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Suomi on maa, jossa on jota-
kuinkin yksi sauna kahta ih-
mistä kohden. Suhde tuntuu 

sopivalta. Itsekin käytän kolmi-
sen tuntia viikossa saunomiseen. 
Löylystä saa fyysisen ja henkisen 
puhdistautumisen ja rentoutumi-
sen kokemuksen, johon sukupol-
vet toisensa jälkeen koukuttuvat. 
Keväällä 2019 valmistuu Satu Laa-
tikaisen pitkällisen työn tuloksena 
teos Saunan kansa, joka antaa ko-
konaiskuvan rikkaasta saunaperin-
teestämme ja kertoo saunan histo-
rian kivikaudelta nykypäivään. 

Historia, perinne ja suomen 
kieli ovat kantavia teemoja jul-
kaisuohjelmassamme, niin tie-
to- kuin tiedekirjoissa. Profes-
sori Marko Lamberg kirjoittaa 
Noitaäidissä 1600-luvun suoma-
laissiirtolaisen karusta kohtalos-
ta Ruotsin noitavainoissa, Karoli-
na Kouvola Sodan kuningattarissa 
naissotureista kautta historian ja 
Heikki Saure kertoo taruja ja to-
tuuksia suomalaisperinteen ton-

tuista. Suomentaja Kersti Juva 
on tehnyt huikean elämäntyön 
ja opettanut kollegoitaan yliopis-
toissa ja kääntäjien mestarikurs-
seilla. Hänen teoksensa Löytöretki 
suomeen esittelee tapaus tapauksel-
ta suomenkielisen ja englannin-
kielisen 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 monipuo-
lisempaa vuorovaikutteista ope-
tus- ja oppimisvälinettä. Digiaika 
vaatii edistyneitä ja ajanmukaisia 
välineitä myös äidinkielen ope-
tukseen. Nuorten tekstitaitojen 
kehittäminen on tulevaisuuteen 
panostamista ja sen kirjallisen 
kulttuurin puolustamista, jonka 
synnyttämiseksi SKS perustettiin 
vuonna 1831.
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Marko Lamberg

Noitaäiti
Malin Matsintyttären tarina

Kun nuori Malin Matsinty-
tär muutti Poh janmaal ta 
Tukholmaan 1630-luvun  

alussa, hänen tulonsa ei todennä-
köisesti herättänyt mitään huo-
miota. Neljä vuosikymmentä 
myö hemmin koko kaupunki tunsi 
hänet roviolla poltettuna noitana. 
Mitä oikein oli tapahtunut?

Noitaäiti on kertomus suo ma-
laisesta naisesta suurvalta-ajan 
Tukholmassa, jossa vallitsi hystee-
rinen noituuden ja mustan magian 
pelko. Malin Matsintytär tuomit-
tiin noituudesta kuolemaan elo-
kuussa 1676. Vain muutamia viik-
koja myöhemmin selvisi, että 
tuomio perustui valheellisiin il-
miantoihin ja että myös hänen mo-
lemmat tyttärensä olivat valehdel-
leet syyttäessään äitiään noidaksi.

Professori Marko Lambergin 
teos nostaa esiin tavallisen kan-
sannaisen elämänkohtalon vuo-
sisatojen takaa. Samalla teos on 
kertomus perheen tuhoutumisesta 
tilanteessa, jossa yhteisön toimin-
taa määrittää yksi ainoa totuus. 7

isbn 978-951-858-028-0 | 91, 99.1
n. 290 sivua | sidottu | 148 x 210
elokuu

FT Marko Lamberg on profes-
sori, Pohjoismaiden historian 
dosentti (TAU) ja yhteisöhisto-
rian dosentti (JY). Hän on tut-
kinut varhaisten ruotsinsuoma-
laisten historiaa.

”Tyttäreni eivät puhu totta.  
He ovat aina valehdelleet  

minusta.”

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

Saima Harmaja
Sydänten runoilija 1913–1937

Saima Harmaja – Sydänten ru-
noilija 1913–1937 on ensim-
mäinen kattava elämäkerta 

legendaarisesta nuorena tuberku-
loosiin kuolleesta lyyrikosta. Sai-
ma Harmajan tarina on huikea ja 
kiinnostava kehityskertomus: rii-
paiseva kuva herkän, ristiriitaisen 
ja lahjakkaan nuoren taistelus-
ta minuutensa, maailmankuvan-
sa ja elämänsä tarkoituksen sekä 
sen myötä kutsumuksensa löytä-
miseksi.

Ritva Ylösen kirjoittama elämä-
ker ta muuttaa aikaisemman 
myyt    ti sen runotyttölegendan. Ai-
kai   sem massa Saima Harmaja -kir-
jal lisuu dessa on käytetty peiteni-
miä ja arkaluontoisina pidettyjä 
ot teita päi väkirjoista on jätetty ko-
konaan pois. Ylösen teos täydentää 
kuvaa aikaisemmin julkaisematto-
milla tiedoilla ja valottaa Saiman 
suhdetta salakihlattuunsa Jaak-
ko Holmaan, joka oli monen ru-
non innoittaja. Harmajan runojen 
teemat – luonto, rakkaus, sairaus, 
kuolema ja tuonpuoleisuus – ovat 
ajattomia, samoin niihin liittyvät 
tunteet. Saiman runoista valtaosa 
on omaelämäkerrallisia, ja ne toi-
mivat avaimina hänen elämään-
sä. 7

isbn 978-951-858-045-7 | 99.1
338 sivua | sidottu | 148 x 210
maaliskuu

Ihanat vaaleat pilvet 
liukuvat taivaalla.

