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Ritva Ylönen
Saima Harmaja

Sydänten runoilija 1913–1937

Saima Harmaja – Sydänten ru-
noilija 1913–1937 on ensimmäi-
nen kattava elämäkerta legen-

daarisesta nuorena tuberkuloosiin 
kuolleesta lyyrikosta. Saima Har-
majan tarina on huikea ja kiinnosta-
va kehityskertomus: riipaiseva kuva 
herkän, ristiriitaisen ja lahjakkaan 
lapsen taistelusta minuutensa, maa-
ilmankuvansa ja elämänsä tarkoi-
tuksen sekä sen myötä kutsumuk-
sensa löytämiseksi.

Ritva Ylösen kirjoittama elämä-
kerta muuttaa aikaisemman myyt ti sen 
runotyttölegendan. Ai kai sem massa 
Saima Harmaja -kir jal lisuu dessa on 
käytetty peitenimiä ja arkaluontoisi-
na pidettyjä ot teita päi väkirjoista on 
jätetty kokonaan pois. Ylösen teos 

täydentää kuvaa aikaisemmin julkai-
semattomilla uusilla tiedoilla ja valot-
taa Saiman suhdetta salakihlattuun-
sa Jaakko Holmaan, joka oli monen 
runon innoittaja. Harmajan runojen 
teemat – luonto, rakkaus, sairaus, 
kuolema ja tuonpuoleisuus – ovat 
ajattomia, samoin niihin liittyvät 
tunteet. Saiman runoista valtaosa on 
omaelämäkerrallisia, ja ne toimivat 
avaimina hänen elämäänsä. 7

FT Ritva Ylönen on tietokirjailija. 
Hänen edellinen teoksensa Kalle Päätalo 
– Kirjailijan elämä oli syksyn 2017 
myynti- ja arvostelumenestys.

isbn 978-951-858-045-7 | 86.2
335 sivua | sidottu | maaliskuu
148 x 210 | kirjokansi 194
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Harri Virtanen

Trauma ja  rakkaus

 Eli kuinka selviytyä mahdottomasta

Traumalla tarkoitetaan hen-
keä, terveyttä tai mielenter-
veyttä uhkaavaa tapah tu maa, 

mutta se voi olla myös ar ki päiväistä 
mitätöintiä ja vähättelyä, sitä ettei tu-
le nähdyksi. Trauma vaikuttaa iden-
titeettiin ja maailmankuvaan. Se voi 
estää urakehityksen ja tuhota pari-
suhteen.

Trauma on useiden psyykkis-
ten ongelmien taustalla. Masennus, 
ahdistus, unettomuus, riippuvuu-
det, syömishäiriöt ja pelkotilat voi-
vat kätkeä traumaattisen taustan. 
Ihminen on hengissä, mutta psyyk-
kisen kasvun ja hyvinvoinnin kus-
tannuksella. Menneisyys tunkeu-
tuu nykyhetkeen eikä irrota otetaan. 
Toisaalta traumat antavat mahdol-
lisuuden syvempään itseymmärryk-
seen ja tekevät läheistemme verkos-
tosta merkittävän. Trauma voi olla 

portti muutokseen ja omaksi itseksi 
kasvamiseen.

Tässä kirjassa käsitellään pääasiassa 
varhaista traumaa ja siitä toipumis-
ta rakkaussuhteessa. Suhde voi olla 
parisuhde, ystävyyssuhde tai terapi-
asuhde. Siirtyminen trauman maail-
masta rakkauden maailmaan on aina 
riskialtista: rakkauden maailmassa 
kohdataan menettämisen ja pettymi-
sen mahdollisuus – se, mitä trauma-
tisoitunut loppuun asti välttelee. 

