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Pitkällä löytöretkellä

S

uomi on maa, jossa on jotakuinkin yksi sauna kahta ihmistä kohden. Suhde tuntuu
sopivalta. Itsekin käytän kolmisen tuntia viikossa saunomiseen.
Löylystä saa fyysisen ja henkisen
puhdistautumisen ja rentoutumisen kokemuksen, johon sukupolvet toisensa jälkeen koukuttuvat.
Keväällä 2019 valmistuu Satu Laatikaisen pitkällisen työn tuloksena
teos Saunan kansa, joka antaa kokonaiskuvan rikkaasta saunaperinteestämme ja kertoo saunan historian kivikaudelta nykypäivään.
Historia, perinne ja suomen
kieli ovat kantavia teemoja julkaisuohjelmassamme, niin tieto- kuin tiedekirjoissa. Professori Marko Lamberg kirjoittaa
Noitaäidissä 1600-luvun suomalaissiirtolaisen karusta kohtalosta Ruotsin noitavainoissa, Karolina Kouvola Sodan kuningattarissa
naissotureista kautta historian ja
Heikki Saure kertoo taruja ja totuuksia suomalaisperinteen ton-

tuista. Suomentaja Kersti Juva
on tehnyt huikean elämäntyön
ja opettanut kollegoitaan yliopistoissa ja kääntäjien mestarikursseilla. Hänen teoksensa Löytöretki
suomeen esittelee tapaus tapaukselta suomenkielisen ja englanninkielisen ajattelun eroja ja auttaa
ymmärtämään kielemme erityis
laatua.
Äidinkielen ja kirjallisuuden
ylioppilastutkintoon valmentavan
sähköisen oppimisympäristö Älyn
lanseerasimme tammikuussa 2018.
Lukiolaiset ja heidän opettajansa
ovat ottaneet sen hyvin vastaan,
ja kehitämme siitä yhä monipuolisempaa vuorovaikutteista opetus- ja oppimisvälinettä. Digiaika
vaatii edistyneitä ja ajanmukaisia
välineitä myös äidinkielen opetukseen. Nuorten tekstitaitojen
kehittäminen on tulevaisuuteen
panostamista ja sen kirjallisen
kulttuurin puolustamista, jonka
synnyttämiseksi SKS perustettiin
vuonna 1831.

Tero Norkola
kustannusjohtaja

@suomalaisenkirjallisuudenseura
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Marko Lamberg

Noi taäi ti

K

Malin Matsintyttären tarina

un nuori Malin Matsintytär muutti Pohjanmaalta
Tukholmaan 1630-luvun
alussa, hänen tulonsa ei todennäköisesti herättänyt mitään huomiota. Neljä vuosikymmentä
myöhemmin koko kaupunki tunsi
hänet roviolla poltettuna noitana.
Mitä oikein oli tapahtunut?
Noitaäiti on kertomus suoma
laisesta naisesta suurvalta-ajan
Tukholmassa, jossa vallitsi hysteerinen noituuden ja mustan magian
pelko. Malin Matsintytär tuomittiin noituudesta kuolemaan elokuussa 1676. Vain muutamia viikkoja myöhemmin selvisi, että
tuomio perustui valheellisiin ilmiantoihin ja että myös hänen molemmat tyttärensä olivat valehdelleet syyttäessään äitiään noidaksi.

Professori Marko Lambergin
teos nostaa esiin tavallisen kansannaisen elämänkohtalon vuosisatojen takaa. Samalla teos on
kertomus perheen tuhoutumisesta
tilanteessa, jossa yhteisön toimintaa määrittää yksi ainoa totuus. 7
FT Marko Lamberg on professori, Pohjoismaiden historian
dosentti (TAU) ja yhteisöhistorian dosentti (JY). Hän on tutkinut varhaisten ruotsinsuomalaisten historiaa.
isbn 978-951-858-028-0 | 91, 99.1
n. 290 sivua | sidottu | 148 x 210
elokuu

Tulossa myös ruotsiksi:
Häxmodern
Berättelsen om
Malin Matsdotter
(sls)

”Tyttäreni eivät puhu totta.
He ovat aina valehdelleet
minusta.”
5

Ritva Ylönen

Sa ima Harmaj a

S

Sydänten runoilija 1913–1937

aima Harmaja – Sydänten runoilija 1913–1937 on ensimmäinen kattava elämäkerta
legendaarisesta nuorena tuberkuloosiin kuolleesta lyyrikosta. Saima Harmajan tarina on huikea ja
kiinnostava kehityskertomus: riipaiseva kuva herkän, ristiriitaisen
ja lahjakkaan nuoren taistelusta minuutensa, maailmankuvansa ja elämänsä tarkoituksen sekä
sen myötä kutsumuksensa löytämiseksi.

Ritva Ylösen kirjoittama elämä
kerta muuttaa aikaisemman
myyttisen runotyttölegendan. Ai
kaisemmassa Saima Harmaja -kir
jallisuudessa on käytetty peitenimiä ja arkaluontoisina pidettyjä
otteita päiväkirjoista on jätetty kokonaan pois. Ylösen teos täydentää
kuvaa aikaisemmin julkaisemattomilla tiedoilla ja valottaa Saiman
suhdetta salakihlattuunsa 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

Ihanat vaaleat pilvet
liukuvat taivaalla.
Hiljaa ja lumoavasti
laulaa ulappa.

Ensimmäinen kattava elämäkerta
Saima Harmajasta, nuorena tuberkuloosiin
kuolleesta rakastetusta lyyrikosta
6

Aaltojen hyväilyistä
hiekka on väsynyt.
Tulisit aivan hiljaa,
tulisit juuri nyt –

FT Ritva Ylönen on tietokirjailija. Hänen edellinen teoksensa Kalle Päätalo – Kirjailijan
elämä oli syksyn 2017 myynti- ja
arvostelumenestys.
isbn 978-951-858-045-7 | 99.1
338 sivua | sidottu | 148 x 210
maaliskuu

Saima Harmaja,
Rannalla, 1932
7

Ritva Ylönen

K al l e Päätal o
Kirjailijan elämä
isbn 978-952-222-845-1
sks 2017

M

illainen oli mies myytin takana? Ritva Ylö
sen elämäkerta tuo esiin
todellisen, inhimillisemmän Kalle
Päätalon: epävarman, pikkutarkan, työhönsä liikaakin uppoutuvan miehen kirjavine naissuhteineen. Mistäpä muualta Päätalo,
todellisuuden vanki, olisi hakenut
teoksiinsa esikuvat kuin omasta
elämästään”, toteaa elämäkerran
kirjoittanut Ritva Ylönen. 7

Olavi Louheranta

K ai Don n er
Tutkimusmatkat ja tieteellinen elämäntyö

K

Ylösen Päätalo-kirjaan ujuttamat
murresanat ”kirpaloivat
elämäkertaa kuin hillat
juustoleipää.”
Risto Lindstedt, Suomen Kuvalehti

Vuosikymmenestä toiseen
levikkilistojen kärjessä pysytellyt
kirjailija täyttäisi 100 vuotta
11.11.2019.
8

ai (Karl) Reinhold Donner (1888–1935) oli uralilaisen kielitieteen dosentti, tutkimusmatkailija ja oman
aikansa tieteellisen tutkimuksen moniottelija. Hän teki vuosina 1911–1913 ja 1914 kaksi tutkimusmatkaa Siperiaan samojedien
keskuuteen. Siperiasta palattuaan
Donner osallistui jääkäriliikkeeseen, sisällissotaan sekä 1920- ja
1930-luvuilla oikeistoradikalismiin. Laaja-alaisuutensa vuoksi Donner jäi suomalaisessa kielija kulttuuritutkimuksen kentässä

marginaaliin. Hänen tutkimuksillaan on ollut annettavaa niin
uskontotieteelle, suomalais-ugrilaiselle kielitieteelle kuin antropologialle. Kollegoistaan poiketen
Donner oli suuressa määrin kosmopoliitti, ei vain kansallinen tutkija. 7
isbn 978-951-858-091-4 | 99.24
n. 410 sivua | nidottu | 148 x 210
skst 1451 | huhtikuu
vertaisarvioitu

FT, TM Olavi Louheranta on
väitellyt Kai Donnerin etnografisesta tuotannosta (HY, 2006).
9

Harri Virtanen

Trau ma j a rakkau s
Eli kuinka selviytyä mahdottomasta

T

Yli puolet ihmisistä kokee traumaattisen
tapahtuman, mutta sen vaikutuksista elämäämme
tiedetään vähän. Pelkkä tietoisuus siitä, miten
trauma toimii, voi pelastaa parisuhteen.
10

raumalla tarkoitetaan
henkeä, terveyttä tai
mielenterveyttä uhkaavaa tapahtumaa, mutta se voi olla
myös arkipäiväistä mitätöintiä ja
vähättelyä, sitä ettei tule nähdyksi.
Trauma vaikuttaa identiteettiin ja
maailmankuvaan. Se voi estää urakehityksen ja tuhota parisuhteen.
Trauma on useiden psyykkisten
ongelmien taustalla. Masennus,
ahdistus, unettomuus, riippuvuudet, syömishäiriöt ja pelkotilat
voivat kätkeä traumaattisen taustan. Ihminen on hengissä, mutta
psyykkisen kasvun ja hyvinvoinnin kustannuksella. Menneisyys
tunkeutuu nykyhetkeen eikä irrota otetaan. Toisaalta traumat
antavat mahdollisuuden syvempään itseymmärrykseen ja tekevät läheistemme verkostosta merkittävän. Trauma voi olla portti

muutokseen ja omaksi itseksi kasvamiseen.
Tässä kirjassa käsitellään pääasiassa varhaista traumaa ja siitä
toipumista rakkaussuhteessa. Suhde voi olla parisuhde, ystävyyssuhde tai terapiasuhde. Siirtyminen
trauman maailmasta rakkauden
maailmaan on aina riskialtista:
rakkauden maailmassa kohdataan
menettämisen ja pettymisen mahdollisuus – se, mitä traumatisoitunut loppuun asti välttelee.
Kirja on tarkoitettu kaikille
trauman kokeneille ja heidän läheisilleen. Se on kiinnostavaa luet
tavaa myös ammattiauttajille. 7
Harri Virtanen on teatteritaiteen
maisteri, terapeutti ja kirjailija.
isbn 978-951-858-073-0 | 14

160 sivua | sidottu | 135 x 195
maaliskuu
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MARKO JUNTTILA / VASTAVALO.FI

”Noidat ihastelivat eritoten
saukon kykyä kulkea rajattomasti
tämän ja alisen maailman väliä.”

