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Ääniä läheltä ja kaukaa

Kevään 2018 kirjoissa kuuluvat äänet läheltä ja kaukaa. Marjut 

Hjeltin Loitsujen kirja kertoo meille esivanhempiemme unoh

tuneesta taikuudesta, ja pitkän odotuksen jälkeen uudelleen 

ilmestyvä Suomalaisten muinaisusko johdattaa meidät kulttuurimme 

tummiin ja syviin alkulähteisiin. Keisarit ja kurtisaanit puolestaan on 
kiehtova kurkistus antiikin roomalaiseen kulttuuriin

Läheltä kantautuu myös ajankohtaisia ääniä: Maryan Abdulkari

min ja Eveliina Talvitien Noin 10 myyttiä feminismistä murtaa sitkeästi 

eläviä käsityksiä ja kutsuu kaikki lukijansa yhteisille myyttikesteille. 

Nuoruuden ääni puolestaan on ainutlaatuinen kokoelma ylioppilas

aineita tunnetuilta suomalaisilta Karo Hämäläisestä Sofi Oksaseen. 

Mitä he ajattelivat omana abivuonnaan?

Esittelemme kaikki vuoden 2018 julkaisut painetussa kirjakata

logissamme, joka ilmestyy keväällä 2018.

Kevättä odottaen,

Tommi Leminen

myynti ja markkinointipäällikkö



Suomalaisten esivanhemmilla oli loitsuvarasto lähes joka läh
töön. Loitsujen kirja vie lukijan maagiseen aikaan, jolloin enteiden 
tarkkaileminen ja loitsiminen kuuluivat suomalaisen kansan 
arkeen.

Loitsut tarjoavat vanhan kansan viisautta niin rakkauden 
sytyttämiseen ja puolison saamiseen kuin sairauksien parantami
seen, varkaiden torjumiseen ja sääilmiöihin vaikuttamiseen. Suo
malaisella loitsuperinteellä on yhteisiä piirteitä myös muiden 
kulttuurien – kuten muinaisen Egyptin – maagisen tradition 
kanssa.

Marjut Hjelt on palkittu tietokirjailija, joka on julkaissut kirjoja 
erityisesti kansanuskon, tarinaperinteen ja kulttuurihistorian 
aloilta.

280 sivua, sidottu | 81
ISBN 9789522229441 | ilmestyy 2/2018 

Maryan Abdulkarim ja Eveliina Talvitie. Kaksi suomalaista naista. 
Kaksi erilaista elämää. Kaksi ikäpolvea. Molemmilla on kova pää ja 
samankaltaisia ulkopuolisuuden kokemuksia. Molemmista tuli isona 
feministi.

Abdulkarim ja Talvitie ovat kohdanneet paljon sitkeästi eläviä 
feminismiin liittyviä uskomuksia ja hokemia, joista useat eivät pidä 
paikkaansa. Toisin sanoen kyse on eräänlaisista myyteistä. Tässä kir
jassa nuo myytit murretaan, kuoritaan ja pilkotaan paloiksi. Tarjolla 
on herkullisia väitteitä ja sitäkin herkullisempia vastaväitteitä.

Tunnettujen tekijöiden tärkeä ja ajankohtainen keskustelunavaus 
ilmestyy Minna Canthin ja tasaarvon päivänä 19.3.2018.

160 sivua, sidottu | 32.3
ISBN 9789522229618 | ilmestyy 2/2018 

Maryan Abdulkarim ja Eveliina Talvitie

NOIN 10 MYYTTIÄ 
FEMINISMISTÄ

Taikuutta ja loitsuja Feminismin myytinmurtajat

Marjut Hjelt

LOITSUJEN KIRJA



Teija Alanko

MALVA JA MULPERI
Poimintoja entisajan puutarhoista

Ylioppilasaineen kirjoittaminen on jokaista lukion käynyttä ikä
luokkaa yhdistävä kokemus. Abivuonna kirjoitetuissa aineissa 
kaikuu ajaton nuoruuden ääni – palava intohimo elämään sekä 
usko tulevaisuuteen.