Kirja on tarkoitettu kaikille trau-
man kokeneille ja heidän läheisil-
leen. Se on kiinnostavaa luettavaa 
myös ammattiauttajille. 7

Harri Virtanen on teatteritaiteen 
maisteri, terapeutti ja kirjailija.

isbn 978-951-858-073-0 | 14
160 sivua | sidottu | tammikuu
135 x 195 | kirjokansi 206

Yli puolet ihmisistä kokee 
traumaattisen tapahtuman, 

mutta sen vaikutuksista elämäämme 
tiedetään vähän. Pelkkä tietoisuus siitä, 

miten trauma toimii, voi 
pelastaa parisuhteen.
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Arla Kanerva

Taiteen musta kirja

Miesten mielivallan historiaa

Taiteen musta kirja laajen-
taa sitä, mitä Arla Kaner-
van ja Juho Typön artikke-

li ”Myytti murtuu” (HS 17.2.2018) 
käsitteli: miespuolisten taiteilijoi-
den valtaa ja vallan väärinkäytöksiä 
länsimaisen taiteen historiassa. Kir-
ja jatkaa #metoo-keskustelua, jät-
tää siitä pysyvän jäljen ja saa meidät 
katsomaan taiteen historiaa ja ihail-
tuja boheemeja, luovia neroja uusin 
silmin.

Miestaiteilijoille on vuosisatojen 
ajan annettu anteeksi tekoja, joita 
muilta ei olisi hyväksytty. Niihin on 
jopa kannustettu. Takana ovat yh-
teiskunnan rakenteet: taiteilijoita on 
korotettu jalustalle, poikkeusyksi-
löiksi ja neroiksi. Taiteen musta kir-
ja vie dekadentista Arthur Rimbau-
dista Tyko Sallisen naisvihaan, Pablo 
Picasson tuhovoimasta ja Ilmari Ki-

annon vastuuttomuudesta Alfred 
Hitch cockin loukattuun egoon. 7

Arla Kanerva on Helsingin 
Sanomien toimittaja.

isbn 978-951-858-012-9 | 32.3, 70
176 sivua | nidottu | helmikuu
135 x 195 | kirjokansi 184

#metoo on käsite ja 
maailmanlaajuinen ilmiö.

Taiteen musta kirja kertoo, miten 
siihen päädyttiin.

Anne Helttunen ja 
Tuula Uusi-Hallila

Naisia  nimittäin

Kirjallisuutemme naishahmoja

Nimi määrittää ihmistä. 
Kun vanhemmat anta-
vat lapselleen nimen, sii-

hen sisältyy usein toive siitä, mitä he 
lapselta odottavat. Kun kirjailija ni-
meää henkilönsä, hän tietää, minkä-
lainen tämä on. Hannat ovat nöyriä 
tyttäriä, Martat vahvoja toimijoita, 
Saarat rankkoja, yhteiskuntaan so-
peutumattomia naisia... Mielikuvat 
juontuvat usein klassikkoteoksista.

Naisia nimittäin avaa kiinnostavia 
näkymiä eri aikakausien naiskuvaan 
ja nimien voimaan. Teos esittelee 50 
nimeä Runebergin, Kiven ja Can-
thin tuotannosta nykykirjallisuu-
teen asti. Fiktiivisten naishahmojen 
kirjo ulottuu kilteistä perhetytöistä 
paheellisiin ja juonitteleviin naisiin. 
On vaimoja, äitejä, tyttäriä, siskoja 
ja rakastajattaria – ja naisia, jotka ei-
vät tarvitse miestä itsensä määritte-
lemiseen. 7

Anne Helttunen on Äidinkielen 
opettajain liiton toiminnanjohtaja. 

Tuula Uusi-Hallila on lukion 
 äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.

isbn 978-952-222-945-8 | 86.2
232 sivua | sidottu | helmikuu
148 x 210 | kirjokansi 162

Kantaako 
nainen nimessään 

kohtaloaan?
Onko nimi 

enne?



8 9

Satu Laatikainen

Saunan kansa

Lenkkisaunan päälle sauna-
lenkkiä, talkoosaunan jäl-
keen saunakahvit. Mökki-

sauna, talosauna, yleinen sauna 
– pääasia, että lämpiää. Vaikka sau-
na ei yksinoikeudella suomalaisille 
kuulukaan, on se vankkumaton osa 
kulttuuriperintöämme ja identiteet-
tiämme. Onpa suomalaisten sanot-
tu tekevän saunomisesta suoranais-
ta taidetta.

