
RUUMIILLISUUS JA TYÖELÄMÄ
Työruumis jälkiteollisessa
taloudessa
Jaana Parviainen, Taina Kinnunen &
Ilmari Kortelainen (toim.)

SISÄLLYS
I Työruumis palvelutaloudessa
Johdatus työruumiin tutkimukseen
Yrittäjämäinen ruumis palvelutaloudessa
Palvelutalous selätti teknologia
ikonin
II Ruumiillinen pääoma
Rekrytointikonsulttien tuntuma
”hyvästä tyypistä”
Liikkuvuus nuorten työmarkkinoiden pääomana
Laajennettu ruumis – finanssipääoman tapaus

III Ammatillinen ruumiillisuus
Ruumiillinen mielihyvä työnä
Pitkäaikaishoivan ruumiillisuuden
arvosta
Media-ammattilaisen ristiriitainen
työruumis
IV Työhönsä uponneet ruumiit
Tietotyöalan voittajan tyyli
Työuupumus ja vastarinnan
mahdollisuudet
Tietoisuustaitojen ristiriidat
opetustyössä
Loppusanat

Miten sosiaalisia taitoja vaativaa työtä
tehdään ruumiillisesti? Mitä tarkoittaa itsen yrittäjyys? Kuinka rekrytoija
tunnistaa ”hyvän tyypin”?
Teos pohtii, millaisia seurauksia palvelutalouteen siirtymisellä on työnteki
jöille, organisaatioille ja johtamiselle.
Tämä merkittävä yhteiskunnallinen
murros koskee lähes kaikkia työikäisiä
suomalaisia. Puhuttelevat tapaus
esimerkit käsittelevät muun muassa
Nokian entisten insinöörien kokemuksia, Björn Wahlroosin finanssipääoman ruumiillisuutta sekä naisten
työuupumusta.
Teos on ensimmäinen laaja suomen
kielinen katsaus työruumiin tutkimukseen. Se soveltuu sosiologian,
yhteiskuntapolitiikan, kulttuurintutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen
oppikirjaksi.
Teoksen kirjoittajat ovat yhteiskuntatieteiden, filosofian, kulttuuriantropo
logian ja kasvatustieteen tutkijoita
useista eri yliopistoista ja korkeakouluista.
Nid. • 254 s. • 978-951-768-569-6
36.13 • Syyskuu 2016

35,00 €
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YHTEISKUNTA – ANALYYSEJA LUOKASTA, TYÖSTÄ JA VALLASTA

Vastapaino

Anu Kantola

POKKARI

Anu Kantola Matala valta
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MATALA VALTA
Anu Kantola
Kuinka käyttää valtaa yhteiskunnassa, jossa ihmiset kokevat
itsensä tasa-arvoisiksi?
Matala valta kuvaa vallankäytön muutosta 1950-luvulta
nykypäivään. Aiemmin vallanpitäjät olivat patriarkkoja tai
byrokraatteja. Viime vuosikymmeninä on alettu johtaa vallankumouksellisella, matalalla tyylillä, johon kuuluu mediakuvan tarkka hiominen. Poliittiset johtajat ovat menettäneet
valtaansa muille.
Taitavimmat johtajat saavat ihmiset nyt rakastamaan ja
sitoutumaan. Toisaalta valta herättää kielteisiä tunteita, jotka
murentavat uskoa johtajiin.
Anu Kantola on viestinnän professori Helsingin yliopistossa.
”Vahva lukusuositus. – – Semminkin kun ’Matala valta’ on
vielä hyvin kirjoitettu.” – Helsingin Sanomat
Nid. • 200 s. • 978-951-768-552-8 • 32.01 • Syyskuu 2016

15,00 €

SORRETTUJEN PEDAGOGIIKKA
Paulo Freire

POKKARI

Paulo Freiren mukaan kasvatuksen päämäärä on muuttaa
maailmaa paremmaksi. Freire kritisoi ”tallettavaa” kasvatus
ta,jossa oppilas tallettaa muistiinsa opettajan tuottamia
sisältöjä. Tämän sijaan oleellista on oppilaan aktiivisuus sekä
opettajan ja oppilaan dialogi. Freiren mukaan yhteiskunnalliset ongelmat motivoivat oppimaan ja ne voidaan ratkaista
oppimisen keinoin.
Freiren pääteos on yhä välttämätöntä luettavaa kaikille
pedagogiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostuneille.