Nuoruuden ääni kirjaan on koottu tunnettujen suomalaisten 
ylioppilasaineita vuosien varrelta. Teos sisältää muun muassa 
Paavo Haavikon, Karo Hämäläisen, Juha Itkosen, Eino Leinon ja 
Sofi Oksasen ylioppilasaineet. Mitä he ovat ajatelleet ja kirjoitta
neet omana abivuonnaan?

Ainutlaatuinen lahjakirja kevään ylioppilaalle.

200 sivua, sidottu | 88.2
ISBN 9789522229663 | ilmestyy 3/2018

Anne Helttunen, Sari Hyytiäinen, 
Ulla Koivukangas ja Liisa Virtanen (toim.)

NUORUUDEN ÄÄNI
Ylioppilasaineiden valioita

Tunnettujen suomalaisten 
ylioppilasaineita 

Eino Leinosta Sofi Oksaseen

Malva ja mulperi kertoo entisajan puutarhoista ja ihmisistä. Suoma
laisten puutarhojen historia kulkee linnojen ja luostarien yrttitar
hoista kartanoiden upeisiin puistoihin, apteekkarien lääkekasvi
viljelmiin ja kasvitieteellisiin puutarhoihin.

Näyttävästi kuvitettu kirja esittelee yli 50 vanhaa puutarha
kasvia päärynästä sitruunaan ja ruusumalvasta iisoppiin. Teos on 
kaunista ja inspiroivaa luettavaa niin puutarhaharrastajille kuin 
hyötykasveista ja historiasta kiinnostuneille.

Teija Alanko on hyötykasvien ja puutarhojen historiaan perehty
nyt kasviarkeologi ja tutkija.

280 sivua, sidottu | 67.3
ISBN 9789522229434 | ilmestyy 3/2018 

Suomalaisten puutarhojen
upeasti kuvitettua historiaa



Sisällissodan terrori Suomessa ei ollut sattumanvaraista väkival
taa, vaan harkittu tapa käydä sotaa. Tappajat eivät tulleet kaukaa 
– kuolemantuomioita jakaneet pikatuomioistuimet koostuivat 
hämmästyttävän usein paikallisista ihmisistä.

Historiantutkija FT Marko Tikan tutkimus murskaa monta 
sisällissodan terroriin liitettyä uskomusta. Terroria ei harjoitettu 
vihan vallassa, vaan valta annettiin kylmälle järjelle. Ehkä juuri 
siksi punainen ja valkoinen väkivalta saavutti omassa sisällisso
dassamme niin järkyttävät mittasuhteet.

Alun perin vuonna 2004 ilmestynyt Kenttäoikeudet julkaistaan 
uudelleen sisällissodan muistovuoden alussa.

470 sivua, sidottu | 92.71
ISBN 9789522229472 | uusintapainos ilmestyy 2/2018 

Marko Tikka

VALKOISEN HÄMÄRÄN MAA
Suojeluskunnat, virkavalta ja kansa 1918–1921

Sisällissodan jälkeisissä poliittisissa väkivaltaisuuksissa vuosina 
1918–1921 kuoli Suomessa yli 200 henkeä. Keitä kuolleet olivat ja 
miksi he saivat surmansa?

Valkoisen hämärän maa selvittää suojeluskuntien roolia sisäl
lissodan runtelemassa Suomessa. Teos kytkee Suomen tapahtu
mat laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen – poliittiset väkival
taisuudet ja puolisotilaallisten joukkojen liikehdintä eivät olleet 
maailmansodan jälkeisessä Euroopassa yksin suomalainen ilmiö.

Vuonna 2006 ilmestynyt teos julkaistaan uudelleen sisällis
sodan muistovuoden alussa.

260 sivua, sidottu | 92.71
ISBN 9789522229465 | uusintapainos ilmestyy 2/2018 

Sisällissodan terrori ei ollut 
sattumanvaraista

Levottomat vuodet 
sisällissodan jälkeen

Marko Tikka

KENTTÄOIKEUDET
Välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918



Uno Harva

SUOMALAISTEN MUINAISUSKO

Muinainen suomalainen uskonto ja mytologia kiinnostavat nyky
päivän ihmisiä kenties enemmän kuin koskaan. Pakanajumalat, 
myyttiset olennot ja loitsut kiehtovat yhä uusia sukupolvia.