Sauna on ollut pyhä paikka, jossa 
koettua ovat säädelleet perinnetieto, 
tavat ja uskomukset. Nykyaika ja sen 
mukanaan tuoma tekniikka ovat jät-
täneet jälkensä myös saunan ilmee-
seen, mutta perimmäinen kokemus 
ja saunan lumo ovat muuttumatto-
mia. Sauna on puolueeton maaperä, 

jossa tittelit riisutaan pukuhuonee-
seen vaatteiden kanssa; paikka, jossa 
on lupa hiljentyä tai syventyä erityi-
siin keskusteluihin.

Saunan kansa kokoaa suomalai-
seen saunakulttuurin yksiin kansiin. 
Se etsii saunan sielua, hyvän löylyn 
olemusta ja pohtii, miksi Suomesta 
on tullut miljoonien saunojen maa. 
Millaiset saunatyypit ovat suoma-
laisille rakkaimpia ja miten kunnon 
sauna rakennetaan? Miten sauna 
nykytiedon valossa ihmistä hoitaa ja 
kuinka saunotaan niin, että elämys 
on täydellinen? Vasta vai vihta? 7

isbn 978-952-222-914-4 | 59.32
360 sivua | sidottu | maaliskuu
170 x 220 | kirjokansi 155

satu laatikainen

sks

Saunan 
kansa

Suomalaiset ovat saunan kansaa, 
jonka arkisen elämänrytmin 

saunahetki on vuosisatojen ajan 
pysäyttänyt.
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”Toisella luokalla piti virkata pannulappu. 
Ähelsin villalangan ja koukun kanssa, 

kädet hikosivat. En tajunnut, mitä langalla 
tehdään. Yritin olla kuin vanha tekijä, 

ettei opettaja kiinnitä minuun huomiota. 
Lopulta hän tuli pulpettini luo ja huudahti 

virkeästi, kuinka ’täällä sitä virkataan 
ilman lankaa’. Ketjusilmukkani eivät 

edenneet niin tasaisesti kuin opettaja opetti, 
ja lopulta turkoosista pannulapustani tuli 
tonttu. Se täytettiin vanulla ja ripustettiin 

joulukuuseen.”

Katri Maasalo

Kauneimmat koulukäsityöt

Koulukäsityöt ovat suosittuja 
lahjoja, jotka ovat usein jopa 
valmiiksi signeerattuja. Nä-

mä keräilijöiden – melko usein teki-
jöiden vanhempien – kokoelmiin pää-
tyvät teokset ovat harvoin julkisesti 
nähtävillä.

Kauneimmat koulukäsityöt on 50 
 ainutlaatuisen esineen kokoomateos. 
Kirjassa on julkisuudessa harvoin 

nähtyjä helmiä rakastettujen teki-
jöiden varhaistuotannosta. Maito-
tölkeistä, vohvelikankaasta ja muista 
arvokkaista materiaaleista valmiste-
tut teokset muistuttavat lukijaa tai-
teen tulkinnanvaraisuudesta. 7

isbn 978-951-858-079-2 | 65
126 sivua | sidottu | maaliskuu
190 x 190 | kirjokansi 209

KAUNEIMMAT 
KOULUKÄSITYÖT

SKSKATRI MAASALO
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Martti Haavio

Suomalainen mytologia

Toivo Vuorela

Paha s ilmä 
suomalaisen kansanperinteen valossa

isbn 978-951-858-082-2 | 86.21
110 sivua | sidottu | maaliskuu
145 x 200 | kirjokansi 210

isbn 978-951-858-026-6 | 29.2, 86.21
580 sivua | sidottu | tammikuu
148 x 210 | kirjokansi 202

Ikivanha ajatus pahasta silmästä 
on yleismaailmallinen ja sillä on 
useita ilmenemismuotoja ja tor-

juntatapoja. Elinkeino ja elämän tär-
keät hetket kuten avioliitto ja lapsen 
syntymä on koettu sellaisiksi, jolloin 
on syytä varustautua pahan silmän 
varalta. Monissa maissa pahalta sil-
mältä suojaavat amuletit ja riipukset 
ovat edelleen yleisiä.

