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Tämä listaus sisältää Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran teokset, jotka ilmestyvät 
keväällä 2017. Kirjalistamme päivittyy jatkuvasti ja ajan tasaisin tieto löytyy verk-
kosivuiltamme www.finlit.fi/kirjat.

Myynti
myyntipäällikkö Tommi Leminen, 040 534 2675, tommi.leminen@finlit.fi ,
kirjamyynti@finlit.fi

Jälleenmyyjien tilauksissa palvelee myös 
Kirjavälitys Oy, 010 345 1520,  kvtilaus@kirjavalitys.fi

Tiedotus
markkinointikoordinaattori Mirka Vesala, 050 490 0245, mirka.vesala@finlit.fi
arvostelukappaleet@finlit.fi

Uusi Viron historia

Seppo Zetterberg

Aino Kallas
Maailman sydämessä

Silja Vuorikuru

n. 280 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-424-8
33 €
Huhtikuu 2017

Suomalainen hiihtodoping
Punssia, pillereitä ja punasoluja

Erkki Vettenniemi

Kun kuuden suomalaishiihtäjän suoritukset hy-
lättiin Lahden MM-kisoissa 2001 dopingrikkeen 

vuoksi, media pillastui ja paheksujia riitti presidenttiä 
myöten. Hiihtäjille ei tuntunut enää riittävän pelkkä 
mustikkasoppa vauhdittajaksi.

Suomalainen hiihtodoping kertoo ensimmäis-
tä kertaa kansallisurheilumme lääkehuollon koko ta-
rinan. Kilpaladuilla kohennettiin oloa viinaksilla jo 
1800-luvulla, ja tehdasvalmisteiset piristeet omaksut-
tiin 1930-luvulla. Veritankkaus keksittiin sotien jäl-
keen, väitteiden mukaan Suomessa. Eräs mestarihiih-
täjä taas popsi kiellettyjä piristeitä ”kuin aspiriinia”. 
Mutta mikä on totuus epohormonipullosta olympi-
avoittajan yöpöydällä? Ja miksi muuan lääkärinlauk-
ku siepattiin helmikuussa 2001?

Katsaus hiihtolääkinnän historiaan asettaa jatku-
van dopingkuohunnan oikeisiin mittasuhteisiin. Jopa 
Lahti 2001 on pitkässä, värikkäässä tarinassa vain yksi 
pieni episodi.

264, sidottu
ISBN 978-952-222-850-5
30 €
Helmikuu 2017

Uusi Viron historia on tietopaketti Viron-matkaili-
joille ja naapurimaasta kiinnostuneille. Se kertoo 

Viron ja sen asukkaiden vaiheista jääkaudesta aina 
syksyyn 2016 saakka, jolloin Kersti Kaljulaid ensim-
mäisenä naisena valittiin tasavallan presidentiksi.

Viro on hyvä esimerkki maasta, jonka nykymenoa 
ei voi ymmärtää paneutumatta maan varhaisempiin 
vaiheisiin. Viron kohtaloon on vaikuttanut voimak-
kaasti sijainti idän ja lännen välillä: maa on ollut mil-
loin taistelukenttä, milloin taas lännen puskuri itää 
vastaan. 

Varhaisesta historiastaan lähtien Viro on ollut kul-
kureitti niin kaupalle ja kulttuurille kuin armeijoille-
kin. Maan sijainti on tuonut mukanaan sotia ja mie-
hityksiä, mutta samalla se on synnyttänyt Viroon 
taloudellista toimeliaisuutta ja kulttuurista vireyttä.

Tekstiä täydentävät havainnolliset kartat sekä run-
sas kuvitus. 

A ino Kallas (1878–1956) oli Suomen ja Viron yhtei-
nen kirjailija, josta on muodostunut hyvin erilai-

nen kuva kummassakin maassa. Vuorikurun kirja on 
ensimmäinen elämäkerta Aino Kallaksesta.