Uno Harvan Suomalaisten muinaisusko on suomalaisen myto
logiantutkimuksen merkkiteos. Vuonna 1948 ensi kertaa julkaistu 
teos käsittelee monipuolisesti suomalaista esikristillistä uskomus
maailmaa ja sen ikivanhoja juuria. Kirja vie lukijansa kulttuu
rimme alkulähteille.

Teos ilmestyy uudelleen ensi kertaa alkuperäisen julkaisunsa 
jälkeen. Uuden johdannon on kirjoittanut uskontotieteen  
eme ritusprofessori Veikko Anttonen.

520 sivua, sidottu | 29.2
ISBN 9789522229342 | uusintapainos ilmestyy 2/2018 

Millaisia olivat ihmisiä kiusaavat räyhähenget entisajan uskomuk
sissa? Keitä ne piinasivat ja miksi? Miten tuonpuoleinen paha voi
tiin herättää toisen avuksi ja toisen haitaksi?

Suomalaisten räyhähenkien juuret ovat eurooppalaisessa 
paholais ja noituusperinteessä, joka sai vaikutteita oman muinais
uskomme haltija, tietäjä ja vainajakäsityksistä. Suomen tunne
tuimmat poltergeisttapaukset ajoittuvat 1800–1900lukujen tait
teen Karjalaan, jossa tapahtui omituisia asioita. Kuka piru oli 
kaiken takana?

Karjalan räyhähenget on kiehtova kirja kaikille historiasta, kau
husta ja yliluonnollisesta perinteestä kiinnostuneille lukijoille.

290 sivua, sidottu | 81.2
ISBN 9789522229632 | ilmestyy 5/2018 

Pasi Klemettinen

KARJALAN RÄYHÄHENGET

Suomalaisen muinaisuskon 
salaisuudet

Paranormaaleita ilmiöitä 
ja poltergaisteja



Sörkan katupojat olivat myyttinen ja romantisoitu osa Helsingin 
historiaa. Huligaanit on tarina Sörkan katujen elämästä ja elämän
tavasta, jossa väkivallasta tuli ihmisarvon mitta. 

Vuoden 1905 suurlakon jälkeen nämä huligaanit ja sakilaiset 
tulivat osaksi kiristyvää keskustelua työväenliikkeen ja porvarillis
ten puolueiden välillä. Sisällissodan jälkimainingeissa monet 
entiset katupojat saivat maksaa puolirikollisesta elämäntavas
taan.

Ilmestyessään klassikoksi noussut kirja julkaistaan uudelleen 
keväällä 2018.

250 sivua, nidottu | 92.833
ISBN 9789517463829 | uusintapainos ilmestyy 3/2018 

Kari Koskela

HULIGAANIT
Katuelämää  Sörkassa suurlakosta sisällissotaan

Jussi Rantala (toim.)

KEISARIT JA KURTISAANIT
Perhe, valta ja seksi antiikin Roomassa

Katuelämää vanhassa 
Helsingissä

Kiehtova aikamatka 
antiikin Roomaan

Keisarit ja kurtisaanit sukeltaa yhteiskunnan tärkeimmän yhtei
sön, perheen, kulissien taakse. Perhesuhteilla oli antiikin Roo
massa valtava sosiaalinen merkitys ja perheen hyvällä maineella 
keskeinen rooli yläluokkaisten sukujen valtataisteluissa. Valta kyt
keytyi myös eroottisiin suhteisiin ja esimerkiksi prostituutio oli 
olennainen osa seksuaalikulttuuria.

Teos auttaa ymmärtämään monia tärkeitä mutta meidän 
näkökulmastamme outoja antiikin kulttuurin ilmiöitä. Vaikka 
roomalainen perhekäsitys poikkeaa monessa suhteessa hyvin pal
jon omastamme, on moni asia kuitenkin pysynyt yllättävän 
muuttumattomana.