Suomalaisessa kansanperinteessä 
on paljon pahalta silmältä suojautu-
miseen liittyvää tietoa. Toivo Vuore-
lan pitkään loppuunmyyty klassik-
koteos ilmestyy uudelleen keväällä 
2019. 7

Kuinka muinaiset suomalaiset 
palvoivat karhua ja millai-
nen merkitys otsolla oli hei-

dän kulttuurissaan? Entä millaisia 
yhteyksiä suomalaisella mytologial-
la on nähty olevan muiden uskonto-
jen tarujen ja legendojen kanssa?

Vuonna 1967 ensimmäistä kertaa 
ilmestynyt Martti Haavion Suoma-
lainen mytologia on klassikon mai-
neeseen kohonnut teos suomalaisesta 
muinaisuskosta. Haavion tulkinnat 
kristinuskoa edeltäneestä kulttuuris-
ta on sittemmin osin kyseenalaistet-
tu, mutta voimakkaan vaikutuksensa 
takia teos on tärkeä osa suomalaisen 
mytologiantutkimuksen historiaa. 

Pitkän tauon jälkeen uudelleen saa-
taville ilmestyvä teos tarjoaa kiehto-
via lukuhetkiä jokaiselle vanhoista 
jumalista, muinaisuskosta, karhun-
palvonnasta, ja uskontotieteestä 
kiinnostuneelle. 7

Martti Haavio (1899–1973) oli kan-
sanrunouden ja mytologian tutkija. 
Hän toimi kansanrunoudentutki-
muksen professorina Helsingin yli-
opistossa. Akateemisen uransa ohella 
Haavio julkaisi runoja kirjailijani-
mellä P. Mustapää. 
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Miksi maapallo pyörii?
Mikö on ukonnuoli?

Miten varmistetaan kalaonni?
Minkä niminen on tuleva puoliso?
Miten lapsesta tulee hyvä lukija?
Millainne on hyvä talonpaikka?
Miten oppii silmänkääntäjäksi?

Ratkaisut ylä oleviin ja moniin muihin kysymyksiin ovat 
näiden kansien välissä. Kirjaan on etsitty SKS:n Kansan
runousarkistosta yhtä vaille tuhat kansanuskon muistiin
panoa eri puolilta maatamme, muutamia myös rajojen 
takaa.

Talonpoikainen uskomusmaailma on muodoltaan 
rönsyi levä, mutta perusoletukseltaan johdonmukainen: 
tärkeitä asioita voidaan ennustaa ja niihin voidaan käytän
nön toimilla vaikuttaa. Oma apu on paras apu ja onnesta 
pääsee kätevästi osalliseksi vaikkapa naapurin kustannuk
sella.

Vanhat muistiinmerkinnät ovat viehättäviä, jännittäviä 
ja suorasukaisia. Toisinaan niiden ajankohtaisuus hätkäh
dyttää. Lukija voi omalla vastuullaan itse kokeilla kirjan 
taikamenettelyjä – kunhan muistaa niiden tehoavan vain 
jos niihin lujasti uskoo.

9789518580747

Kansi:
ISBN 978-951-858-074-7
49; 81
www.finlit.fi/kirjat

TOIMITTANUT JUHA NIRKKO

LY
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S

LYKYN
AVAIN

999
vanhaa taikaa

ja
uskomusta

SKS

Toimittanut Juha Nirkko

Toim
ittanut Juha N

irkko

isbn 978-951-858-083-9 | 20
150 sivua | sidottu | maaliskuu
130 x 190 | kirjokansi 211

Uno Harva
Elämänpuu

Uskontotieteellisiä tutkielmia

Juha Nirkko (toim.)
Lykyn avain

999 vanhaa taikaa ja uskomusta

isbn 978-951-858-074-7
49, 81 | 175 sivua
sidottu | huhtikuu
130 x 230 | kirjokansi 207

Jaakkojuhani Peltonen ja 
Ollimatti Peltonen (toim.)