Lontoossa vuosikausia asunut Aino Kallas onnis-
tui luomaan oman aikansa naiskirjailijaksi aivan poik-
keuksellisen kansainvälisen kirjailijauran. Kansainvä-
lisen menestyksen kääntöpuolena oli juurettomuuden 
kokemus, josta kirjailija kirjoitti sekä päiväkirjassaan 
että kaunokirjallisessa tuotannossaan vuosikymmen-
ten ajan.

Aino Kallas tunnetaan kielletyn rakkauden kuvaa-
jana, jonka elämän tunnetuin episodi oli rakkaussuh-
de runoilija Eino Leinoon. Elämäkerta luo kuvan Kal-
laksesta kirjallisen kutsumuksensa varhain löytäneenä 
kirjailijana, jonka tuotannossa välittyvät hänen oman 
elämänhistoriansa raskaatkin kokemukset.

n. 350 sivua, nidottu 
ISBN 978-952-222-838-3
33 €
Maaliskuu 2017
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Puna-armeijan sotasaalis
Karjalan kulttuuriomaisuuden ryöväys 1939–1941

Hannu Takala

Suomen kevät
Päivästä päivään

Heli Hottinen-Puukko

Kevät herättää luonnon ja ihmiset. Nyt on aika 
ryhtyä kevättöihin, rakentaa linnunpönttö, tehdä 

pajupilli ja kasvattaa parvekeperunoita!
Suomen kevääseen mahtuu monta merkkipäi-

vää, vuotuisjuhlaa ja luonnonilmiötä. Keväisillä 
juhlapyhillä on värikäs historia – tämä kirja kertoo, 
mistä pääsiäispuput ja -noidat ovat peräisin, mistä 
virpomisperinne on saanut alkunsa, mikä on lanka-
lauantai ja minkä muistoksi helatorstaita vietetään. 
Kirja tarjoaa myös vanhan kansan viisautta säiden 
ennustamisesta, kalaonnesta ja satovuodesta. Tiesit-
kö, että ruohosipulia on käytetty rohtona yskään ja 
hengenahdistukseen?

Heimosotien historia 1918–1922

Jussi Niinistö

Suomalaiset vapaaehtoisjoukot tekivät vuosina 
1918–1922 useita heimosodiksi kutsuttuja aseelli-

sia retkiä Itä-Karjalaan, Inkeriin, Petsamoon ja Viroon. 
Heimosotaretkien tarkoituksena oli suomensukuisten 
heimojen asuinalueiden irrottaminen Neuvosto-Ve-
näjästä: tavoitteena oli joko niiden itsenäistäminen tai 
liittäminen yhdeksi suureksi Suomeksi

Heimosoturit näkivät toimiensa oikeutuksen kum-
puavan kansojen itsemääräämisoikeudesta – opista, 
joka ensimmäisen maailmansodan vuosina oli kulo-
valkean tavoin levinnyt ympäri Euroopan, ja josta vas-
ta itsenäistynyt Suomikin oli esimerkki.

Puolustusministeri, FT Jussi Niinistön sujuvaa ker-
rontaa tukee yksityisarkistoihin pohjautuva runsas ja 
harvinaislaatuinen kuvitus.

307 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-846-8
24 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 2005. 
Uusintapainos ilmestyy tammikuussa 2017.

Kunnian ruletti
Korkeimmat ulkomaisille 1941–1944 annetut 
suomaiset kunniamerkit

Antti Matikkala

Vuosien 1941–1944 välillä Suomi antoi korkeimpia 
kunniamerkkejään yli 300 ulkomaan kansalaisel-

le. Seitsemäätoista kansallisuutta edustanut joukko 
ulottui SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmleristä 
ja Ruotsin ilmavoimien komentajasta, kenraaliluut-
nantti Bengt G. Nordenskiöldistä, Japanin keisari Hiro-
hitoon ja Romanian valtionjohtaja Ion Antonescuun.

Kunnian ruletti tutkii suomalaisia kunniamerkke-
jä saaneiden ulkomaalaisten palkitsemisten taustoja. 
Millaisten esitysten perusteella ulkomaalaisia palkit-
tiin? Mitä palkitsemisilla haluttiin saavuttaa? Miten 
kunniamerkkien saajat suhtautuivat vastaanotta-
miinsa kunniamerkkeihin?