n
e te e k o
i
t
s
u
ik
vat klass
s
a
i
K ern
d
mo

Brasilialainen Paulo Freire (1921–1997) oli maailmankuulu
pedagogi, joka tutkimustyönsä ohella organisoi monessa
maassa köyhän työväestön koulutusta.
”Freirellä on edelleen paljon annettavaa myös tämän päivän
ihmisille.” – Kasvatus-lehti
Nid. • 250 s. • 978-951-768-553-5 • 38 • Elokuu 2016
Suom. Joel Kuortti

15,00 €

YHTEISKUNTA – ANALYYSEJA LUOKASTA, TYÖSTÄ JA VALLASTA

TOTALITARISMIN SYNTY
Hannah Arendt

POKKARI

Totalitarismin synty on historiallis-filosofinen tutkielma
totalitarismin ehdoista. Kirja kuvaa kahta 1900-luvun
merkittävintä totalitaristista ilmiötä, natsi-Saksaa ja Stalinin
Neuvostoliittoa. Arendt näkee ne enemmänkin kolikon kahtena puolena kuin vastakkaisina järjestelminä.
Arendt avaa myös laajempia näköaloja rasismiin, imperialismiin ja antisemitismiin.
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Hannah Arendt (1906–1975) oli saksalaissyntyinen politiikan teoreetikko. Vuonna 1941 hän pakeni Yhdysvaltoihin,
jossa toimi professorina. Teoksissaan hän käsitteli usein
vallan kysymyksiä.
”Totalitarismin synty tuntuu 62 vuotta ilmestymisensä jälkeen
liiankin ajankohtaiselta.” – Kansan Uutiset
Nid. • 731 s. • 978-951-768-551-1 • 32.1 • Helmikuu 2016
Suom. Matti Kinnunen

POKKARI

19,90 €

TUTKIELMA IHMISTEN VÄLISEN ERIARVOISUUDEN
ALKUPERÄSTÄ JA PERUSTEISTA
Jean-Jacques Rousseau
Jean-Jacques Rousseaun pääteoksiin kuuluva Tutkielma on
radikaalia yhteiskuntakritiikkiä ja ihmiskunnan historiaa
lavein vedoin. Rousseau korvaa valistuneilla arvauksilla
lähteiden niukkuuden. Näin hän tulee esittäneeksi ensimmäisen systemaattisen modernin yhteiskunnan kritiikin, joka
perustuu työnjaon ja rahatalouden analyysiin.
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Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) oli valistuksen ajan
keskeisimpiä ajattelijoita.
”Lukunautinto oli hykerryttävä, ja suosittelen kirjaa lämpimästi.” –Psykologia-lehti
Nid. • 151 s. • 978-951-768-555-9 • 11.3 • Elokuu 2016
Suom. Ville Keynäs

15,00 €
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Talous – tuoretta ja klassikkoa

Vaviskaa, myytit
– vaihtoehtoja on!

VIIS TALOUDESTA!
5 myyttiä, jotka romuttavat
hyvinvoinnin
Christer Lindholm

”Helppolukuinen, omaehtoiseen ajatteluun
rohkaiseva pamfletti.”
– Talouselämä

SISÄLLYS
Johdanto
Myytti 1: Markkinat hoitavat kaiken
Myytti 2: Julkinen sektori on ongelma
Myytti 3: Verot ovat haitallisia
Myytti 4: Tarjonta luo oman kysyntänsä
Myytti 5: Globalisaatio on tullut jäädäkseen
Lopuksi: Irtiotto markkinoiden tyranniasta

Viis taloudesta! on selkeä, helppolukuinen ja hauska opas talouskeskusteluun.
Se paljastaa, mitkä voimat vaikuttavat
keskustelun takana ja miksi talouskasvua pidetään yllä jopa hyvinvoinnin
kustannuksella.
Viis taloudesta! pureutuu myytteihin, jotka on keksitty heikentämään
taloudellista demokratiaa. Nämä
uusliberalistiset myytit korostavat
vapaiden markkinoiden ylivertaisuutta
ja peräänkuuluttavat valtion vallan
rajoittamista. Uusliberalismista on
pyritty tekemään ainoa mahdollinen
talouspolitiikan vaihtoehto. Tämä kirja
kertoo, miksi se ei sitä ole.
Christer Lindholm on kauppatieteiden
tohtori ja taloustieteen tutkija.
Nid. • 153 s. • 978-951-768-540-5
36.1 • Maaliskuu 2016