Liisa Kaski

My y tti set eläi met
Tarua ja totta eläinten mahdista

S
Liisa Kaski on ihmisen eläinsuhteen
historiaan perehtynyt folkloristi ja
kulttuurintutkija. Hän on aiemmin
toimittanut Kalevalan lukijan
oppaan (SKS 2015) ja suomentanut
mm. Euripidesta ja Plutarkhosta.

14

uomalainen kansanperinne
on täynnä toisenlaisia eläinten jälkiä. Ne ovat jälkiä todellisuudesta, jossa itämerensuomalaiset esivanhempamme ovat
eläneet vuosisatoja ennen meidän
aikaamme. Myyttiset eläimet esittelee 40 suomalaista eläinlajia ja niihin liittyviä myyttejä.
Minkälaisia uskomuksia ja arvoja eri eläimiin liitetään? Tietyt
eläinlajit herättävät suuria intohimoja, kun taas eläinten valtava enemmistö elää huomiomme
ulottumattomissa, kauempana ar-

kipäivästämme kuin kenties koskaan aiemmin. Perityt uskomukset ja tavat voivat selittää sitä,
miksi suhtaudumme eri eläimiin
niin erilaisin tavoin – toisaalta
ikivanhat myytit myös haastavat
monia sellaisia nykyajan käsityksiä, joita pidämme itsestäänselvyyksinä.
Upeita valokuvia sisältävä kaunis teos inspiroi hakemaan voimaa
pohjoisesta luonnosta. 7
isbn 978-951-858-002-0 | 81
n. 270 sivua | sidottu | 230 x 215
elokuu
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Tontut, haltijat ja muut pienet henkiolennot
ovat syyttä suotta jääneet kansanperinteessämme
hieman pimentoon, etenkin kalevalaisen
mytologian sankareiden ja suurten jumalten
varjoon. Voi kuitenkin olla, että tontut ja haltijat
ovat olleet muinaisille suomalaisille jopa suuria
jumalia tärkeämpiä hahmoja, sillä ne ovat olleet
vahvasti läsnä jokapäiväisessä arjessa.
Heikki Saure

Ton ttu
Tarua ja totta

K

otitontut ja muut pihapiirin pienet haltijat olivat
entisaikoina suomalaisille kaikkein tärkeimpiä yliluonnollisia olentoja, joihin oli syytä
suhtautua kunnioituksella. Vaatimattomina puurtajina tunnettuja
tonttuja pidettiin hyväntahtoisina
pieninä kodin suojelijoina, jotka
huolehtivat kaikesta mutta odottivat ihmisiltä myös vastavuoroisuutta. Lahjoja vaille jäänyt tai
loukattu tonttu saattoi yltyä pahanilkiseksi tai vaaralliseksikin –
ja silloin ei hyvin käynyt.

16

Heikki Sauren Tonttu avaa
eteemme tonttujen kansoittaman
maailman, jonka olemme jo lähes
unohtaneet. 7

Heikki Saure on lahtelainen
kirjailija. Hänen aikaisempia
teoksiaan on muun muassa
Perinnetaidot – Käsikirja kaikille
(SKS 2014, yhdessä Elina
Koskelaisen kanssa).
isbn 978-951-858-039-6 | 90
n. 300 sivua | sidottu | 160 x 230
elokuu
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Martti Haavio

Suo m al ainen my tol og ia

K

uinka muinaiset suomalaiset palvoivat karhua ja
millainen merkitys otsolla oli heidän kulttuurissaan? Entä millaisia yhteyksiä suomalaisella mytologialla on nähty olevan
muiden uskontojen tarujen ja legendojen kanssa?
Vuonna 1967 ensimmäistä kertaa ilmestynyt Martti Haavion
Suomalainen mytologia on klassikon maineeseen kohonnut teos
suomalaisesta muinaisuskosta. Haavion tulkinnat kristinuskoa edeltäneestä kulttuurista on
sittemmin osin kyseenalaistettu,
mutta voimakkaan vaikutuksensa takia teos on tärkeä osa suomalaisen mytologiantutkimuksen
historiaa. Pitkän tauon jälkeen
uudelleen saataville ilmestyvä teos
tarjoaa kiehtovia lukuhetkiä jokaiselle vanhoista jumalista, muinaisuskosta, karhunpalvonnasta, ja uskontotieteestä kiinnostuneelle. 7

Martti Haavio (1899–1973) oli
kansanrunouden ja mytologian
tutkija. Hän toimi kansanrunou
dentutkimuksen professorina
Helsingin yliopistossa. Akateemisen uransa ohella Haavio julkaisi
runoja kirjailijanimellä P. Mustapää.

isbn 978-951-858-026-6 | 92, 86.21
580 sivua | sidottu | 148 x 210
tammikuu
18

Uno Harva

Martti Haavio

Su o m a l a i st e n
m u i n a i s u s ko

Bj armi en vallan
ku koi stu s j a tu ho

isbn 978-952-222-934-2
sks 2018

isbn 978-951-858-010-5
sks 2018

U

B

no Harvan elämäntyön
yksiin kansiin kokoava
Suomalaisten muinaisusko
johdattaa kansanuskomme ikivanhoille juurille. Teos selvittää
miten jumalat ja uskonto sulautuivat menneiden aikojen ihmisten arkeen ja juhlaan ja taustoittaa ikivanhoja uskomuksiamme. 7

jarmeja on perinteisesti pidetty Jäämeren tai Vienanmeren rannoilla asuneena
vauraana suomalais-ugrilaisena
kansana. Viikinkien ja myöhemmin mongolien hyökkäykset koituivat lopulta Bjarmien maan
tuhoksi, mutta tarina tästä suomensukuisesta kansasta jäi elämään saagoihin. 7

19

Toivo Vuorela

Pah a sil m ä
suomalaisen kansanperinteen
valossa

I

kivanha ajatus pahasta silmästä on yleismaailmallinen
ja sillä on useita ilmenemismuotoja ja torjuntatapoja. Elinkeino ja elämän tärkeät hetket kuten avioliitto ja lapsen syntymä on
koettu sellaisiksi, jolloin on syytä
varustautua pahan silmän varalta. Monissa maissa pahalta silmältä suojaavat amuletit ja riipukset
ovat edelleen yleisiä.
Suomalaisessa kansanperinteessä on paljon pahalta silmältä suojautumiseen liittyvää tietoa. Toivo
Vuorelan pitkään loppuunmyyty
klassikkoteos ilmestyy uudelleen
keväällä 2019. 7

Uno Harva (ent. Holmberg)

El äm änp uu

U

Uskontotieteellisiä tutkielmia
Uno Harva (1882–1949) oli suomalaisen uskontotieteen uranuurtaja.
Hän julkaisi lukuisia kansainvälisiksi
klassikoiksi nousseita alkuperäiskansojen uskomuksellista elämää käsitteleviä tutkimuksia. Harvalla on ollut
suuri merkitys suomalaisen uskontotieteen ja folkloristiikan kehityksessä.
Elämänpuu ilmestyi alun perin vuonna 1920. Uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttonen on kirjoittanut uuteen laitokseen jälkisanat.

no Harvan teos vie lukijan keskelle muinaisten
kulttuurien ikivanhoja
myyttejä ja mysteeriuskontoja.
Elämänpuu on ollut monen kansan tärkeä symboli, johon kytkeytyvät myytit sekä maailman synnystä että sen lopusta. Uskontojen
pyhissä teksteissä toistuvat teemat taivaankantta kannattelevasta elämänpuusta: kaiken keskiössä
kohoava puu on taivaan ja maan
myyttinen yhdysside. 7

isbn 978-951-858-082-2 | 86.21
115 sivua | sidottu | 145 x 200
maaliskuu

isbn 978-951-858-083-9 | 20
157 sivua | sidottu | 130 x 190
maaliskuu

”Ihmissuvun suurenmoisin satuluomus”
20
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Tuomas Jussila
ja Lari Rantanen (toim.)

Nälkävuo de t
1867–1868
isbn 978-951-858-015-0
sks 2018

Kirsi Vainio-Korhonen

Mikko Moilanen

M usta-M a i j a j a
K ir ppu-K a i sa

Vi i ki n ki m i e kat
Su o m e s sa

Seksityöläiset 1800-luvun alun
Suomessa

isbn 978-952-222-964-9
sks 2018

isbn 978-952-222-967-0
sks 2018

V

M

uonna 1867 hallat tuhosivat viljasadon, ja talven ruokavarastot menetettiin. Seuraavaan kevääseen
mennessä vajaasta kahdesta miljoonasta suomalaisesta menehtyi
lähes joka kymmenes. Nälkävuodet 1867–1968 valaisee traagisten
tapahtumien taustoja ja seurauksia. 7

illaista oli seksityöläisen arki 1800-luvun
Suomessa? Millaiset
elinolot johtivat seksityöhön? Miten naisille kävi myöhemmin elämässä? Pitkän linjan historioitsija
Kirsi Vainio-Korhonen on jäljittänyt aikaisemman historiankirjoituksen ulkopuolelle jääneiden
naisten elämänkohtaloita. 7

22

Vanessa Kairulahti
ja Karolina Kouvola

Helsi n g i n hen g et
Opas aaveiden pääkaupunkiin
isbn 978-952-222-955-7
sks 2018