Ritarikuntiin ja heraldiikkaan erikoistuneen his-
toriantutkija Antti Matikkalan kirjoittama teos perus-
tuu laajaan ja osittain vähän käytettyyn aineistoon 
kuten Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien arkistoon.

n. 400 sivua, sidottu
978-952-222-847-5
35 €
Toukokuu 2017

Talvisodan päätyttyä luovutettuun Karjalaan jäi 
suurin osa evakkoon lähteneiden omaisuudesta. 

Kirja kertoo, mitä luovutetulle alueelle jääneelle suo-
malaisomaisuudelle tapahtui, kun puna-armeija ja 
uudet asukkaat eri puolilta Neuvostoliittoa siirtyivät 
Kannakselle ja Laatokan Karjalaan

Kirja keskittyy erityisesti sotasaalisvarastoihin, 
joita puna-armeija kasasi Viipuriin ja muualle Karja-
laan. Kirjassa selvitetään millaisia esineitä sotasaa-
lisvarastoihin vietiin, ja mitä esineille sen jälkeen 
tapahtui. Kirja kertoo myös, ketkä kaikki sotasaalisva-
rastojen esineitä hyödynsivät ja mitkä esineet ja taide-
teokset päätyivät lopulta Leningradin museoihin. 

Teos valottaa kulttuuriperinnön kohtaloita sodis-
sa eri aikoina ja sitä, miten eri maiden armeijat koh-
telivat yksityistä omaisuutta ja arvotaidetta viime so-
dissa. Kirja pohjautuu keskeisiltä osiltaan venäläisiin 
alkuperäislähteisiin

n. 210 sivua, sidottu
Historiallinen Arkisto 145
ISBN 978-952-222-865-9
35 €
Toukokuu 2017

216 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-687-7
31 €
Tammikuu 2017
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Suomalaiset pappilat
Kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa

Marja-Terttu Knapas, Markku Heikkilä ja Timo Åvist

Pappilat ovat olleet esikuvia suomalaisissa kylä-
yhteisössä. Niiden arkkitehtuuri, taloudenpito ja 

puutarhat ovat vaikuttaneet monella tapaa maaseu-
dun kehitykseen ja elinolojen parantumiseen. 

Monella paikkakunnalla pappila on ollut hengel-
lisen ja henkisen elämän keskus, jonka vaikutus on 
vanhojen pappissukujen keskinäisten sukulaissuhtei-
den välityksellä ulottunut paljon paikallisyhteisöä laa-
jemmalle.

Suomalaiset pappilat esittelee edustavan kokoel-
man mielenkiintoisia pappiloita ja niiden asukkaita 
eri puolilla Suomea 1700-luvulta 1900-luvulle. Teos 
käy läpi pappiloiden sosiaalihistoriaa, kulttuurihis-
toriallista merkitystä, arkkitehtuuria ja puutarhoja. 
Teoksen näyttävän ja runsaan kuvituksen on koonnut 
Sirkku Dölle.

231 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-851-2
23 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 2009. 
Uusintapainos ilmestyy helmikuussa 2017.

Signe Brander Suomen kartanoissa 
Signe Brander på Finlands herrgårdar

Toimittaneet Irma Lounatvuori ja Sirkku Dölle

S igne Brander Suomen kartanoissa johdattaa kar-
tanoiden saleihin, pihoille ja puistoihin. Tunnel-

malliset valokuvat kertovat kartanoiden arkkiteh-
tuurista, muotivirtauksista ja kartanorakentamisen 
kuusisataavuotisesta historiasta, joka alkaa harmaaki-
vilinnoista ja päättyy klassismin kautta romanttisiin 
kartanoluomuksiin.

Signe Brander (1869-1942) on Suomen valokuva-
historian merkittävimpiä valokuvaajia. Brander nimit-
ti itseään kulttuurihistorian kuvaajaksi, ja hänellä oli 
selkeä näkemys siitä, mihin arkkitehtuurikuvauksessa 
piti keskittyä.