Lupa tappaa
Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen 

pitkä historia

isbn 978-951-858-078-5
300 sivua | nidottu  
huhtikuu |148 x 210 
historiallinen 
arkisto 149

Tunnettu suomalainen my-
tologiantutkija Uno Harva 
julkaisi nyt jo harvinaisuu-

deksi muuttuneen Elämänpuu-teok-
sensa alun perin vuonna 1920. Ke-
väällä 2019 uudelleen ilmestyvä 
kirja vie lukijan keskelle Kaksois-
virranmaan ikivanhoja myyttejä ja 
mysteeriuskontoja. Mesopotamian 
jokilaaksojen kosmologiasta verso-
va elämänpuu on monen uskonnon 
tärkeä symboli, joka esiintyy kanso-
jen taruissa aina pohjoista Euroop-
paa myöten.

Uno Harva (1882–1949) oli suoma-
laisen uskontotieteen uranuurtaja. 
Hän julkaisi lukuisia kansainvälisik-
si klassikoiksi nousseita alkuperäis-
kansojen uskomuksellista elämää 
käsitteleviä tutkimuksia. Harvalla 
on ollut suuri merkitys suomalaisen 
uskontotieteen ja folkloristiikan ke-
hityksessä. 7

Millaisia ovat vanhat suomalaiset taiat 
ja uskomukset? Minkälaisia taikoja 
tehtiin laskiaisena, pääsiäisenä tai ju-

hannuksena? Jo pitkään loppuunmyyty klassik-
kokirja Lykyn avain sisältää yhtä vaille tuhat kan-
sanuskon muistiinpanoa eri puolelta maatamme, 
muutamia myös rajojen takaa. Aihepiireittäin 
jaoteltu kirja kattaa arjen koko kirjon askareista 
kyläilyyn ja naimisiin menosta kuolemaan. Teos 
tarjoaa nykyihmiselle ainakin pari helppoa kik-
kaa, mikäli haluat vaikkapa eksyttää naapurin 
lehmät metsään tai lihoa hyvinvoivan näköiseksi 
ennen häitä. 7 

Lupa tappaa osoittaa, että historian aika-
kausien erilaisuudesta huolimatta jo-
kainen aseellinen konfl ikti on vaatinut 

erityistä oikeutusta. Teos etenee kronologisesti 
varhaisista antiikin kulttuureista aina Ranskan 
vallankumouksesta alkaneeseen ideologioiden 
ja kansallismielisyyden motivoimaan sodan-
käyntiin saakka. Se auttaa tunnistamaan, millä 
keinoin sotia oikeutetaan ja antaa samalla van-
kemman historiallisen näkökulman nykykeskus-
teluun. 7
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Sukellustoiminnan alkuvaiheet Ruotsissa, 
monikulttuurinen merikaupunki Narva, 

Viron kartanonherrojen rantarosvous, 
hylkyhuutokaupat, merivakuutus, 

kadonnut aarrelaiva Die Stadt Frankfurt, 
Itämeren viimeinen merirosvo Petter Gottberg…

Kauppalaivojen haaksirikot ja pelastustoiminta 
Itämerellä 1600–1800-luvuilla

Toimittaneet  
Mikko HuHtamies ja  

JuHa-Matti Granqvist

SKS

Mikko Huhtamies ja 
Juha-Matti Granqvist (toim.)

Onnettomuus 
ja  onni

Kauppalaivojen haaksirikot 
ja pelastustoiminta 

Itämerellä 1600–1800-luvuilla

1600–1800-luvuilla Itämeri oli ah-
das, vilkas ja varsinkin syyspimeällä 
vaarallinen merialue. Merionnetto-
muuksia sattui  vuosittain. Kaup-
palaivan haaksirikko oli usein sekä 
onnettomuus että onni: katastrofi  
omistajalle, mutta onnenpotku pe-
lastajalle. 

Onnettomuus ja onni esittelee Itä-
meren merenkulun historiaa uu-
simman tutkimustiedon ja moni-
puolisen lähdeaineiston pohjalta. Se 
antaa ensikertaa yleiskuvan Itäme-
ren ja Suomenlahden haaksirikois-

isbn 978-951-858-031-0 | 91
265 sivua | sidottu | tammikuu
148 x 210 | historiallisia 
tutkimuksia 279

Kimmo Laine, Outi Hupaniittu, Minna Santakari 
ja Juha Seitajärvi (toim.)