A

H

rkeologi ja seppä Mikko
Moilasen tutkimukset ovat
paljastaneet, että Suomi
on yksi viikinkimiekkojen suurvalloista. Näyttävästi kuvitettu
teos kertoo viikinkiajan miekkojen tarinan sepän pajasta hetkeen,
jolloin miekka joutuu maahan jälkipolvien löydettäväksi. 7

elsingin henget esittelee yli
20 tositapahtumiin perustuvaa kummitustarinaa ja
ihmiskohtaloa Svenska Teaternin
seitsemästä aaveesta Valtioneuvoston linnan laukauksiin ja Suomenlinnan päättömiin sotilaskummituksiin. 7
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Merja Leppälahti

P e ri n n ej ou lu

Varsinainen joulunaika alkoi ennen Tuomaan
päivästä. Aattona on ollut tapana käydä
joulusaunassa ja ennen kaikkea syödä hyvin.
Joulupukkikin on tunnettu pitkään. Vanhan
ajan jouluun kuului ilman muuta joulukirkossa
käyminen, mutta hartaan joulupäivän jälkeen
alkoi hilpeä ilonpito, joka saattoi jatkua Nuutin
päivään saakka.
24

oulu on juhla, jolloin aivan
erityisesti arvostetaan perinteitä. Joulunaikaan muistellaan perheen ja suvun
lapsuuden jouluja ja haaveillaan
perinteisestä maalaisjoulusta.
Nykyajan perinnejoulu ei tarkoita sitä, että kaikki on tehtävä
vanhojen kaavojen mukaan, vaan
voi valita joulun ihanimmat asiat
ja muokata niistä itselle sopivan
perinnejoulun. Joulu on hyvän
mielen juhla, jolloin annetaan ja
saadaan, jaetaan jouluiloa ja nautitaan kynttilöiden valosta.

Perinnejoulu esittelee suomalaiset jouluperinteet ja -tavat. Osa
vanhoista, tunnetuista joulunviettotavoista on jäänyt sivuun ja
unohtunutkin, osa on saanut uusia muotoja. Kirjan ohjeiden ja
vinkkien avulla vanhoja jouluperinteitä voi soveltaa myös tämän
päivän joulunviettoon. 7
Merja Leppälahti on turkulainen perinteen- ja kulttuurintutkija sekä tietokirjailija.
isbn 978-951-858-094-5 | 30.81
n. 190 sivua | sidottu | 210 x 210
syyskuu

PIETINEN AARNE OY / HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

J

Käsikirja kaikille

PASI KLEMETTINEN

Pasi Klemettinen

HÄTÄKÖS
TÄSSÄ
MATALASSA
KAIVOSSA!

SUTKAUKSIA JA
SANANPARSIA

SKS

Parempi käydä avojaloin kuin
ajaa vaunuissa helvettiin.
(Pohjois-Savo)

Sananlaskun opetus on, että ihmisen on parempi olla
hyveellinen ja oikeamielinen köyhä kuin syntinen rikas,
joka päätyy lopulta helvettiin.
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H ätä kö s tässä matalassa
kai vossa!
Sutkauksia ja sananparsia

L

aiska töitään luettelee. Ei
kukko käskien laula. Suomen kieli on täynnä vanhoja riemastuttavia sananparsia,
joiden aiheet kattavat koko elämän iloineen ja suruineen. Hätäkös tässä matalassa kaivossa! sisältää suomalaisten viljelemiä
lyhyitä sutkauksia ja sanontoja
1880-luvulta 1930-luvulle. Kirjaan
on valittu erityisesti hauskoja ja
kielellisesti nokkelia sananparsia.
Oman vivahteensa teksteihin tuo
vanha murre- ja perinnesanasto.
Vakaville asioille saa ja pitää
pystyä tarvittaessa nauramaan.
Pasi Klemettisen uusin teos ilahduttaa kaikkia perinteestä ja historiasta sekä herkullisesta kielestä ja huumorista kiinnostuneita. 7

FT Pasi Klemettinen on
tietokirjailija ja arkistotutkija.
isbn 978-951-858-050-1 | 81.3
n. 200 sivua | sidottu | 130 x 210
elokuu

Lue myös:

Pasi Klemettinen
Karjalan räyhähenget
isbn 978-952-222-963-2
sks 2018
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Satu Laatikainen

Saun an kan sa

S

uomalaiset ovat saunan kan
saa, jonka elämänrytmin saunahetki on tuhansien vuosien
ajan pysäyttänyt. Saunan hämärässä on koettu koko elämä syntymästä kuolemaan ja kiukaan
varjoissa nähty häivähdys yliluonnollista arkisen ja pyhän rajamaastossa. Saunan kansa on ainutlaatuinen saunaperinteen käsikirja

jokaiselle löylyn ystävälle ja saunan pitkästä historiasta kiinnostuneelle. 7
isbn 978-952-222-914-4 | 59.32
360 sivua | sidottu | 170 x 220
maaliskuu

Satu Laatikainen on tietokirjailija ja kustannustoimittaja. Suomen
syksy – päivästä päivään ilmestyi
vuonna 2016 (SKS).

Millainen on hyvä sauna, ja mistä
syntyvät parhaat löylyt? Saunan
salaisuutta jäljittäessä paljastuu, miksi
suomalaiset ovat saunan kansaa.
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Juha Nirkko (toim.)

Ly ky n avain
999 vanhaa taikaa ja uskomusta

M

illaisia ovat vanhat suo
malaiset taiat ja uskomukset? Minkälaisia
taikoja tehtiin laskiaisena, pääsiäisenä tai juhannuksena? Jo pitkään
loppuunmyyty klassikkokirja Lykyn avain sisältää yhtä vaille tuhat kansanuskon 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 kikkaa, mikäli haluat
vaikkapa eksyttää naapurin lehmät
metsään tai lihoa hyvinvoivan näköiseksi ennen häitä. 7
SKS:n arkistotutkija Juha Nirkko
on Suomen tunnetuimpia kansanperinteen asiantuntijoita.
isbn 978-951-858-074-7 | 49, 81
176 sivua | sidottu | 130 x 230
huhtikuu
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Samuli Paulaharju

Pekka Hakamies, Pekka Hako ja
Ulla Piela (toim.)

Va n h a a L a p p i a
j a P e rä p o h j a a

Eu roop pa, Su omi ,
K alevala

V

Mikä mahdollisti Kalevalan?

M

anhaa Lappia ja Peräpohjaa perustuu Paulaharjun
vuosina 1920–1923 tekemille retkille Länsi-Lappiin ja Peräpohjaan. Hän haastatteli kiveliöiden vanhuksia, joiden muistoista
avautuu elävä kuva Lapinkorven
elämänmenosta, elinkeinoista, tavoista ja uskomuksista. Kirjassa
kuvataan myös muun muassa Ivaloon saapuneita kullanhuuhtojia,
Kolarin markkinoita sekä kristillisyyden alkuaikoja Lapissa. Kirjassa on runsas alkuperäiskuvitus,
ja se ilmestyi ensimmäisen kerran
vuonna 1923. 7

inkälaisista aatteellisista ajattelutavoista ja
vaikutteista Kalevala
sai alkunsa ja mallinsa? Kalevalaseuran 98. vuosikirjassa Eurooppa,
Suomi ja Kalevala pohditaan valistuksen, romantiikan, uushumanismin ja nationalismin vaikutuksia Kalevalan syntyyn. Teoksessa
käsitellään myös Lönnrotin Kalevalassa toteuttaman kieli-ideologian taustoja ja merkityksiä
suomalaisuuden myyttiä rakennettaessa. 7
isbn 978-951-858-102-7 | 81, 81.4
n. 320 sivua | sidottu | 175 x 195
ksvk 98 | lokakuu
vertaisarvioitu

isbn 978-952-222-171-1 | 49.2, 42.9
357 sivua | sidottu | 145 x 220
heinäkuu (2. painos)
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Studia F ennic a -jul k ais usar ja
Englanninkielinen Studia Fennica -sarja on ilmestynyt vuodesta 1933.
Avoimesti verkossa julkaistavan sarjan monografiat ja kokoomateokset
edustavat kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia
niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä. Studia Fennica -sarja on luokiteltu alansa johtavaksi tieteelliseksi julkaisukanavaksi (JuFo 2).
Sarja on jaettu alasarjoihin Anthropologica, Ethnologica, Folkloristica, Historica, Linguistica ja Litteraria. Kirjahankkeet ja käsikirjoitusten
vertaisarvioinnin käsittelee Studia Fennican toimituskunta. SKS levittää
teoksia myös painetussa muodossa, ja niitä saa ostaa mm. kansainvälisestä Amazon-verkkokaupasta. 7
Anu Lounela, Eeva Berglund,
Timo Kallinen (toim.)