Branderin ensimmäiset kartanovalokuvat ovat 
vuosilta 1910–1912 ja viimeiset 1930-luvulta. Kuvaus-
matkoilla kertynyt aineisto on olennainen osa suo-
malaisen kartanotutkimuksen historiaa. Antoisaa kar-
tanomatkaa Signe Branderin seurassa!

Louhisaaren linnan talousreseptit 
n. 1770–1850

Jouni Kuurne
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228 sivua, sidottu
ISBN 978-951-746-970-8
23 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 2008. 
Uusintapainos ilmestyy helmikuussa 2017. 

Louhisaaren linnasta peräisin oleva, aiemmin tunte-
maton ja ilmeisesti Mannerheim-suvulle kuulunut 

talousreseptikirja vie kurkistamaan 1700-luvun lopun 
ja 1800-luvun alkupuoliskon linnan keittiöön, makuu-
saleihin – jopa karjasuojiin. Kirjasen sivuilla annetaan 
moninaisia ohjeita anjovisten säilönnästä sianpääsyl-
tyn valmistukseen ja viinanpoltosta kankaiden vär-
jäämiseen.

Reseptikokoelmaa ovat täydentäneet useat hen-
kilöt monen sukupolven aikana – linnan asukkaista 
mm. kreivi Carl Erik Mannerheim ja hänen vaimonsa 
ovat tehneet merkintöjä kirjaan. Reseptejä elävöittää 
samanaikaisesta aikalaisgrafiikasta ja maalauksista 
koostuva kuvitus.

. 

183 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-039-4
24 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 2008. 
Uusintapainos ilmestyy helmikuussa 2017.

Julkaiseminen kielletty
Rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri 
1941–1944

Helena Pilke

Armeijan rintamakirjeenvaihtajat eli TK-miehet 
olivat jatkosodan vuosina tärkeä linkki kotiseu-

dun ja rintaman välillä. He kirjoittivat taisteluista ja 
kaukopartioista, sotilaiden vapaa-ajasta sekä etenkin 
Itä-Karjalan maisemista ja ihmisistä.

TK-miehet olivat suoraan päämajan alaisia. Hei-
dän kirjoituksiaan valvottiin ja ne tarkastettiin monel-
la tasolla. Joka seitsemäs TK-kirjoitus jäi julkaisemat-
ta: ne eivät läpäisseet päämajan tiukkaa sensuuria.

Julkaiseminen kielletty esittelee sotakuvauksia, 
jotka olivat sodanjohdon mielestä kotirintamalle vaa-
rallisia tai sopimattomia. Teokseen sisältyy runsaas-
ti näytteitä sensuroiduista TK-kirjoituksista, joita ei 
aiemmin ole julkisuudessa nähty.

.

304 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-301-2
24 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 2011. 
Uusintapainos ilmestyy tammikuussa 2017.
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Vanhat merkkipäivät

Toimittanut Jouko Hautala

Vanhat merkkipäivät sisältää satoja tarinoita, sa-
nanparsia ja kuvauksia jo unohtumassa olevista 

kalendaarisista tavoista. Kansanomainen merkkipäi-
viin liittyvä perimätieto käsittää lähes kaikki ihmis-
elämän alat. Metsästys, kalastus, karjanhoito ja mitä 
erilaisimmat toimet aina rakennuspuiden kaatami-
sesta syöpäläisten hävittämiseen asti ovat siinä edus-
tettuina. Tärkeä sijansa on myös maanviljelykseen 
liittyvillä määräpäivillä, sään ja vuodentulon ennus-
tamisella.

Jouko Hautalan toimittama käsikirja on avain 
vanhaan maalaiselämään. Sen sisältö käy sitä kiin-
nostavammaksi mitä eksoottisempana koemme en-
tisajan merkkipäivien vieton tapaninajoineen, trullei-
neen, juhannustaikoineen, sään ja onnen enteineen.

478 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-854-3
18 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 1948.
Uusintapainos ilmestyy maaliskuussa 2017.