19,90 €

TALOUS – TUORETTA JA KLASSIKKOA

KOMMUNISTINEN MANIFESTI
Karl Marx & Friedrich Engels

POKKARI

Poliittisen ajattelun klassikko vuodelta 1848 on unohtumaton analyysi porvariston ja proletariaatin ristiriidasta sekä
tulenpalava toimintakehotus maailman työläisille. Marx ja
Engels väittävät, että kapitalismi voi korvautua toisenlaisella
yhteiskunnalla, jos työväestö tarttuu toimeen. Heidän intohimoinen vakaumuksensa ja iskevä tyylinsä antaa tekstille liki
raamatullisen tehon.
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POKKARI

–

Mutta olivatko Marx ja Engels väärässä? Kysymystä pohtii
teoksen jälkisanoissa politiikan tutkija Mikko Lahtinen.
Karl Marx (1818–1883) ja Friedrich Engels (1820–1895)
olivat poliittisia aktivisteja ja teoreetikkoja, joiden näkemys
yhteiskuntien kehityksestä on ollut eräs historian vaikutusvaltaisimmista.
Nid. • n. 110 s. • 978-951-768-554-2 • 32.01 • Lokakuu 2016
Suom. Juha Koivisto, Markku Mäki & Timo Uusitupa
Jälkisanat Mikko Lahtinen

15,00 €

SUURI MURROS
Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret
Karl Polanyi
Suuri murros kuvaa, kuinka vapaat markkinat syntyivät ja
kehittyivät. 1800-luvun alussa pappien ja sotilaiden hallitse
ma maailma muuttui kauppiaiden johtamaksi. Raha alkoi
jäsentää yhteiskunnan toimintaa, ja keskeisiksi nousivat
markkinat. Siinä maailmassa me elämme edelleen.
Polanyi muistuttaa, että markkinat kaipaavat sääntelyä,
sillä ne toimivat lyhytnäköisesti. Niiden täydellisen vapauden
hinta on epäoikeudenmukaisuus ja viattomien kärsimys.
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Karl Polanyi (1886–1964) oli unkarilaissyntyinen talous
historioitsija. Vuonna 1944 ilmestynyt teos on hänen yrityksensä ymmärtää 1900-luvun hirmutöitä – fasismi oli hänen
mukaansa reaktio markkinatalouden kriisiin.
”Suuri murros etenee kuin historiallinen dekkari.”
– Yliopisto-lehti
Nid. • 464 s. • 978-951-768-547-4 • 36 • Helmikuu 2016
Suom. Natasha Vilokkinen • Esipuhe Risto Heiskala

14,90 €
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TALOUS – TUORETTA JA KLASSIKKOA

Huima tarina talouden
voimasuhteista

MAAILMANTALOUDEN
MINOTAUROS
Yanis Varoufakis

POKKARI

”Harvinainen kirja – hellittämätön, päivänpolttava ja ehdottoman välttämätön.”
– Professori Terry Eagleton

SISÄLLYS
Suomentajien alkusanat
Alkusanat suomenkieliseen
laitokseen
Esipuhe toiseen laitokseen
1 Johdanto
2 Tulevaisuuden testilaboratoriot
3 Maailmantalouden Tiekartta

4
5
6
7
8
9

Maailmantalouden Minotauros
Pedon lakeijat
Romahdus
Lakeijoiden vastaisku
Minotauroksen perintö
Maailma ilman Minotaurosta