St u d i a Fe n n ic an to im ituskun ta

D w e l l i n g i n Poli ti c al
Lan dsc ap es

Studia Fennica Antropologica:
päätoimittaja professori Timo Kallinen
varapäätoimittaja docent Kenneth Sillander
Studia Fennica Ethnologica:
päätoimittaja dosentti Katriina Siivonen
varapäätoimittaja tutkijatohtori Eerika Koskinen-Koivisto
Studia Fennica Folkloristica:
päätoimittaja FT Karina Lukin
varapäätoimittaja dosentti Anne Heimo
Studia Fennica Historica:
päätoimittaja professori Pasi Ihalainen
varapäätoimittaja dosentti Sari Katajala-Peltomaa
Studia Fennica Linguistica:
päätoimittaja dosentti Laura Visapää
varapäätoimittaja dosentti Salla Kurhila
Studia Fennica Litteraria:
päätoimittaja dosentti Riikka Rossi
varapäätoimittaja dosentti Saija Isomaa

Contemporary Anthropological Perspectives

D

welling in Political
Landscapes contributes
to the anthropology
of landscape and the field of
political ecology. Environments
change at speeds never before
experienced. Massive species
loss is just one transformation
affecting life forms and their
interactions, climate change
another, and there are many
more rapid and sometimes
profound material and social
changes that anthropologists

working around the world
attend to and document.
By exploring how the material
and conceptual are entangled
in and as landscapes, this book
takes up the invitation posed by
such emerging novel situations
to explore the potentialities of
anthropology and related fields,
to understand life when “things
are not what they used to be”. 7
isbn 978-951-858-087-7 | 49
n. 300 sivua | nidottu | 176 x 250
sfa 4 | huhtikuu
vertaisarvioitu
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Mistä kertovat viikinkiaikaiset
aseistettujen naisten haudat?
Olivatko tarujen amatsonisoturit
todellisia?
Karolina Kouvola

So da n ku n i n gattaret
Amatsoneista valkyrioihin

V

iikinkiajan Pohjolassa kilpineidot sotivat miesten
rinnalla kaukomaille ulottuneilla retkillä. Antiikin kreikkalaiset kertoivat tarinoita hurjista
amatsoneista ja heidän sotahevosistaan.
Historia on täynnä tarinoita
naispuolisista sotureista tai sodan
jumalattarista, jotka aikaisemmin
on haluttu lähinnä unohtaa tai sivuuttaa. Karolina Kouvolan uutuuskirja johdattaa näiden sodan
kuningattarien jäljille, matkalle
historian kiehtovimpiin tarinoihin.7

Lue myös:
isbn 978-952-222-731-7
Soturit – Assassiineista samuraihin
sks 2017

FM Karolina Kouvola on uskontotieteilijä ja tietokirjailija.
Hänen aikaisempia teoksiaan ovat
Soturit (SKS 2017) ja Helsingin
henget (SKS 2018, yhdessä Vanessa
Kairulahden kanssa).

isbn 978-951-858-048-8 | 91
n. 300 sivua | sidottu | 148 x 210
elokuu
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Tuija Wetterstrand

H e n nalan helv etti
Kasvatustyötä Hennalan
kasarmeissa 1918

H
Laittomat teloitukset, vankien
mielivaltainen kohtelu, nälkäkuolemat ja
saastaiset olot tekivät sotavankileirit kesällä
1918 maanpäällisiksi helveteiksi.
Hennalassa kärsi pahimmillaan yli 10 000
punavankia.
36

ennalan helvetti pureutuu
Lahden Hennalan vankileirin kasvatusosaston
toimintaan. Lahden sotavankila
oli Suomen kolmanneksi suurin,
ja se tunnetaan erityisesti Fellmannin pellosta ja naismurhista.
Sotavankilaitoksen kasvatusosasto pyrki tarjoamaan henkistä
huoltoa ja virkistystoimintaa nälän, lian, ahtauden ja tautien vaivaamille punavangeille. Monet
kasvatusosaston työmenetelmistä
olivat nykynäkökulmasta varsin
moderneja, kuten vankien kanssa käydyt ryhmä- ja yksityiskeskustelut, musiikin käyttö terapi-

amuotona, yleiseen mielipiteeseen
vaikuttaminen lehtikirjoitusten
avulla sekä kasvatustyöntekijöiden
jalkautuminen vankien kotipaikkakunnille rauhoittelemaan tulehtunutta ilmapiiriä. Vilpitön yritys
kohentaa vankien oloja epäonnistui kuitenkin pahasti, kun rankaisumieliala etenkin korkeammassa
johdossa oli liian kova. 7
FM Tuija Wetterstrand on
arkeologi, historioitsija ja tieto
kirjailija.
isbn 978-951-858-086-0 | 92
n. 200 sivua | sidottu | 148 x 210
syyskuu
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Missä lymysivät maailman jahdatuimmat
terroristit 1900-luvun alkuvuosina?
– Suomen suuriruhtinaanmaassa, etenkin
sen jälkeen, kun olot Venäjällä kävivät heille
liian kuumiksi.
Erkki Vettenniemi

Su omi terrori n
t uki kohtan a
Kuinka Lenin tovereineen tuhosi Venäjän
suomalaisten suosiollisella avustuksella

S

täneeksi todellisen hirmuvallan
syntyä. Leninin neuvostovalta
johti kymmeniin miljooniin ihmisuhreihin, ja sen hävityksen
jäljet näkyvät yhä 2000-luvun Venäjällä. 7

uomi terrorin tukikohtana
kertoo lähihistoriamme värikkäästä, edelleen huonosti
tunnetusta vaiheesta. 1900-luvun
alkuvuosina maailman jahdatuimmat terroristit piileskelivät
Suomessa. Erilaisten pommiryhmien lisäksi myös vallankumousta valmisteleva Lenin asettui Suomeen.
Erkki Vettenniemi piirtää uudenlaisen kuvan Suomen ja Venäjän välisistä kumoussuhteista.
Tsaaria vastustaneet suomalaiset
tulivat terroria tukiessaan edis-
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isbn 978-951-858-049-5 | 91, 92
n. 176 sivua | nidottu | 148 x 210
elokuu

YTT Erkki Vettenniemi on historioitsija ja tietokirjailija. Hänen
aikaisempia teoksiaan ovat muun
muassa Suomalainen hiihtodoping
(SKS 2017) ja Suomalaisen kestävyysjuoksun historia (SKS 2014).
39

Jyrki Karvinen

Ta lv i sodan 10 5 päi vää
Kuinka pienen kansan tarinasta valettiin
teräksinen muistomerkki

T
Jaakkojuhani Peltonen ja
Ollimatti Peltonen (toim.)

Lupa tap paa
Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen
pitkä historia

L

upa tappaa osoittaa, että historian aikakausien
erilaisuudesta huolimatta jokainen aseellinen konflikti
on vaatinut erityistä oikeutusta.
Teos etenee kronologisesti varhaisista antiikin kulttuureista aina Ranskan vallankumouksesta
alkaneeseen ideologioiden ja kansallismielisyyden motivoimaan

isbn 978-951-858-090-7 | 92
n. 112 sivua | sidottu | 240 x 220
marraskuu

Talvisodan
syttymisestä tulee
tänä vuonna
kuluneeksi 80
vuotta. Mitä
uutta opittavaa
sodasta on
tänään?

Jyrki Karvinen on toimittaja ja tietokirjailija,
joka on erikoistunut ulko-,
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä Euroopan unioniin ja Natoon.

sodankäyntiin saakka. Se auttaa
tunnistamaan, millä keinoin sotia
oikeutetaan ja antaa samalla vankemman historiallisen näkökulman nykykeskusteluun. 7

isbn 978-951-858-078-5 | 91
n. 300 sivua | nidottu | 148 x 210
ha 149 | huhtikuu
vertaisarvioitu
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TUOMO MANNINEN

mistumisesta. Teos vaati 20 vuotta työtä ja kymmenien ihmisten
asiantuntemusta eri aloilta. Pekka Kauhasen suunnittelema muistomerkki paljastettiin Kasarmitorilla Helsingissä joulukuussa 2017.
Se on kunnianosoitus Suomen itsenäisyyden turvanneille taistelijoille 105 päivää kestäneessä talvisodassa 1939–1940. 7

ämä kirja kertoo tuoreella
tavalla siitä, miten Stalinin suunnitelma Suomen
valtaamiseksi tuhottiin. Kirja kuvaa nuorten sotilaiden sitkeää uhrautumista, kotirintaman pyyteetöntä uurastamista sekä poliittisen
ja sotilaallisen johdon toimintaa.
Kirja kertoo myös talvisodan
kansallisen muistomerkin val-

Avointa kansainvälistä
SKS on kansainvälisen mitan avoin tiedekirjan kustantamo, jonka julkaisut leviävät ja noteerataan laajalti. Avoimesti julkaistavat kirjamme ovat ladattavissa ja luettavissa epub-, pdf- ja
html-muodossa kahdella merkittävällä kansainvälisellä tiedekirjojen julkaisualustalla, Ubiquity Partner Networkissä (oa.finlit.fi)
ja OAPENissa (oapen.org). SKS:n avoimet tiedekirjat julkaistaan
kansainvälisellä Creative Commons -lisenssillä (CC-BY-NC-ND
4.0 International), joka sallii teoksen epäkaupallisen kopioinnin ja
edelleen jakamisen, mutta kieltää teoksen muuttamisen.

Ladatuimmat kirjat vuonna 2018
1
Asif Agha ja Frog (toim.)

Register s of C om m unic at ion
2
Jukka Gronow ja Sergey Zhuravlev

Avoimen
julkaisemisen
vaikuttavuus

Tutkimus
tulosten
leviäminen

Avoin julkaiseminen mahdollistaa tiedekirjan viiveettömän kansainvälisen
levityksen. Saamme tiedon, missä ja kuinka paljon kirjojamme ladataan ja
luetaan. Suurin osa julkaisemistamme kirjoista on
englanninkielisiä, mutta
mukana on myös toistakymmentä suomenkielistä teosta. Koska foorumi on
kansainvälinen, suomenkielisetkin teokset varustetaan englanninkielisellä tiivistelmällä.

Julkaisemme tiedekirjoja ilmaiseksi ladattavina tiedostoina osoitteessa oa.finlit.fi.
Kaikilla avoimesti julkaisemillamme kirjoilla on tieteelliseen viittaamiseen soveltuva
ikuinen DOI-osoite. Avoimesti julkaistun SKS:n kirjan
voi ladata omalle koneelleen
epub- tai pdf-tiedostona tai
lukea suoraan netistä. Suosittelemme kirjalinkkien jakamista sähköpostien allekirjoituksissa, keskustelupalstoilla,
blogeissa ja muualla sosiaalisessa mediassa.

Fash i on M eet s S oc ial is m
3
Anna-Leena Siikala (toim.)