Toimittaneet Kari Laukkanen ja Pekka Hakamies

Sananlaskut

K un aina olis ehtoo ja lauantai eikä koskaan aamu 
ja maanantai.
Sananlaskut on laajin ja edustavin SKS:n koskaan 

julkaisema sananlaskuperinteen kokoelma ja käsikir-
ja. Teoksesta löytyvät vanhan kansan sananlaskut kat-
tavat koko entisaikojen suomalaisten elämän. Kirjasta 
löytyy myös paikkakuntahakemisto.

SKS julkaisee pitkään loppuunmyytynä olleen 
teoksen uudelleen kansanperinteestä kiinnostuneen 
yleisön toiveesta.

598 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-855-0
19 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 1978. 
Uusintapainos ilmestyy maaliskuussa 2017.

Myytillisiä tarinoita

Toimittanut Lauri Simonsuuri

Siihen aikaan ei osattukaan iltaisin puhua muusta 
kuin hiisistä, metsänhaltijoista, tontuista, ennuk-

sista eli kuolleitten kulkemisista, piruista ja muista 
semmoisista. Näistä isojen ihmisten jutuista tulimme 
me lapset sangen aroiksi. Kun ei ollut muuta ajanvie-
tettä ihmisillä siihen aikaan, puhuttiin semmoisia hir-
veitä asioita.

Näin muisteli valistunut perinteenkerääjä joskus 
vuosisadan vaihteessa. Mutta yliluonnolliset asiat 
kiinnostavat meidänkin aikamme ihmisiä. Samat tari-
natyypit elävät nykyisin viihdekirjallisuudessa – vain 
selitysmallit ovat muuttuneet.

Lauri Simonsuuren toimittama kokoelma johdat-
taa lukijansa maailmaan, jossa kummitukset, haltiat, 
peikot, jättiläiset, noidat ja muut yliluonnolliset olen-
not olivat osa ihmisten jokapäiväistä arkielämää.

496 sivua, nidottu
ISBN 978-952-222-852-9
15 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 1947. 
Uusintapainos ilmestyy helmikuussa 2017.

Kansanomainen lääkintätietous

Toimittanut Matti Hako

255 sivua, sidottu
ISBN 978-952-222-853-6
18 €
Ensimmäinen painos ilmestynyt vuonna 1957.
Uusintapainos ilmestyy maaliskuussa 2017.

Kun tahdotaan tietää, onko tauti tarttunut, vale-
taan tinaa ja kaadetaan se veteen; jos se kovasti 

paukahtaa, on tauti tarttunut. Tinasta näkee myös, on-
ko tauti tullut vedestä, maasta vai kalmasta.

Esi-isiemme käsitysten mukaan tauti uhkasi kaik-
kialla ja sitä vastaan oli varauduttava. Kullekin taudil-
le oli oma parannuskeinonsa. Lääkekasveja käytettiin 
paljon, mutta turvauduttiin myös loitsuihin. Kuului-
sien kansanparantajien ja verenseisauttajien luona 
käytiin pitkästäkin matkasta.

Kansanomainen lääkintätietous kertoo, millaisia 
tauteja ja niiden parannuksia vanha kansa tunsi. Ai-
neisto on koottu Kansanrunousarkiston laajoista kan-
sanlääkintäkokoelmista.
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Kuvatut kulttuurit

Johdatus visuaaliseen antropologiaan

Toimittaneet Jari Kupiainen ja Liisa Häkkinen

V isuaalisesti havainnoitavissa oleva kulttuurinen 
todellisuus on liian monimuotoista minkään ka-

pean tieteenalan yksin tutkittavaksi. Siksi tarvitaan 
monitieteisyyttä ja monialaista käytännöllistä osaa-
mista. Visuaalinen antropologia on tällainen leikka-
uspiste.

Kuvatut kulttuurit käsittelee visuaalisen antropo-
logian tutkimushistoriaa, metodeja ja kuva-aineisto-
jen analyysimenetelmiä. Se avaa näkymiä alan kes-
keisiin tutkimuskäytäntöihin ja kehityssuuntiin. 
Elokuvien ja valokuvien ohella kirjassa perehdytään 
kuvaajien ja kuvattavien suhteisiin, digitaalisuuteen, 
kuva-aktivismiin sekä kuva-aineistojen arkistointiin 
ja hallintaan.