Teos on jännityskertomus siitä, kuinka
maailma vaelsi vuoden 1929 kriisistä
vuoden 2008 romahdukseen. Se on
myös tarina Yhdysvaltojen talousmahdista, joka perustui ensin ylijäämiin
mutta 1970-luvulta lähtien päinvastoin
alijäämiin. Kuinka tämä oli mahdollista?
Vastaus on Minotauros: rahoitussektorin hirviö synnytti järjestelmän, joka
kierrätti maailman pääomat Yhdysvaltojen kautta. Näin Wall Street loi
valtavat voitot, jotka se pian moninkertaisti holtittomalla arvopaperikaupalla – kunnes Minotauros vuonna
2008 sortui. Kuinka estää uudet, yhtä
typerät kriisit?
Nautittavassa teoksessa yhdistyvät
loistelias tyyli, tarinaniskennän taito ja
suvereeni asiantuntemus.
Yanis Varoufakis on taloustieteilijä,
DiEM25-demokratialiikkeen perustaja
ja kiistelty Kreikan entinen valtiovarainministeri.
Nid. • 299 s. • 978-951-768-548-1
36.1 • Helmikuu 2016
Suom. Hannu Laurila & työryhmä

14,90 €

TALOUS – TUORETTA JA KLASSIKKOA

MUISTA MYÖS

OSTETTUA AIKAA
Demokraattisen kapitalismin lykätty kriisi
Wolfgang Streeck
Talouskriisin syy ei ole Wall Streetillä tai pankeissa vaan
siinä, että poliitikot eivät enää pysty lykkäämään kriisiä.
Verovaltio on muuttunut velkavaltioksi, ja päätösten seuraukset ovat langenneet maksuun. Ostettu aika on loppu.
Wolfgang Streeck on saksalainen sosiologi ja taloustieteilijä.
Nid. • 254 s. • 978-951-768-445-3 • 36.1 • Ilmestynyt 2015
Suom. Mari Kukkonen

MUISTA MYÖS

35,00 €

ONKO KAPITALISMILLA TULEVAISUUTTA?
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi
Derluguian, Craig Calhoun
Kuinka kapitalismi romahtaa, koska ja mitä sitten tapahtuu?
Kirja on sosiologisen ajattelun huipentuma ja nautinnollista
luettavaa.
Teoksen kirjoittajat ovat arvostettuja ja vaikutusvaltaisia
professoreja maailman huippuyliopistoista.
Nid. • 254 s. • 978-951-768-446-0 • 36 • Ilmestynyt 2014
Suom. Kaisa Sivenius

MUISTA MYÖS

32,00 €

ZOMBITALOUS
John Quiggin
Teos pohtii, kuinka liberalistisen markkinatalouden aikansa
eläneet ajatukset voitaisiin kukistaa ja samalla välttyä vielä
suuremmilta talouskriiseiltä. Yleistajuinen teos on maailmanlaajuisesti kiitetty.
John Quiggin on Queenslandin yliopiston taloustieteen
professori.
Nid. • 342 s. • 978-951-768-419-4 • 36.1 • Ilmestynyt 2014
Suom. Hannu Laurila, Olli Herranen & työryhmä

35,00 €
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Historian ihmeitä
Teoriapaketti
historiantutkijoille
HISTORIAN TEORIA
Lingvistisestä käänteestä
mahdolliseen historiaan
Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (toim.)

SISÄLLYS
Johdanto
I Lingvistinen käänne analyyttisestä perinteestä jälkinarrativismiin
1 Analyyttinen traditio ja
historianfilosofia
2 Narrativistinen ja jälkinarrati
vistinen historiografian filosofia
3 Konstruktivistinen historiateoria
fiktiivisyys-keskustelun jälkeen
4 Retoriikka ja historian tulkinta
5 Anakronismit ja intellektuaali
historia
6 Kontrafaktuaalinen historia –
mahdollisuus, ilmiö, harhaoppi?

II Kohti uutta realismia? Realistisia tendenssejä uudemmassa
historiantutkimuksessa
7 Feministitutkijat historiatieteen
haastajina
8 Kulttuurinen muisti ja kirjallisuus
9 Karl Marxin materialistinen
historiankäsitys. Kyllä vain:
monilinjaisuutta ja indeter
minismiä
10 Termodynamiikka, verkosto
teoria ja kognitiivinen psyko
logia historiaa tulkitsemassa
11 Ympäristöhistorian historian
käsityksestä