My t h and M ental it y

Tutustu SKS:n avoimiin
julkaisuihin osoitteessa
oa.finlit.fi
42

Oma tutkimuksesi
avoimesti saataville?
Tiedekirjan avoimen julkaisemisen maksu on 6000 e uroa. Mikäli haluat teoksesi avoimeksi, tämä kannattaa huomioida jo tutkimushankkeen rahoitusta haettaessa. SKS:n englanninkieliseen
Studia Fennica -sarjaan hyväksytyille käsikirjoituksille ensisijainen julkaisumuoto on avoin, joten tämän sarjan teoksille avoimen julkaisemisen maksu on vapaaehtoinen.
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Lars Westerlund

Su o m a l a i s e t SS-vapaaehtoi set
j a vä ki va ltai su u det 194 1–194 3
Juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaaminen
Saksan hyökkäyksessä Neuvostoliittoon
Suom en tanut Timo So uko la

P
Suomalaiset
SS-VAPAAEHTOISET
ja väkivaltaisuudet
1941–1943
SKS

Kansainvälistä huomiota
herättänyt selvitys
44

sa mitä todennäköisimmin myös
osallistumaan niihin.
Tutkimuksen käyttöön on saatu 76 suomalaisen SS-miehen sodanaikaisia päiväkirjoja. Lisäksi
selvityksessä on hyödynnetty laajalti arkistoaineistoja Venäjältä,
Ukrainasta, Saksasta, Hollannista
ja Pohjoismaista. 7
Julkaistaan yhdessä
Kansallisarkiston kanssa
isbn 978-951-858-115-7 | 90, 92
320 sivua | sidottu | 148 x 210
lokakuu

isbn 978-951-858-100-3
The Finnish SSVolunteers and
Atrocities against
Jews, Civilians and
Prisoners of War
in Ukraine and the
Caucasus Region
1941–1943
sks 2019

KD COLL., SLS

Lars Westerlund

rofessori Lars Westerlund
esittelee kiihkottomasti todistusaineistoa sodan järkyttävistä tapahtumista ja suomalaisten osuudesta niihin. Tämä
selvitys herätti laajaa kansainvälistä huomiota ilmestyessään englanniksi helmikuussa 2019.
SS-Divisioona Wikingiin värväytyi 1408 suomalaista, enimmäkseen 17–23-vuotiaita miehiä,
joista sotaretken aikana 256 kaatui, 14 katosi ja 686 haavoittui. He
joutuivat todistamaan juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamisia ja joissakin tapauksis-
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Merirosvousta ja haaksirikkoja
Itämerellä – Ohjattiinko laivoja
karille tarkoituksella?
Mikko Huhtamies ja
Juha-Matti Granqvist (toim.)

sirikoista myös tulonlähteenä sekä valottaa tätä vähän tutkittua
aihetta monipuolisesti.7

O n n e t to m u u s
ja onni
Kustaa H. J. Vilkuna

Vih a

V

Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta

iha kertoo yhdestä Suomen
historian mustimmista
ajanjaksoista. Laajaan lähdeaineistoon perustuva teos tarkastelee siviiliväestön kokemuksia
perikadosta sekä miehitettynä elämisen julmuuden että sen aiheuttaman ahdistuksen näkökulmasta.
Samalla teos selvittää, miten
sodan ja Venäjän vallan aika muovautui historiatraditiossa isoksivihaksi ja miten kansa irtautui vainoajasta ja palasi rauhan aikaan ja

Ruotsin kruunun alamaisuuteen.
Sodan ja miehitysvallan jälkeen
viha jatkui, kun kaunat, katkeruus ja levottomuus syvenivät ja
koettelivat yhteiskunnan vallitsevia rakenteita. 7
isbn 978-951-746-784-1 | 92.4
623 sivua | nidottu | 176 x 250
ht 229 | lokakuu (2. painos)
vertaisarvioitu

Kustaa H. J. Vilkuna on Suomen
historian professori Jyväskylän
yliopistossa.
46

Kauppalaivojen haaksirikot
ja pelastustoiminta
Itämerellä 1600–1800-luvuilla
1600–1800-luvuilla Itämeri oli
ahdas, vilkas ja varsinkin syyspimeällä vaarallinen merialue. Merionnettomuuksia sattui vuosittain. Kauppalaivan haaksirikko oli
usein sekä onnettomuus että onni:
katastrofi omistajalle, mutta onnenpotku pelastajalle.
Onnettomuus ja onni esittelee
Itämeren merenkulun historiaa
uusimman tutkimustiedon ja monipuolisen lähdeaineiston pohjalta. Se antaa ensikertaa yleiskuvan
Itämeren ja Suomenlahden haak-

isbn 978-951-858-031-0 | 91
265 sivua | sidottu | 148 x 210
ht 279 | tammikuu
vertaisarvioitu
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Petri Karonen (toim.)

TUL

Tie d e ja y h t eis kunta

SUOMEN
TYÖVÄEN
URHEILULIITTO
1919–2019

Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus
1800-luvulta 2010-luvulle

T

iede ja yhteiskunta esittelee Suomen Historiallisen
Seuran piirissä laaditun
suomalaisen historiantutkimuksen vaiheita 1800-luvun jälkipuoliskolta nykypäivään. Teos käsittelee julkaisutoiminnan muodoissa ja
sisällöistä tapahtuneita merkittäviä
muutoksia sekä luo kokonaiskuvan historiantutkijoiden ja seurojen yhteistyöverkostoista niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa

Kirja soveltuu yliopisto-oppikirjaksi sekä kaikille yhden tärkeän humanistisen oppialan tieteellisen ajattelun ja toiminnan
kehityksestä kiinnostuneille. 7
SKS

isbn 978-951-858-056-3 | 90
n. 300 sivua | nidottu | 148 x 210
skst 1449 | maaliskuu
vertaisarvioitu

Seppo Hentilä

Petri Karonen on Suomen
historian professori Jyväskylän
yliopistossa.

T U L l i i ku t ta a, kasvattaa, vai ku ttaa

S

Historiatieteiden kansainvälinen komitea (Le Comité International des Sciences
Historiques, CISH) perustettiin Genevessä keväällä 1926. Kuvassa kokouksen osallistujia;
suomalaisia ei vielä tuolloin ollut mukana.
KUVA: KANSALLISARKISTO (KA), TURUN TOIMIPISTE, EINAR W. JUVAN YKSITYISARKISTO.
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SEPPO HENTILÄ

Suomen Työväen Urheiluliitto 1919–2019

isällissota hajotti Suomen urheiluliikkeen kahtia. Suomen
Voimistelu- ja Urheiluliitosta
erotetut työläisurheilijat perustivat 26.1.1919 tukikohdakseen Työväen Urheiluliiton. TUL:n kolme
tärkeintä roolia suomalaisessa liikuntakulttuurissa olivat liikuttaja, kasvattaja ja vaikuttaja. Monet
työväen urheiluliikkeen alkuperäisistä urheilupoliittisista, kasvatuksellisista ja yhteiskunnallisista
arvoista ovat yhä ajankohtaisia.
Niistä tärkein on eri väestöryhmien liikunnallisen tasa-arvon
edistäminen.

Tämä kirja ei ole tavanomainen
järjestöhistoria. Se on liikuntahistoriallinen tutkimus, jossa tarkastellaan työläisurheilun asemaa ja
merkitystä Suomen liikuntakulttuurissa sadan vuoden aikana.
TUL asetti joukot yksilön edelle
mutta ei vierastanut tervehenkistä kilpaurheiluakaan. 7
isbn 978-951-858-089-1 | 92, 79
405 sivua | sidottu | 170 x 220
huhtikuu

VTT Seppo Hentilä on
tietokirjailija ja Helsingin
yliopiston poliittisen historian
emeritusprofessori.
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Lukuvinkkejä

Pentti Virrankoski
Herman Gummerus

Teija Alanko

Ukrainan
murro sajo ilta

Poimintoja entisajan puutarhoista

Kuusi kuukautta lähetystön
päällikkönä Kievissä

isbn 978-952-222-943-4
sks 2018

M alva ja mu l p e ri

H

O

erman Gummerus (1877–
1948) toimi Suomen
asiainhoitajana Kiovassa
1918–1919 Ukrainan lyhyen itsenäisyyden ajan. Ukrainan murros
ajoilta ilmestyi ensi kertaa vuonna 1931. Teos julkaistaan uudelleen
juhlistamaan Suomen ja Ukrainan
100-vuotisia diplomaattisuhteita. 7

opiumia apteekkareiden
yrttitarhoissa, riisiviljelmiä, tupakkaplantaaseja
ja lääkeraparperia... Suomalaisten
puutarhojen historia on värikäs.
Näyttävästi kuvitettu teos esittelee
historiallisten puutarhojen ohella yli 50 vanhaa hyötykasvia, joita
on käytetty ravintona, mausteena,
lääkkeenä ja väriaineena. 7

isbn 978-951-858-040-2 | 99.13
145 sivua | sidottu | 145 x 215
lokakuu 2018

Kimmo Taskinen, Veikko Lautsi
ja Markus Itkonen

Su o m e n h i sto ri a

Ratoj en j a ralli en
vali ot

Maa ja kansa kautta aikojen

S

uomen historia kertoo kansakuntamme vaiheet ensimmäisten hylkeenpyytäjien
saapumisesta aina internetin aikakaudelle. Valtiollisesti Suomi on
muuttunut naapuriensa rajamaasta suvereeniksi valtioksi ja Euroopan Unionin jäseneksi. Kirjakieli
syntyi vasta 1500-luvulla, silti suomalaisesta koulutuksesta on tullut
menestystarina. Teos jäsentää yhdentoista vuosituhannen keskeiset
tapahtumat kiehtovaksi kokonaisuudeksi. 7

Suomen historiallisia
kilpa-autoja

R

atojen ja rallien valiot esittelee kuuluisia säilyneitä
ja entisöityjä kilpa-autoja vuoden 1933 Chrysleristä Keke
Rosbergin ensimmäiseen formulaan ja Timo Mäkisen viimeiseen
Miniin. Se on samalla upea katsaus suomalaisen auto-urheilun historiaan. Teos sai kunniamaininnan Vuoden urheilukirja 2018
-kilpailussa. 7

isbn 978-951-858-077-8 | 92
462 sivua | nidottu | 195 x 245
maaliskuu (2. painos)
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isbn 978-952-222-922-9
sks 2018
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Anna kirjan kertoa
talosi tarina

T

iedätkö ketkä talossasi ovat asuneet tai missä
käytössä rakennus on ollut? Jokaisella talolla on oma tarinansa. Miksi et antaisi kirjan
kertoa sitä muillekin? Näyttävä kirjana julkaistu tarina herät-

tää henkiin rakennuksen sielun
ja kasvattaa kiinteistön arvoa.
Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisee Talokirjat-sarjaa taloista, joissa
asutaan tai joita ollaan remontoimassa asuinkäyttöön. 7

www.talokirjat.com

Teetä laadukas
kirja yhteistyössä Suomen
vanhimman kustantamon kanssa
Haluatko lisätietoja
tai pyytää tarjouksen?
Kuulemme mielellämme
hankkeestasi!