270 sivua, sidottu | 91.173
ISBN 9789522229076| ilmestyy 3/2018 



Tapio Bergholm

LAATUA JA VAPAA-AIKAA
Tulopolitiikan aika II
ISBN 9789522229359 
ilmestyy 3/2018
560 sivua, sidottu | 36.133 

Johanna Ruohonen

TAITEEN KOTI
Juhani Kirpilän taidekokoelma
ISBN 9789522229212 
ilmestyy 1/2018
250 sivua, sidottu | 70.062

Satu Jaatinen

LOGO ISOMMALLA! 
Grafian suuntaviivoja 1933–2018
ISBN 9789522229779 
ilmestyy 5/2018
320 sivua, sidottu | 75.13

Satu Apo

IHMESATUJEN HISTORIA
Näkökulmia kirjailijoiden, 
kansankertojien  ja tutkijoiden 
traditioon
ISBN 9789522229267
ilmestyy 2/2018
350 sivua, sidottu | 84 

Johanna Laakkonen

TANSSIA YLI RAJOJEN
Modernin tanssin 
transnationaaliset verkostot
ISBN 9789522229304 
ilmestyy 1/2018
350 sivua, nidottu | 77.32

Kalle Kananoja ja Lauri Tähtinen

POHJOLA, ATLANTTI, 
MAAILMA
ISBN 9789522229151 
ilmestyy 2/2018
290 sivua, nidottu | 91

Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi 
ja Johanna Ylipulli (toim.)

SOVELTAVA 
KULTTUURINTUTKIMUS
ISBN 9789522229755 
ilmestyy 4/2018
300 sivua, nidottu | 30.12

Esko M. Laine ja Minna Ahokas 
(toim.)

HYÖDYLLISEN TIEDON 
PIIRIT
Tutkimuksia papistosta, rahvaasta ja 
tiedon rakentumisesta 1700luvulla
ISBN 9789522229311 
ilmestyy 4/2018
300 sivua, nidottu | 28.7109

Humanistista tiedettä ja tutkimustaTaidetta ja historiikkeja

Tuulikki Kurki

RAJAN KIRJAILIJAT
Venäjän Karjalan suomenkieliset
kirjailijat tilan ja identiteetin 
kirjoittajina
ISBN 9789522229274 
ilmestyy 4/2018
460 sivua, nidottu | 30.12

Reijo Pitkäranta

LEXICON NEOLATINUM 
DISSERTATIONUM 
ACADEMIAE ABOËNSIS 
(1642–1828)
Uuslatinan sanasto Turun akatemian 
väitöskirjoissa (1642–1848)
ISBN 9789522229328 
ilmestyy 2/2018
430 sivua, nidottu | 89.92

Ülo Valk ja Daniel Sävborg (toim.)

STORIED AND 
SUPERNATURAL PLACES
Studies in Spatial and Social 
Dimensions of Folklore and Sagas
ISBN 9789522229175 | ilmestyy 1/2018 
165 sivua, nidottu | 86.14

Marjatta Palander, Helka Riionheimo 
ja Vesa Koivisto (toim.)

ON THE BORDER OF 
LANGUAGE AND DIALECT
ISBN 9789522229168 
ilmestyy 4/2018
340 sivua, nidottu | 88.2

Aleksis Kivi

OLVIRETKI 
SCHLEUSINGENISSA
ISBN 9789522229786 
ilmestyy 6/2018
300 sivua, nidottu | 86.2

Kriittisten editioiden 
sarja täydentyy

 
Marko Halonen

BRÄNDÖ SKYDDSKÅR
ISBN 9789522229069 
ilmestyy 6/2018
120 sivua, sidottu | 92.7

Elina Seppälä (toim.)

KULOSAAREN RIBBINGSHOF
Sata vuotta rinnakkain

ISBN 9789522229052
ilmestyy 1/2018
200 sivua, sidottu  | 72.2.

Aleksis Kivi

YÖ JA PÄIVÄ, LEA, 
ALMA, MARGARETA
ISBN 9789522229762 
ilmestyy 5/2018
300 sivua, nidottu | 86.2