Unelmatehdas Li isankadulla

Suomen Filmiteollisuus Oy:n tarina

Suomen Filmiteollisuus Oy (SF) 
oli Suomen kaikkien aikojen 
suurin ja tuotteliain elokuva-

yhtiö: vuosina 1934–1963 valmistui 
peräti 237 pitkää näytelmäelokuvaa. 
Unelmatehdas Liisankadulla kertoo 
SF:n kiihkeän nousun ja laskun ta-
rinan: miten olemattomalla pää-
omalla aloittaneesta uhkayritykses-
tä tuli keskeinen kulttuuriteollinen 
vaikuttaja ja miten tuotantoimpe-
riumi luhistui yhtä nopeasti kuin oli 
noussutkin. SF:n historia on samalla 
suomalaisen elokuvan studiokauden 
– sen kulta-ajan – historia. 

Kirjaa varten on haastateltu SF:n 
Liisankadun studiohalleilla työsken-
nelleitä näyttelijöitä ja muita eloku-
vantekijöitä. Kirjoittajat ovat lisäksi 
hyödyntäneet aiemmin saavuttamat-
tomissa ollutta arkistoaineistoa, joka 

tarjoaa uutta tietoa esim. SF:n sa-
lamyhkäiseksi jääneistä alasajon ja 
konkurssin vaiheista. 7

isbn 978-951-858-059-4 | 77.492, 77.4
500 sivua | sidottu | huhtikuu
210 x 240 | sks:n toimituksia 1450

Miten tähtiä etsittiin ja koulittiin? 

Ketkä elokuvia ohjasivat, kirjoittivat ja lavastivat? 

Mihin lajeihin SF erikoistui ja millaisia olivat 
elokuvien yhteiskunnalliset kytkennät?

ta myös tulonlähteenä sekä valottaa 
tätä vähän tutkittua aihetta moni-
puolisesti.7
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Unohtumattomia elämyksiä, koskettavaa mu-
siikkia, punertavia auringonlaskuja, kesäyön 
hämärää – ponnistelua voimien äärirajoilla, 
kamppailua rahavaikeuksien kanssa, valvomis-
ta, stressiä. Tätä kaikkea Kuhmossa on koettu jo 
puoli vuosisataa. Kamarimusiikkia Kuhmossa ker-
too uskomattoman tarinan nuorten muusikoi-
den vaatimattoman tapahtuman noususta kan-
sainväliseksi kamarimusiikin suurtapahtumaksi. 
Äänessä ovat sekä festivaalin väsymättömät to-
teuttajat että vuodesta toiseen Kuhmon ainut-
laatuiseen ilmapiiriin palanneet taiteilijat. Stefan 
Bremerin mestarillisissa kuvissa hehkuu kainuu-
lainen kesä ja rakkaus musiikkiin. Kamarimusii-
kille sydämensä menettäneille tämä kirja on kuin 
paluu Kuhmon ihmeellisiin kesiin. 7

isbn 978-951-858-027-3
92.833 | 160 sivua
nidottu | toukokuu
170 x 240 | kirjokansi 187

Jukka Ahonen
Juuret Martsarissa

Juuret Martsarissa kertoo legendaarisen pääkau-
punkiseudun lähiön, Martinlaakson, tarinan. 