SKS julkaisee kirjoja myös tilauksesta. Tarjoamme kirjallesi koko tuotannon sisältäen
niin projektinhallinnan, toimitustyön ja graafisen suunnittelun kuin painatuksen ja
mediatiedotuksen. Tarvittaessa hankimme kirjallesi myös
kirjoittajan.

kustannusjohtaja
Tero Norkola
tero.norkola@finlit.fi
p. 0400 882 700
tilauskirjat@finlit.fi

Unto Hämäläinen

Histor ian
par aat ipaik al l a
Kivitalo Helsingin sydämessä
isbn 978-951-858-008-2
sks 2018
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Anne Helttunen ja
Tuula Uusi-Hallila

N a i si a n i mi ttäi n
Kirjallisuutemme naishahmoja

N
Naisia nimittäin esittelee 50 nimeä
Runebergin, Kiven ja Canthin tuotannosta
nykykirjallisuuteen asti. Fiktiivisten
naishahmojen kirjo ulottuu kilteistä
perhetytöistä paheellisiin ja juonitteleviin
naisiin. On äitejä, tyttäriä, siskoja ja
rakastajattaria – ja naisia, jotka eivät tarvitse
miestä itsensä määrittelemiseen.
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Kaunokirjallisuuden nimiä ei
ole Suomessa juuri tutkittu. Kirjallisuuden henkilöiden tarkastelu
nimen perusteella antaa avaimia
koko teoksen tulkintaan. Anne
Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila
ovat selvittäneet, antavatko kirjailijat hahmoilleen teoksen tapahtuma-ajan suosikkinimiä vai haluavatko he nimivalinnalla osoittaa
hahmon poikkeuksellisuuden. 7

imi määrittää ihmistä.
Kun vanhemmat antavat lapselleen nimen,
siihen sisältyy usein toive siitä,
mitä he lapselta odottavat. Kun
kirjailija nimeää henkilönsä, hän
tietää, minkälainen tämä on. Hannat ovat nöyriä tyttäriä, Martat
vahvoja toimijoita, Saarat rankkoja, yhteiskuntaan sopeutumattomia naisia... Mielikuvat juontuvat usein klassikkoteoksista.
Naisia nimittäin esittelee 50 kaunokirjallisuuden naishahmoa Kalevalan Ainosta Seitsemän veljeksen Venlaan. Teos osoittaa
suomalaisen kirjallisuuden naiskuvien rikkauden: silloinkin kun naiset ovat sivuhenkilöitä, he nostavat
esiin tärkeitä arvoja.

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 | 148 x 210
maaliskuu
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Taru sormusten herrasta
-suomentajan odotettu katsaus
suomen kieleen
Kersti Juva

L öy tö retki su omeen

M

iksi suomalainen ei
mielellään käytä sanaa
minä? Kääntäjän työ
kahden kielen rajapinnalla on aitiopaikka myös oman äidinkielen
ymmärtämiseen.
Palkittu pitkän linjan suomentaja Kersti Juva ei odotetussa teoksessaan tyydy toteamaan suomen ja
englannin eroavan toisistaan, vaan
osoittaa omasta tuotannostaan poimimiensa runsaiden esimerkkien
avulla myös miten ja miksi. Tuloksena on ainutlaatuinen katsaus kielemme erikoislaatuun.
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Kersti Juvan legendaarisiin
suomennoksiin kuuluvat niin
J.R.R. Tolkienin Taru sormusten
herrasta -trilogia kuin Hobitti. 7
FM Kersti Juva on maamme
huomattavimpia suomentajia,
joka tunnetaan erityisesti Tolkien-
käännöksistään. Hän on suomen
tanut myös englanninkielisiä
klassikoita, nykyproosaa sekä näytelmiä. Juva on saanut valtionpalkinnon kahdesti.
isbn 978-951-858-104-1 | 87
n. 300 sivua | nidottu | 170 x 220
syyskuu
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Niina Hämäläinen, Hanna Karhu
ja Silja Vuorikuru (toim.)

Elina Arminen ja
Markku Lehtimäki (toim.)

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

Toini Rahtu, Susanna Shore ja
Mikko T. Virtanen (toim.)

Satuperintee stä
nykyrunoon

M uist ik ir j a j a
m at k al au kku

O u lu
ki e l i y h t e i s ö n ä

K i rj oi tettu
v u orovai ku tu s

Suullisen perinteen ja
kirjallisuuden yhteyksiä

Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun
suomalaisessa romaanissa

isbn 978-951-858-058-7 | 87
330 sivua | nidottu | 135 x 205
tietolipas 261 | huhtikuu
vertaisarvioitu

isbn 978-951-858-029-7 | 87
295 sivua | nidottu | 135 x 205
tietolipas 260 | ilmestynyt 2018
vertaisarvioitu

Oulu kieliyhteisönä luo sosioling
vistisen katsauksen Oulun seudulla puhuttaviin kieliin ja niiden tilanteeseen. Kirja käsittelee
Oulun ruotsinkielistä historiaa
ja nykypäivää, saamenkielisten
koulutusmahdollisuuksia, Oulun
murretta sekä maahanmuuttajasuomeen kohdistuvia asenteita.
Lisäksi teos nostaa esiin alueen
vähän tunnetun karjalankielisen
yhteisön. 7

Kirjoitettu vuorovaikutus muistuttaa, että kielellinen vuorovaikutus
ei ole vain puheen vaan aina myös
kirjoituksen ydinpiirre. Muinoin
kirjoitettiin kiveen tai papyrukselle, nyt paperille ja ruudulle
– mutta aina jollekulle. Kirjassa
analysoidaan kirjoitusta vuorovaikutuksena: Miten teksti välittää tietoa kirjoittajastaan, ja mistä lukija tunnistaa, kuuluuko hän
sen kohderyhmään?7

isbn 978-951-858-099-0 | 86, 86.2
n. 300 sivua | sidottu | 148 x 210
skst 1452 | marraskuu
vertaisarvioitu

isbn 978-951-858-030-3 | 86
314 sivua | sidottu | 148 x 210
skst 1446 | helmikuu
vertaisarvioitu

Mihin suomalainen romaani on
matkalla juuri nyt ja mitä se ottaa
menneisyydestä mukaansa? Tämä
teos on kokoava esitys uusimman
kotimaisen romaanituotannon teemoista, rakentumisen tavoista ja
suhteesta kansallisiin ja kansainvälisin kirjallisiin traditioihin. Teoksessa pohditaan, millaisiin yksilöä,
yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin nykyromaani
tarttuu ja millä keinoin. 7

Millaiset tutkimuskysymykset
yhdistävät folkloristeja ja kirjallisuudentutkijoita? Kuinka hahmottaa suullisen perinteen ja
kaunokirjallisten tekstien välistä suhdetta? Mitä kansanrunotallenteille oikeastaan tapahtui Elias
Lönnrotin työpöydällä? Satuperinteestä nykyrunoon valaisee näitä kysymyksiä kymmenessä artikkelissa. 7
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Aleksis Kiven
kriittiset editiot
Aleksis Kivi

Zacharias Topelius

Juhani Niemi (päätoimittaja),
Sakari Katajamäki, Ossi Kokko,
Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja
Pentti Paavolainen (toim.)

B oken o m Vårt Land
– Maamme kirja
En tvåspråkig kommenterad utgåva.
Kommentoitu kaksikielinen editio.

C anzio
Näytelmä viidessä näytöksessä.
Kriittinen editio.

Topeliuksen klassikko on muokannut eri sukupolvien käsityksiä
Suomesta 1870-luvulta lähtien.
Nyt se julkaistaan kommentoituna laitoksena, jossa alkuteosta ja
sen ensimmäistä laajalti levinnyttä suomennosta (2. painos) voi lukea rinnakkain. Teos on suunnattu kaikille maamme historiasta ja
kulttuurista sekä niitä koskevien
käsitysten muotoutumisesta kiinnostuneille. 7

Toscanaan sijoittuva Canzio on
shakespearelainen intohimodraama ja rosvoromantiikasta vaikutteita saanut maailmankatsomusnäytelmä, joka tunnetaan etenkin
femme fatale -hahmostaan Marciasta. Kriittinen editio tarjoaa
uutta tietoa Kiven elinaikana julkaisematta jääneen näytelmän
kirjallisuus- ja aatehistoriallisesta taustasta sekä sen esittämisen ja
julkaisemisen vaiheista. 7

isbn 978-951-858-057-0 | 80.2, 92
n. 420 sivua | sidottu | 245 x 225
skst 1448 | kesäkuu
vertaisarvioitu

isbn 978-951-858-055-6 | 86
n. 300 sivua | nidottu | 155 x 250
skst 1447 | toukokuu
vertaisarvioitu
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Aleksis Kiven (1834–1872) tuotannon kriittiset editiot
perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja muun
alkuperäisaineiston tutkimukseen. Editioiden toimittajat
ovat Aleksis Kiveen erikoistuneita kirjallisuuden-,
teatterin- ja kielentutkimuksen asiantuntijoita.