Teos esittelee historian teoriaa koskevaa keskustelua viime vuosikymmeniltä. Käännekohta historianfilosofiassa
oli 1970-luku, jolloin narrativismi
nousi hallitsevaan asemaan. Lingvistinen käänne on tehnyt historiantutkijat
entistä tietoisemmiksi historiallisen
kerronnan monista ulottuvuuksista.
Lingvististen tarkasteluiden vastavoimana on uusia realistisia tendenssejä. Ajankohtaisia ovat muun muassa
ympäristökysymykset, naiseus, uusmaterialismi ja historiallinen muisti.
Lisäksi keskustelu kontrafaktuaalisesta
ajattelusta ja ”virtuaalisesta” historiasta
käy vilkkaana.
Teos on monipuolinen katsaus
uusimpiin tutkimuskysymyksiin. Se
tarjoaa mielenkiintoisia haasteita
paitsi historian teoreetikoille, myös
yhteiskuntatieteilijöille ja ympäristötutkijoille.
Teoksen kirjoittajat ovat filosofeja
ja eri alojen historioitsijoita useista
yliopistoista.
Nid. • n. 300 s. • 978-951-768-568-9
90.1 • Marraskuu 2016

37,00 €

HISTORIAN IHMEITÄ

BALTIAN HISTORIA
Andres Kasekamp

POKKARI

Mitä kaikkea nykyiset Viro, Latvia ja Liettua ovat käyneet
läpi historiansa aikana? Tiivis, kattava ja kiehtova teos kertoo
Baltian vaiheet jääkauden lopusta nykyaikaan. Pääpaino on
Baltiaa riepotelleessa 1900-luvussa ja poliittisessa historiassa. Lisäksi kirja valottaa talouskehitystä, sosiaalisia oloja ja
kulttuuri-ilmiöitä.
Teos näyttää Baltian menneisyyden pitkät linjat eikä tyydy
kertaamaan kolmen erillisen valtion vaiheita. Näin piirtyy
vaikuttava kuva Baltian rikkaasta ja traagisesta historiasta.
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Andres Kasekamp on politiikan tutkimuksen professori
Tarton yliopistossa.
”Kasekamp on kyennyt luomaan kokonaisvaltaisen Baltian
historian.” – Aikalainen
Nid. • 349 s. • 978-951-768-549-8 • 97.2 • Helmikuu 2016
Suom. Irina Kyllönen

MUISTA MYÖS
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14,90 €

RAUHATON RAUHA
Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950
Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.)
Teos avaa ikkunan aikaan, jolloin sota oli vereslihalla.
Rintamamiehet potivat fyysisiä ja henkisiä vammojaan,
evakot opettelivat sijoituspaikkakuntien tavoille ja lappilaiset
rakensivat alusta koko hävitetyn kotiseutunsa. Moni nainen
otti vastuun perheen elannosta miehen kuoltua tai vammauduttua. Tunteita herättivät vasemmiston nousu sekä lottajärjestön ja suojeluskuntien alasajo.
Ankaran työn avulla ihmiset kohensivat elintasoaan ja
pitivät psyykensä koossa. Suomi oli hävinnyt sodan, mutta se
oli päättänyt voittaa rauhan.
Teoksen kirjoittajat ovat historiantutkijoita Jyväskylän, Tampereen, Lapin ja Helsingin yliopistoista.
”Ei jätä kylmäksi ketään.” – Itä-Savo
Sid. • 394 s. • 978-951-768-534-4 • 92.74 • Ilmestynyt 2015

28,00 €
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Metodikirjoja moneen lähtöön
KESKUSTELUNANALYYSI
Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta
Melisa Stevanovic & Camilla Lindholm (toim.)
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Teos antaa yleiskuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöistä, resursseista ja haasteista. Se luotaa keskustelunanalyysin metodologiaa ja keskittyy etenkin uusiin suuntauksiin.
Keskustelunanalyysi tutkii autenttisia vuorovaikutustilanteita. Niissä ihmiset hyödyntävät puheen lisäksi katsetta,
kehoa ja ympäristöä. Menetelmä tarjoaa myös keinoja tutkia
tilanteita, joissa muistisairaus tai puutteellinen kielitaito
tekevät vuorovaikutuksesta haasteellista.
Kirja kuvaa vuorovaikutusilmiöitä ymmärrettävin arkikäsittein. Se sopii opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille, jotka
haluavat hyödyntää keskustelunanalyysia.
VTT, MuM Melisa Stevanovic on sosiologian tutkija ja FT
Camilla Lindholm pohjoismaisten kielten professori Helsingin yliopistossa.
Nid. • 447 s. • 978-951-768-567-2 • 16.7 • Syyskuu 2016