Suomi lähiöityi puoli vuosisataa sitten, kun sa-
dattuhannet suomalaiset muuttivat työn perässä 
maalta kaupunkiin. Metsät ja pellot muuttuivat 
betoniviidakoiksi. Asfalttipihat täyttyivät leikki-
vistä lapsista. Martsarissa kasvoivat mm. formula-
tähdet Mika Häkkinen ja Mika Salo sekä muusik-
ko Juha Lehti ja kirjailija Katri Lipson. Nyt vanha 
Martsari on katoamassa. Vanhaa puretaan, uutta 
rakennetaan. Lähiö valmistautuu ottamaan vas-
taan uuden aallon asukkaita. Vaikka paljon muut-
tuu, yksi asia säilyy: Martsarin henki. 7

isbn 978-951-858-062-4
06.5, 78 | 500 sivua
sidottu | kesäkuu
170 x 220 | kirjokansi 204

Juhani Koivisto, Stefan Bremer (kuvat) 
Kamarimusiikkia Kuhmossa

Viisikymmentä ihmeellistä kesää

Zacharias Topelius
Boken om Vårt Land 

– Maamme kirja
En tvåspråkig 

kommenterad utgåva.

Kommentoitu kaksikielinen 
editio.

Herman Gummerus 
Ukrainan murrosajoilta

Kuusi kuukautta lähetystön 
päällikkönä Kievissä

isbn 978-951-858-057-0
80.2, 92 | 420 sivua
sidottu | huhtikuu
245 x 225 | sks:n 
toimituksia 1448

Topeliuksen 200-vuotisjuhlavuo-
den teos tarjoaa ensi kerran saata-
ville Maamme kirjan suomennoksen 
kommentaariviitteillä varustettuna 
sekä mahdollistaa alkuteoksen ja sen 
ensimmäisen laajalti levinneen suo-
mennoksen (2. painos) lukemisen 
rinnakkain. Digitaalinen editio on 
luettavissa vapaasti verkossa osoit-
teessa maammekirja.fi .7

Herman Gummerus (1877–1948) toimi Suomen 
asiainhoitajana Kiovassa 1918–1919 Ukrainan ly-
hyen itsenäisyyden ajan. Ukrainan murrosajoilta 
– Kuusi kuukautta lähetystön päällikkönä Kievissä 
ilmestyi ensi kertaa vuonna 1931. Teos julkaistaan 
nyt uudelleen juhlistamaan Suomen ja Ukrainan 
100-vuotisia diplomaattisuhteita. 7

isbn 978-951-858-040-2
99.13 | 145 sivua
sidottu | tammikuu
145 x 215 | kirjokansi 192
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Aleksis Kivi
Juhani Niemi (päätoimittaja), 

Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, 
Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja 

Pentti Paavolainen

Canzio
Kriittinen editio

isbn 978-951-858-055-6
300 sivua | nidottu | toukokuu
155 x 250 | sks:n toimituksia 1447

Pirkko Koski
Suomen 

Kansallisteatteri
ristipaineissa

Kai Savolan pääjohtajakausi
1974–1991

isbn 978-951-858-044-0 | 77.1
390 sivua | nidottu | maaliskuu

160 x 230 | kirjokansi 195

Niina Hämäläinen, Hanna 
Karhu ja Silja Vuorikuru (toim.)

Satuperinteestä 
nykyrunoon 

Suullisen perinteen ja 
kirjallisuuden yhteyksiä

isbn 978-951-858-030-3
300 sivua | nidottu | tammikuu

148 x 210 | sks:n toimituksia 1447

Harri Mantila, Maija Saviniemi 
ja Niina Kunnas (toim.)

Oulu 
kieliyhteisönä

isbn 978-951-858-058-7 | 87
340 sivua | nidottu | huhtikuu

135 x 205 | tietolipas 261

Petri Karonen (toim.)
Tiede ja 

yhteiskunta
Suomen Historiallinen Seura ja 
historiantutkimus 1800-luvulta 

2010-luvulle 

isbn 978-951-858-056-3
300 sivua | nidottu | huhtikuu

148 x 210 | sks:n toimituksia 1449

Timo Kallinen, Eeva Berglund 
ja Anu Lounela (toim.)

Dwelling in 
Political 

Landscapes
Contemporary Anthropological 

Perspectives

isbn 978-951-858-087-7
300 sivua | nidottu | huhtikuu

176 x 250 | studia fennica 
anthropologica 4

7

7

7

7

Ota yhteyttä!

Kustannusjohtaja
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Myynti ja markkinointi
myynti- ja markkinointipäällikkö

Tommi Leminen
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markkinointikoordinaattori
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