Aleksis Kiven (1834–1872)
tuotannon kriittisten editioiden
sarjassa ovat aiemmin
ilmestyneet:
Nummisuutarit (2010)
Kirjeet (2012)
Kullervo (2014)
Kihlaus – Leo ja Liina
– Selman juonet (2015)
Karkurit (2017)
Olviretki Schleusingenissä (2018)
Tulossa:
Yö ja päivä – Lea – Alma
– Margareta (2019)
Canzio – Näytelmä viidessä
näytöksessä (2019)
Seitsemän veljestä (2020)
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”Käsityötunnilla virkattiin patalappu.
Jossakin vaiheessa työ alkoi hakeutua
suppilon muotoon. Virkkuukoukku
ei totellut. Opettajan avustuksella
patalapusta tuli lopulta mustekala ja
mainio lahja äidille.”
Katri Maasalo

Kau n e i m mat kou lu käsi työt

K
KOIRA (Canis lupus familiaris)
Etelä-Savo, 1972
Paperi, puulastut
9 x 24 cm
Kahdeksanjalkainen jäniskoira
edustaa rohkeaa eläimen
anatomian tulkintaa.
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oulukäsityöt ovat suosittuja lahjoja, jotka ovat
usein jopa valmiiksi signeerattuja. Nämä keräilijöiden –
melko usein tekijöiden vanhempien – kokoelmiin päätyvät teokset
ovat harvoin julkisesti nähtävillä,
eikä niitä tule taidehuutokauppoihin myyntiin juuri koskaan.
Kauneimmat koulukäsityöt -kirja esittelee 50 upeaa teosta yksityisten keräilijöiden kokoelmis-

ta. Maitotölkeistä, vohvelikankaasta ja
muista arvokkaista materiaaleista valmistetut teokset muistuttavat lukijaa
taiteen tulkinnanvaraisuudesta. 7
FM Katri Maasalo on käsityönopettajan tytär, joka ei koulussa oppinut virkkaamaan. Patalapusta tuli
tonttu joulukuuseen.
isbn 978-951-858-079-2 | 65
132 sivua | sidottu | 190 x 190
maaliskuu
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#metoo on käsite ja
maailmanlaajuinen ilmiö.
Taiteen musta kirja kertoo,
miten siihen päädyttiin.
Arja Kanerva

Ta i t e en mu sta ki rj a
Miesten mielivallan historiaa

T

aiteen musta kirja laajentaa sitä, mitä Arla Kanervan ja Juho Typön
artikkeli ”Myytti murtuu” (HS
17.2.2018) käsitteli: miespuolisten taiteilijoiden valtaa ja vallan väärinkäytöksiä länsimaisen
taiteen historiassa. Kirja jatkaa
#metoo-keskustelua, jättää siitä
pysyvän jäljen ja saa meidät katsomaan taiteen historiaa ja ihailtuja boheemeja, luovia neroja uusin silmin.
Keskustelussa on turhan usein
nostettu esille ajatus siitä, et-
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tä miestaiteilijoiden väärintekoja
käsittelevät tekstit jo pelkällä olemassaolollaan vaatisivat näiden
teosten sensuuria. Taiteen musta kirja ei yhdy tähän ajatukseen,
mutta pohtii sitä, miten tiedot taiteilijoiden yksityiselämästä väkisinkin vaikuttavat näiden teosten
tulkintaan. 7
Arla Kanerva on Helsingin
Sanomien toimittaja.
isbn 978-951-858-012-9 | 32.3, 70
176 sivua | nidottu | 135 x 195
helmikuu
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Juhani Koivisto
Kuvat: Stefan Bremer

Miten muoti on muuttunut?
Millä tavoin sukupuoli, sosiaalinen asema,
varallisuus, ikä ja eri elämänvaiheet ovat
näkyneet pukeutumisessa?
Miten yhteiskunnat ja erilaiset yhteisöt ovat
kontrolloineet ihmisten ulkoasua?

K amarimusiik k ia
Kuh mo ssa
Viisikymmentä
ihmeellistä kesää

U

nohtumattomia elämyksiä, koskettavaa musiikkia, punertavia auringonlaskuja, kesäyön hämärää
– ponnistelua voimien äärirajoilla, kamppailua rahavaikeuksien kanssa, valvomista, stressiä.
Tätä kaikkea Kuhmossa on koettu jo kohta puoli vuosisataa. Kamarimusiikkia Kuhmossa kertoo
uskomattoman tarinan nuorten
muusikoiden vaatimattoman tapahtuman noususta kansainväliseksi kamarimusiikin suurtapahtumaksi. Äänessä ovat sekä
festivaalin väsymättömät toteuttajat että vuodesta toiseen Kuhmon ainutlaatuiseen ilmapiiriin palanneet taiteilijat. Stefan
Bremerin mestarillisissa kuvissa hehkuvat kainuulainen kesä ja
rakkaus musiikkiin. Kamarimusiikille sydämensä menettäneille
tämä kirja on kuin paluu Kuhmon
ihmeellisiin kesiin. 7

Arja Turunen ja Anna Niiranen (toim.)

Sä ä dy l l i stä j a säädytön tä
FT Juhani Koivisto on seurannut
Kuhmon Kamarimusiikkia vuodesta 1985 monessa eri tehtävässä,
viimeksi lehdistöpäällikkönä. Hän
on toiminut myös Kansallisoopperan päädramaturgina sekä julkaissut useita tietokirjoja.
Stefan Bremer on helsinkiläinen
valokuvaaja, kuvataiteilija ja opettaja. Kuhmon Kamarimusiikkia
hän on kuvannut vuodesta 1982.
Bremer nimitettiin taiteilijaprofessoriksi 1999, ja Helsingin kaupungin kulttuuripalkinnon hän
sai 2011.
isbn 978-951-858-062-4 | 06.5, 78
n. 500 sivua | sidottu | 170 x 220
heinäkuu
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Pukeutumisen kulttuurihistoriaa
renessanssista 2000-luvulle

V

aatteet ja asusteet ovat keskeinen osa ihmisten jokapäiväistä elämää. Säädyllistä ja säädytöntä esittelee, kuinka
käsitykset pukeutumisesta ovat
muuttuneet ja miten ulkoasua
koskevia sääntöjä vastaan on myös
kapinoitu. Teos kattaa pukeutumisen historiaa 1500-luvulta aina tähän päivään saakka. Teoksen
artikkelit osoittavat, että pukeutumisessa on aina ollut kysymys
paljon laajemmasta ilmiöstä kuin
pelkästä muodista. 7

WIKIMEDIA COMMONS CC-BY-SA TIMO RÜDKERS
JA ARCHIVES OF PEARSON SCOTT FORESMAN

isbn 978-951-858-085-3 | 91
n. 300 sivua | nidottu | 148 x 210
ha 150 | syyskuu
vertaisarvioitu
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Kimmo Laine, Minna Santakari, Juha Seitajärvi
ja Outi Hupaniittu (toim.)

Unelmat eh das Liisank ad ul l a

S

Suomen Filmiteollisuus Oy:n tarina

uomen Filmiteollisuus Oy
(SF) oli Suomen kaikkien
aikojen suurin ja tuotteliain
elokuvayhtiö: vuosina 1934–1963
valmistui peräti 237 pitkää näytelmäelokuvaa. Unelmatehdas Liisankadulla kertoo SF:n kiihkeän
nousun ja laskun tarinan: miten
olemattomalla pääomalla aloittaneesta uhkayrityksestä tuli keskeinen kulttuuriteollinen vaikuttaja
ja miten tuotantoimperiumi 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 työskennelleitä näyttelijöitä ja
muita elokuvantekijöitä. Kirjoit-

tajat ovat lisäksi hyödyntäneet
aiemmin saavuttamattomissa ollutta arkistoaineistoa, joka tarjoaa
uutta tietoa esim. SF:n salamyhkäiseksi jääneistä alasajon ja konkurssin vaiheista. 7
Kalle Kinnunen

E l o ku vasääti ön tu ella

S
isbn 978-951-858-059-4 | 77.492, 77.4
n. 400 sivua | sidottu | 210 x 240
skst 1450 | huhtikuu
vertaisarvioitu

Miten tähtiä etsittiin ja koulittiin?
Ketkä elokuvia ohjasivat, kirjoittivat ja lavastivat?
Mihin lajeihin SF erikoistui ja millaisia olivat
elokuvien yhteiskunnalliset kytkennät?
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Suomalaista elokuvaa tekemässä 1969–2019

uomen elokuvasäätiö on
suomalaisen elokuvan tärkein rahoittaja. Kun säätiö
vuoden 1969 lopulla perustettiin,
valtiovalta otti voimakkaasti kantaa: elokuva ei ollut enää vain hupia ja verotuksen kohde vaan taidetta ja kulttuuria, jota piti tukea
julkisin varoin. SES on elokuvan
monimuotoisuutta edistävä mahdollistaja ja taiteenalaa yhdistävä
voima. Se on ollut myös kiistelty
laitos, politiikan pelinappula, pelättykin portinvartija ja joskus riitaisan kentän ukkosenjohdatin.
Elokuvasäätiön tuella käsittelee 50 vuotta suomalaisen elo-

kuva-alan historiaa ja tekemisen
kehitystä Elokuvasäätiön näköalapaikalta. Kokemuksistaan ja
näkemyksistään kertovat kymmenet haastatellut tekijät ja asian
tuntijat Jörn Donnerista Markus
Seliniin ja Selma Vilhuseen. 7

Kalle Kinnunen on elokuvaan
erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija. Hän on toiminut Suomen
Kuvalehden elokuvakriitikkona
vuodesta 2006.
isbn 978-951-858-084-6 | 77
n. 150 sivua | sidottu | 240 x 220
lokakuu
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ÄLY – kohti ylioppilaskoetta
•
•

Kaikki mitä tarvitset lukion 8. ja 9. kursseilla
Edistynyt opetus- ja oppimisväline lukion äidinkielen
ja kirjallisuuden opetukseen

Äly on helppokäyttöinen oppimisympäristö, jota voi käyttää tietokoneella tai millä tahansa mobiililaitteella. Alustalla
on laaja ja jatkuvasti päivittyvä tehtäväpankki ylioppilaskoemuotoisia lukutaidon ja kirjoitustaidon tehtäviä. Itseopiskelua varten on tarjolla laaja kielenhuollon tehtävistö. Älystä
löytyvät myös sähköiset ylioppilaskokeet eritasoisine mallivastauksineen.
SKS:n ja Äidinkielen opettajain liiton yhdessä kehittämä Äly
tarjoaa opettajalle runsaasti työkaluja opetusryhmänsä hallintaan ja seurantaan. Kurssikokeet, kirjoitusharjoitukset ja
preliminäärit on helppo järjestää Älyssä.