35,00 €

DISKURSSIANALYYSI
Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö
Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen
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Perusoppikirja johdattelee analysoimaan vuorovaikutusta,
kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä. Se
käy läpi diskurssianalyysin taustat ja teoreettiset perusteet.
Teos kuvaa havainnollisesti tapoja, joilla ihmiset kieltä
käyttäessään rakentavat sosiaalista todellisuutta. Kielen
avulla muun muassa muokataan identiteettejä ja rakennetaan
valtasuhteita.
Teos antaa välineet menetelmän soveltamiseen tutkimuksessa ja opinnäytteissä. Se tuo yhdistettyinä saataville
aiemmin julkaistut teokset Diskurssianalyysin aakkoset ja
Diskurssianalyysi liikkeessä.
Arja Jokinen ja Kirsi Juhila ovat sosiaalityön professoreita ja
Eero Suoninen sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Tampereen yliopistossa.
Nid. • 496 s. • 978-951-768-532-0 • 30.01 • Helmikuu 2016

34,00 €

METODIKIRJOJA MONEEN LÄHTÖÖN

Odotettu
kokonaisesitys
datajournalismista
DATAJOURNALISMIN
TYÖKÄYTÄNNÖT
Turo Uskali & Heikki Kuutti

Sisällys
Esipuhe
1. Datajournalismin menestystarinat
2. Datajournalismin lähtökohdat
3. Suomalainen datajournalismi
4. Datajournalismin työprosessi
5. Datan julkisuus
6. Datajournalismin työkalut
7. Datajournalismin etiikka
8. Datajournalismin tulevaisuus

Suuret digitaaliset data-aineistot sekä
datatyökalut muokkaavat merkittävästi
journalistisia toimintatapoja. Koskaan
aiemmin data ei ole ollut yhtä helposti
journalistien saatavilla ja hyödynnettävissä. Olemme siirtyneet datajournalismin aikakauteen.
Datajournalismin työkäytännöt kertoo kaiken olennaisen datajournalistisesta toiminnasta, datan julkisuudesta,
innovaatioista, työkaluista ja toiminnan eettisistä periaatteista. Erikseen
tarkastellaan datajournalismin kehitystä ja tulevaisuutta. Suomen ohella käsitellään avoimen datan johtavia maita
Yhdysvaltoja ja Isoa-Britanniaa.
Vankkaan tutkimustietoon perustuva kirja on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys datajournalismista.
FT Turo Uskali ja FT Heikki Kuutti
työskentelevät Jyväskylän yliopiston
viestintätieteiden laitoksella.
Nid. • 211 s. • 978-951-768-541-2
07 • Maaliskuu 2016

35,00 €
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Yllättävä luonto
Klassikkojen klassikko,
joka mullisti
tieteenhistorian

POKKARI

LAJIEN SYNTY
Charles Darwin
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SISÄLLYS
Johdanto
I Kotieläinten ja viljelykasvien
muuntelu
II Muuntelu luonnossa
III Olemassaolon taistelu
IV Luonnonvalinta
V Muuntelun lait
VI Teorian hankaluudet
VII Vaisto
VIII Risteytyminen
IX Geologisen todistusaineiston
puutteellisuudesta

X Eliöiden geologisesta seuraannosta
XI Maantieteellinen levinneisyys
XII Maantieteellinen levinneisyys
(jatkoa)
XIII Eliöiden keskinäiset sukulaisuussuhteet: morfologia:
embryologia: surkastuneet
elimet
XIV Yhteenveto ja johtopäätökset
Suomentajan jälkikatsaus