Kirja on tarkoitettu korkeakouluopetuksen oppi-
kirjaksi ja lukemistoksi eri tieteenaloille. Kirjoittajat 
tulevat visuaalisen antropologian kansallisesta ja kan-
sainvälisestä eturivistä.

312 sivua, nidottu
Tietolipas 253
ISBN 978-952-222-837-6
38 €
Tammikuu 2017

Kiistellyt tiet terveyteen

Parantamisen monimuotoisuus globaalihistoriassa

Toimittaneet Markku Hokkanen ja Kalle Kananoja

Terveys ja sairauksien hoitaminen ovat olleet kes-
keisiä kysymyksiä kautta ihmiskunnan historian. 

Ihmisten moninaiset pyrkimykset ylläpitää terveyttä 
ovat kietoutuneet kysymyksiin tiedosta, vallasta, po-
litiikasta ja moraalista. Toisten suosimat parantajat 
ovat olleet toisille noitia, puoskareita tai vaarallisia po-
liittisia agitaattoreita.  

Teoksen tutkimusartikkelit käsittelevät parantami-
sen asemaa eri aikoina eri puolilla maailmaa. Kirjassa 
pureudutaan parantamisen monimuotoisuuteen ja eri-
tellään argumentteja, joita parantamisen puolesta ja 
vastaan on esitetty. Tekijät tarkastelevat, mihin paran-
tamismuotojen suosio tai epäsuosio perustuu, miten 
uusia lääkintäkeinoja on omaksuttu kulttuurirajojen yli 
ja miten eri parantamismuotoja on pyritty kieltämään. 

Lajissaan ensimmäinen suomalainen artikkeliko-
koelma edustaa uusinta tutkimusta terveyshistorian 
alalla ja perustuu monipuolisiin alkuperäislähteisiin 
ja kenttätöihin. 

n. 340 sivua, nidottu
Historiallisia Tutkimuksia 273
ISBN 978-952-222-840-6
38 €
Maaliskuu 2017

Laulut ja kirjoitukset

Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun 
Suomessa

Kati Kallio, Tuomas M. S. Lehtonen, Senni Timonen, 
Irma-Riitta Järvinen ja Ilkka Leskelä

Miten reformaatioajan oppineet käsittivät suoma-
laisen rahvaan tavat ja laulut – olivatko ne pa-

kanuutta, taikauskoa, katolista hapatusta, vaiko kaik-
kia yhtä aikaa? Minkälaisista vanhoista lauluista ja 
keskiajalla kunnioitetuista pyhimyksistä rahvas piti 
kiinni? Missä kulkee rukouksen ja loitsun raja? Keiden 
kaikkien laulukieli oli kalevalamitta? 

Laulut ja kirjoitukset avaa uusia näkymiä oppinei-
den ja rahvaan sekä suullisten ja kirjallisten kulttuuri-
en suhteisiin. Päähuomio on reformaatioajassa, jolloin 
Mikael Agricola, Jacobus Finno, Petrus Melartopaeus 
ja Hemminki Maskulainen kirjoittivat ensimmäiset 
huomiot kansanuskosta ja loivat suomenkielisen vir-
silaulun. Tarkimmin käsitellään Länsi-Suomea, mut-
ta vertailukohtana ovat muut itämerensuomalaiset ja 
skandinaaviset alueet. 

n. 550 sivua, nidottu
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia 1427
ISBN 978-952-222-860-4
38 €
Toukokuu 2017

Naantalin luostarin kirja

Toimittaneet Mikko Kauko ja Marko Lamberg

Naantalin luostarin kirja edustaa varhaisinta suo-
malaista käännöskirjallisuutta. Teoksen kirjoituk-

set ovat aihepiiriltään ja sisällöltään monenkirjavia, 
eikä niitä voi luokitella pelkästään hengelliseksi kirjal-
lisuudeksi. Kirjoitusten joukossa on muun muassa lää-
kereseptejä ja novellikokoelma miehen ja naisen väli-
sestä luottamuksesta – tai sen puutteesta.