Opiskelija 24,90 € / vuosi, uusintalisenssi 12,45 €
Opettaja 49,90 € / vuosi
ÄOL:n jäsenopettajille Äly on maksuton.
70

•
•
•
•

Opiskelijat voivat omatoimisesti harjoitella kielenhuollon
tehtäviä ja saavat automaattista palautetta taidoistaan
Opettajat voivat tallentaa Älyyn tehtäviään ja halutessaan
tarjota niitä muidenkin opettajien käyttöön
Älyssä julkaistaan ylioppilaskokeet mallivastauksineen
Äly valittiin vuoden neljän parhaan verkkopalvelun joukkoon Suomen suurimmassa digitaalisen alan kilpailussa
Grand One 2019

2019 äidinkielen ja kirjallisuuden
preliminäärikokeet julkaistaan Äly-alustalla
lokakuussa

aly.finlit.fi
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Marja Pehkonen

O pa s Hi etan i emen
h au tau smaalle

K
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FM Marja Pehkonen teki pitkän
uran tutkijana Helsingin kaupunginmuseossa. Hän on julkaissut
aiemmin teoksen Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta.

ANU YLÄ-JUSSILA / KIRKKO HELSINGISSÄ

Minkälaisia tarinoita
Suomen Kaartin hautausmaa,
taiteilijamäki ja veteraanialue
meille kertovat?

ävelyretki Hietaniemen
hautausmaalla on kuin
nähtävyyksiä täynnä oleva matka Suomen historiaan.
Entisten presidenttien lisäksi
Hietaniemeen on haudattu taiteilijoita Albert Edelfeltistä Akseli Gallen-Kallelaan ja kirjailijoita
Mika Waltarista Tove Janssoniin.
Opas Hietaniemen hautausmaalle
kertoo kiinnostavasti paikan historiasta ja opastaa lukijaa tutustumaan taiteilijoiden ja muiden
kuuluisuuksien viimeisiin leposijoihin. Aika on luonut Hietaniemeen ainutlaatuisen hautausmaan. Tarinat ja muistot ovat
aikojen kuluessa kerrostuneet kenen tahansa kohdattavaksi. 7
isbn 978-951-858-051-8 | 92
n. 200 sivua | nidottu | 150 x 210
elokuu
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Miltä näytti Aleksanteri II:n patsaan
paljastustilaisuudessa 1894?
Miten sortovuosien aikana osoitettiin
mieltä ilman banderolleja?
Miksi Tuomiokirkkoon jonotettiin
korttelin ympäri?
Katri Maasalo

Se n aati n tori
Suomen historia kuvin

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, CC BY 4.0

S

enaatintorilla ovat käysken
nelleet niin keisarit, kunin
kaat ja presidentit kuin
mummot ja Mannerheim. Valo
kuvauskone sinne pystytettiin
ensimmäistä kertaa viimeistään
1860-luvulla.
Senaatintorilla on juhlittu voittoa sodassa ja Euroviisuissa. Siellä on kuultu presidenttien puheita mutta myös Puna-armeijan
kuoroa yhdessä Leningrad Cow
boysin kanssa. Sitä ovat valaisseet
niin pommituksista syttynyt Yliopisto kuin valotaiteessa kylpenyt
Tuomiokirkko.
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Teos tarjoaa läpivalaisun Suomen historiasta kaikille Tuomiokirkon portailla istuville ja Senaatintorin kiveystä kulkeville. Katso
ja lue, mitä Aleksanteri II:n patsaan ympärillä on 150 vuoden aikana tapahtunut! 7

FM Katri Maasalo kulkee töihin
Senaatintorin läpi joka päivä.
isbn 978-951-858-046-4 | 92
n. 176 sivua | sidottu | 220 x 220
syyskuu
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Jukka Ahonen

J uur et M art sar is sa

J

uuret Martsarissa kertoo legendaarisen pääkaupunkiseudun lähiön, Martinlaakson, tarinan.
Suomi lähiöityi puoli vuosisataa sitten, kun sadattuhannet suomalaiset muuttivat työn perässä
maalta kaupunkiin. Metsät ja pellot muuttuivat betoniviidakoiksi.
Asfalttipihat täyttyivät leikkivistä lapsista. Martsarissa kasvoivat
mm. formulatähdet Mika Häkkinen ja Mika Salo sekä muusikko
Juha Lehti ja kirjailija Katri Lip-

son. Nyt vanha Martsari on katoamassa. Vanhaa puretaan, uutta
rakennetaan. Lähiö valmistautuu
ottamaan vastaan uuden aallon
asukkaita. Vaikka paljon muuttuu,
yksi asia säilyy: Martsarin henki. 7
Jukka Ahonen toimii viestintäjohtajana Pohjoismaiden Investointipankissa. Hän on asunut lapsuutensa Martinlaaksossa.
isbn 978-951-858-027-3 | 92.833
160 sivua | nidottu | 170 x 240
toukokuu
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Pirkko Koski

Su o m e n Kan salli steatteri
ri sti pai n ei ssa
Kai Savolan pääjohtajakausi 1974–1991

S

uomen Kansallisteatteri ristipaineissa kuvaa Kansallisteatterin toimintaa vuosina
1974–1991, suomalaisen teatterin ja
koko yhteiskunnan suurten muutosten keskellä. Kai Savolan pääjohtajakauden alussa Suomen
Kansallisteatteri näyttäytyi pysähtyneenä ja vanhoillisena. Kahden
vuosikymmenen ja monien vai-

heiden jälkeen se oli noussut yhdeksi eturivin teattereistamme. 7
Pirkko Koski on Helsingin yliopiston teatteritieteen emeritaprofessori. Hän on erikoistunut
teatteriesitysten sekä teatterin ja
historian tutkimiseen.
isbn 978-951-858-044-0 | 77.1
389 sivua | nidottu | 160 x 230
maaliskuu
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Nyt saatavilla
jättipokkareina

Muista myös

Anna-Leena Siikala

Panu Rajala

Koir ie n
m aail m anh i sto ri a

Itämerensuomalaisten
my to l o g i a

Su omu ssalmen
su lttaan i

isbn 978-952-222-869-7

isbn 978-952-222-868-0

isbn 978-952-222-393-7
sks 2019, 5. painos

Miten afrikanvillikissasta tuli sylissä kehräävä kotikissa? Tie rakastetuksi lemmikiksi on ollut
pitkä ja mutkainen. Kissojen maailmanhistoria paljastaa syyt sekä
kissavihaan että kissarakkauteen.
Historiansa aikana kissat on liitetty yön jumalattariin, niitä on vainottu ja hyödynnetty viljavarastojen vartijoina. Monista on tullut
lopulta maailmankuuluja. 7

Hauskat ja inhimilliset tarinat ja
anekdootit sekä historian suuret
koirapersoonat kertovat maailmanhistoriaa uudesta näkökulmasta. Miksi muslimit, juutalaiset
ja varhaiset kristityt suhtautuivat
koiriin väheksyvästi? Miksi koirat
huomattiin elintärkeiksi maailmansodissa? Nämä ja monet muut
kysymykset saavat kirjan sivuilla
koiramaisen selityksen. 7

Petri Pietiläinen

Petri Pietiläinen

Kisso jen
ma ailmanh isto r ia
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Ilmari Kiannon elämä
isbn 978-952-222-698-3
sks 2018

Akateemikko Anna-Leena Siikala
kokosi merkittävän elämäntyönsä tulokset kirjaksi itämerensuomalaisten kansojen runolaulusta,
shamanismista ja suullisesti periytyvästä uskonnosta. Teos johdattaa itämerensuomalaisten myyttien ja maailmanselitysten pariin
ja on samalla opas yhteiseen kulttuuriperintöömme. 7

Mikä mies oli Iki-Kianto? Syrjitty kirjailija, maanpetturi ja naissankari? Ilmari Kianto (1874–
1970) eli vaiherikkaan elämän
vaihtuvine vaimoineen, ikämiehen rakkausdraamoineen ja tragikoomisine talousvaikeuksineen.
Kirjailijaelämäkertojen mestari Panu Rajala kertoo hänen tarinansa. 7
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Tapahtumia 2019
10.4.

SKS:n kirjakeskiviikko

15.8.

Taiteiden yö

11.9.

SKS:n kirjakeskiviikko

10.10.

Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden
päivän tilaisuus

16.10.

SKS:n kirjakeskiviikko

20.11.

SKS:n kirjakeskiviikko

Tilaisuudet ovat SKS:n juhlasalissa,
Hallituskatu 1, Helsinki.
Kirjakeskiviikot ovat Tiedekirjassa,
Snellmaninkatu 13, Helsinki.

kustannusjohtaja
Tero Norkola
tero.norkola@finlit.fi
puh. 0400 882 700

myynti ja markkinointi
Tommi Leminen
tommi.leminen@finlit.fi
puh. 040 534 2675

Seuraa SKS:n tapahtumakalenteria:
www.finlit.fi

SKS messuilla
28.–29.6. Vanhan kirjallisuuden
päivät Sastamalassa
4.–6.10. Turun kirjamessut
24.–27.10. Helsingin kirjamessut
24.–25.1. Educa-messut
2020 Helsingissä
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viestintä, media, markkinointi
Marianne Hiirsalmi
marianne.hiirsalmi@finlit.fi
puh. 050 501 9510

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kirjat 2019
Toimitus: Marianne Hiirsalmi
Ulkoasu: Timo Numminen
Kannen kuvat: Shutterstock ja 123RF
Painotyö:
Meedia Zone OÜ 2019
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suomalaisen kirjallisuuden seura
Verkkokauppa
www.finlit.fi/kirjat
Kirjakauppa Tiedekirja
Snellmaninkatu 13, Helsinki

82