Kaikki lajit ovat pitkän kehityksen
tulosta ja peräisin alkeellisimmista
muodoista – myös Jumalan luomana
pidetty ihminen. Tämä oli nuoren
luonnontieteilijän Charles Darwinin
vallankumouksellinen väite, jonka
hän julkaisi teoksessaan Lajien synty
vuonna 1859.
Galapagossaarilla tekemiensä tutkimusten avulla Darwin osoitti, ettei
kehitys suinkaan ollut vielä loppunut,
vaan evoluutio jatkoi ajoittain hyvinkin nopeaa etenemistään. Avaintodisteina tässä olivat eri saarilla asuneet
kilpikonnat ja sirkkulintujen nokat.
Aivan uudenlainen teoria luonnonvalinnasta herätti myös kiivasta
vastustusta, joka ei ole tänäkään päivänä täysin laantunut. Lajien synty on
tieteenhistoriaa elävimmillään.
Charles Darwin (1809–1882) oli englantilainen luonnontieteilijä, jonka työ
loi pohjan nykyiselle biologialle.
Nid. • 421 s. • 978-951-768-550-4
56.41 • Helmikuu 2016
Suom. Pertti Ranta

14,90 €

YLLÄTTÄVÄ LUONTO

VILLIT VIHREÄT KAUPUNGIT
Suomen kaupunkikasvio (uudistettu painos)
Pertti Ranta

MUISTA MYÖS

Villit vihreät kaupungit on taskuopas, jonka avulla voit tutustua lähiluontosi kasveihin kotipihalla tai luontoretkellä. Kirja
esittelee kuvin yli 400 kaupunkiympäristöjen kasvia.
Kaupunkilaisen lähiluontoa ovat esimerkiksi leskenlehdet,
heinät ja pujo. Satoja muita kasveja esiintyy työmatkan
varrella, lähimetsässä tai bussipysäkillä. Kirja esittelee myös
erityisen kiinnostavia kaupunkiympäristöjä ja urbaaneja
erikoisuuksia.
Näitä kasvireittejä seuraamalla saat aivan uudenlaisen
käsityksen lähiympäristöstäsi!
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Pertti Ranta on Suomen johtavia kaupunkiekologeja ja kasviasiantuntijoita.
”Rannan elävä ja värikäs kirjoitustyyli sointuu hyvin yhteen
kirjan kauniiden kuvien kanssa.” – Demari
Nid. • 432 s. • 978-951-768-543-6 • 57 • Helmikuu 2016

TALVENTÖRRÖTTÄJÄT
Suomen luonnonvaraiset ruohot ja heinät talvella
Ari-Pekka Huhta

MUISTA MYÖS
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Teos johdattaa tarkkailemaan kasveja, jotka kurottavat kuivuneet vartensa ja kukintonsa hangen ylle. Se on ensimmäinen
talviasuisten kasvien tunnistamisopas, joka on tehty Suomen
oloihin.
Teos palvelee niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin
harrastajaa. Se kertoo talventörröttäjien elintavoista, kuten
siitä, miten ne levittävät siemeniään hankea pitkin. Tunnistamisen helpottamiseksi lajit on jaoteltu kasvupaikan mukaan.
Kirjan esittelemistä kasvilajeista useimmat on helppo löytää
lähiluonnosta.
FT, dosentti Ari-Pekka Huhta on yliopisto-opettaja Turun
yliopiston biologian laitoksella.
”Opas innostaa lähtemään kasviretkelle talvellakin hienojen
kuviensa ja selkeän tekstinsä ansiosta.” – Suomen Luonto
Sid. • 222 s. • 978-951-768-535-1 • 57 • Ilmestynyt 2015

24,90 €
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Väriä elämään
Jätä värikäs jälki
filosofian historiaan

MUISTA MYÖS

FILOSOFINEN
VÄRITYSKIRJA
Kimmo Jylhämö (toim.)

”Kuvakirjan lisäksi Filosofinen värityskirja on siis matka filosofian käsitteisiin.
Väritysmetodiksi suosittelen herkkää kättä
värikynillä.”
– Aikalainen

Filosofinen värityskirja on hulvaton
yhdistelmä taiteen klassisia piirustuksia ja filosofisia ideoita ja käsitteitä. Se
suorastaan kutsuu värittämään ihmiskunnan yhteisen omaisuuden päälle.
Paranna taiteen klassikoita oman
näkemyksesi mukaan! Kaikki vastuu
jää värittäjälle.
Käsin kirjoittaminen painuu parem
min mieleen kuin näppäimistöllä
naputtaminen. Entäpä värittäminen?
Ihminen haluaa ainakin välillä painottaa omia näkemyksiään ja jättää oman
merkkinsä ihan oikeasti. Siksi ei pidä
lainkaan ihmetellä, miksi värityskirjat
ovat nousseet suosioon juuri digitaalisen teknologian aikakaudella.
Me kaikki haluamme jättää jäljen
tähän maailmaan. Joskus teemme sen
värikkäästi.
Nid. • 80 s. • 978-951-768-536-8
17.3; 79.8 • Ilmestynyt 2015