Teos välittää edustavan kuvan niistä tiedoista ja 
käsityksistä, joita 1400-luvun suomalaisilla oli maail-
masta, ihmiskunnan historiasta, elämän tarkoitukses-
ta ja tuonpuoleisesta. Jo keskiajan suomalainen kult-
tuuri oli ylirajaista ja kansainvälistä: kertomuksissa 
liikutaan eri puolilla Eurooppaa ja sen ulkopuolella 
Pyhällä maalla, Armeniassa, Persiassa ja Intiassa. Ker-
tomukset välittivät ja välittävät yhä kaukomaihin liit-
tyvää eksotiikkaa.

Teos on ensimmäinen suomennos koko käsikir-
joituksesta. Käännös on varustettu tekstien synty- ja 
käyttöhistoriaa koskevilla taustatiedoilla. 

n. 520 sivua, nidottu
Tietolipas 254
ISBN 978-952-222-866-6
38 €
Toukokuu 2017
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Aapisen ja katekismuksen tavaa-
misesta itsenäiseen lukemiseen

Pyrkimykset rahvaan lukukulttuurin uudistamiseksi 
varhaismodernina aikana

Tuija Laine

A apisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen 
lukemiseen luotaa kansanihmisten lukemiskult-

tuuria 1600-luvulta 1800-luvun alkuun. Tuona aikana 
lukeminen kehittyi pikkuhiljaa katekismuksen teks-
tien toistolukemisesta kohti monipuolisempien teks-
tien itsenäistä lukemista ja jopa niiden synnyttämien 
lukukokemusten ylöskirjaamista. Luettavat tekstit oli-
vat kuitenkin edelleen usein uskonnollisia, kuten har-
tauskirjoja, postilloja ja Raamattu. 

Teos on tieteellinen tutkimus, joka on tarkoitettu 
kaikille lukemisen historiasta kiinnostuneille. Se va-
lottaa lukemisen historian tutkimukseen liittyviä nä-
kökulmia, kokoaa yhteen varhaisemman suomalaisen 
lukemistutkimuksen tuloksia ja tuo uutta tietoa taval-
lista kansaa varten kirjoitetuista kirjoista sekä niiden 
käyttötarkoituksesta ja levinneisyydestä.

n. 180 sivua, nidottu
Historiallisia Tutkimuksia 275
ISBN 978-952-222-862-8
38 €
Maaliskuu 2017

Runoilija latomossa

Geneettinen tutkimus Aaro Hellaakosken Jääpeilistä

Veijo Pulkkinen

Runoilija latomossa on tutkimus Aaro Hellaakosken 
Jääpeilistä (1928), joka on paitsi suomalaisen mo-

dernistisen runouden edelläkävijä ja klassikko, myös 
maamme ensimmäinen typografisesti kokeellinen ru-
nokokoelma. Tutkimus tarkastelee Jääpeiliä suhteessa 
kotimaiseen modernismia ja kirjataidetta koskevaan 
aikalaiskeskusteluun sekä kansainväliseen visuaali-
sen runouden traditioon.

Tutkimuksen pääpaino on Jääpeilin runojen ja ko-
koelman typografisen ulkoasun syntyhistoriassa, jota 
tarkastellaan käsikirjoitusten ja korjausvedosten va-
lossa. Aineistoon sovelletaan geneettisen kritiikin me-
netelmää, joka yhdessä runsaan kuvituksen kanssa 
tuo esille Hellaakosken kirjoitusprosessin ja kokoel-
man typografisen ulkoasun toteutuksen eri vaiheet.

Teos on suunnattu kirjallisuudentutkijoiden ohel-
la luovasta kirjoittamisesta, runoudesta, modernis-
mista, avantgardesta, kirjahistoriasta ja typografiasta 
kiinnostuneille lukijoille.

n. 265 sivua, nidottu
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimi-
tuksia
ISBN 978-952-222-880-2
37 €
Toukokuu 2017