12,90 €

Tilaa Vastapainon kirjoja!
Anttila, Anu-Hanna ym. (toim.):
Luokan ääni ja hiljaisuus 
___ kpl
Arendt, Hannah: Totalitarismin synty 
___ kpl
Darwin, Charles: Lajien synty 
___ kpl
Enroos, Rosi ym. (toim.): Huostaanotto
___ kpl
Eskola, Antti: Vanhuus 
___ kpl
Essinger, James: Adan algoritmi 
___ kpl
Fingerroos, Outi ym. (toim.):
Perheenyhdistäminen
___ kpl
Freire, Paulo: Sorrettujen pedagogiikka ___ kpl
Hjelm, Titus: Globaalisti akateeminen 
___ kpl
Huhta, Ari-Pekka: Talventörröttäjät 
___ kpl
Hyvärinen, Matti ym. (toim.): Hajoava perhe ___ kpl
Jokinen, Arja ym.: Diskurssianalyysi 
___ kpl
Jylhämö, Kimmo (toim.):
Filosofinen värityskirja 
___ kpl
Järvi, Ulla & Tammi, Tuukka (toim.):
Maito tappaa 
___ kpl
Kantola, Anu: Matala valta
___ kpl
Kasekamp, Andres: Baltian historia 
___ kpl
Kivimäki, Ville & Hytönen, Kirsi-Maria (toim.):
Rauhaton rauha 
___ kpl
Laitala, Marjo & Puuronen, Vesa:
Yhteiskunnan tahra? 
___ kpl
Lindholm, Christer: Viis taloudesta! 
___ kpl
Marx, Karl & Engels, Friedrich:
Kommunistinen manifesti 
___ kpl
Muhonen, Teemu & Hanska, Jari:
Eläketurma 
___ kpl

Se onnistuu postittamalla tämä kuponki tai
verkkokaupasta kauppa.vastapaino.fi

Parviainen, Jaana ym. (toim.):
Ruumiillisuus ja työelämä 
___ kpl
Polanyi, Karl: Suuri murros 
___ kpl
Quiggin, John: Zombitalous 
___ kpl
Ranta, Pertti: Villit vihreät kaupungit 
___ kpl
Raevaara, Tiina: Tajuaako kukaan? 
___ kpl
Rousseau, Jean-Jacques:
Tutkielma ihmisten välisen eriarvoisuuden
alkuperästä ja perusteista 
___ kpl
Sakwa, Richard: Taistelu Ukrainasta 
___ kpl
Stevanovic, Melisa & Lindholm, Camilla (toim.):
Keskustelunanalyysi 
___ kpl
Streeck, Wolfgang: Ostettua aikaa 
___ kpl
Varoufakis, Yanis:
Maailmantalouden Minotauros 
___ kpl
Väliverronen, Esa: Julkinen tiede 
___ kpl
Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo (toim.):
Historian teoria 
___ kpl
Wallerstein, Immanuel ym.:
Onko kapitalismilla tulevaisuutta? 
___ kpl
Uskali, Turo & Kuutti, Heikki:
Datajournalismin työkäytännöt 
___ kpl
Muu teos ______________________________
_____________________________________
Muu teos ______________________________
_____________________________________

Tilaan ylle merkitsemäni kirjat.
Olen Osuuskunta Vastapainon jäsen.
Haluan liittyä Osuuskunta Vastapainon jäseneksi.
Haluan liittyä Vastapainon sähköpostilistalle ja
saada tietoa tarjouksista ja uutuuksista.
Nimi
Toimitusosoite
Laskutusosoite
Sähköpostiosoite
Päiväys ja allekirjoitus

Postimaksu
maksettu

Kustannusosakeyhtiö
Vastapaino
Vastauslähetys
Tunnus 5007290
33003 Tampere

LUE SUOMEN
FIKSUIMMAT
KIRJAT!
kauppa.vastapaino.fi