Hiljaa ja lumoavasti 
laulaa ulappa.

Aaltojen hyväilyistä 
hiekka on väsynyt.

Tulisit aivan hiljaa, 
tulisit juuri nyt –

Saima Harmaja, 
Rannalla, 1932

6

Ensimmäinen kattava elämäkerta 
 Saima Harmajasta, nuorena tuberkuloosiin 

kuolleesta rakastetusta lyyrikosta

FT Ritva Ylönen on tietokir-
jailija. Hänen edellinen teok-
sensa Kalle Päätalo – Kirjailijan 
elämä oli syksyn 2017 myynti- ja 
arvostelumenestys.



8 9

Kai (Karl) Reinhold Don-
ner (1888–1935) oli urali-
laisen kielitieteen dosent-

ti, tutkimusmatkailija ja oman 
aikansa tieteellisen tutkimuk-
sen moniottelija. Hän teki vuo-
sina 1911–1913 ja 1914 kaksi tutki-
musmatkaa Siperiaan samojedien 
keskuuteen. Siperiasta palattuaan 
Donner osallistui jääkäriliikkee-
seen, sisällissotaan sekä 1920- ja 
1930-luvuilla oikeistoradikalis-
miin. Laaja-alaisuutensa vuok-
si Donner jäi suomalaisessa kieli- 
ja kulttuuritutkimuksen kentässä 

isbn 978-951-858-091-4 | 99.24
n. 410 sivua | nidottu | 148 x 210
skst 1451 | huhtikuu
vertaisarvioitu

Olavi Louheranta

Kai  Donner
Tutkimusmatkat ja tieteellinen elämäntyö

FT, TM Olavi Louheranta on 
väitellyt Kai Donnerin etnografi-
sesta tuotannosta (HY, 2006).

marginaaliin. Hänen tutkimuk-
sillaan on ollut annettavaa niin 
uskontotieteelle, suomalais-ugri-
laiselle kielitieteelle kuin antro-
pologialle. Kollegoistaan poiketen 
Donner oli suuressa määrin kos-
mopoliitti, ei vain kansallinen tut-
kija. 7

Ylösen Päätalo-kirjaan ujuttamat 
murresanat ”kirpaloivat 
elämäkertaa kuin hillat 

juustoleipää.”
 Risto Lindstedt, Suomen Kuvalehti

Millainen oli mies myy-
tin takana? Ritva Ylö-
sen elämäkerta tuo esiin 

todellisen, inhimillisemmän Kalle 
Päätalon: epävarman, pikkutar-
kan, työhönsä liikaakin uppoutu-
van miehen kirjavine naissuhtei-
neen. Mistäpä muualta Päätalo, 
todellisuuden vanki, olisi hakenut 
teoksiinsa esikuvat kuin omasta 
elämästään”, toteaa elämäkerran 
kirjoittanut Ritva Ylönen. 7

Ritva Ylönen

Kalle Päätalo
Kirjailijan elämä
isbn 978-952-222-845-1

sks 2017

Vuosikymmenestä toiseen  
levikkilistojen kärjessä pysytellyt 

kirjailija täyttäisi 100 vuotta 
11.11.2019. 



Traumalla tarkoitetaan 
henkeä, terveyttä tai 
mielenter veyttä uhkaa-

vaa tapah tu maa, mutta se voi olla 
myös ar ki päiväistä mitätöintiä ja 
vähättelyä, sitä ettei tule nähdyksi. 
Trauma vaikuttaa identiteettiin ja 
maailmankuvaan. Se voi estää ura-
kehityksen ja tuhota parisuhteen.

Trauma on useiden psyykkisten 
ongelmien taustalla. Masennus, 
ahdistus, unettomuus, riippu-
vuudet, syömishäiriöt ja pelkotilat 
voivat kätkeä traumaattisen taus-
tan. Ihminen on hengissä, mutta 
psyykkisen kasvun ja hyvinvoin-
nin kustannuksella. Menneisyys 
tunkeutuu nykyhetkeen eikä ir-
rota otetaan. Toisaalta traumat 
antavat mahdollisuuden syvem-
pään itseymmärrykseen ja teke-
vät läheistemme verkostosta mer-
kittävän. Trauma voi olla portti 

muutokseen ja omaksi itseksi kas-
vamiseen.

Tässä kirjassa käsitellään pää-
asiassa varhaista traumaa ja siitä 
toipumista rakkaussuhteessa. Suh-
de voi olla parisuhde, ystävyyssuh-
de tai terapiasuhde. Siirtyminen 
trauman maailmasta rakkauden 
maailmaan on aina riskialtista: 
rakkauden maailmassa kohdataan 
menettämisen ja pettymisen mah-
dollisuus – se, mitä traumatisoitu-
nut loppuun asti välttelee. 

Kirja on tarkoitettu kaikille 
trauman kokeneille ja heidän lä-
heisilleen. 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

Yli puolet ihmisistä kokee traumaattisen 
tapahtuman, mutta sen vaikutuksista elämäämme 

tiedetään vähän. Pelkkä tietoisuus siitä, miten 
trauma toimii, voi pelastaa parisuhteen.

1110

Harri Virtanen

Trauma ja  rakkaus
 Eli kuinka selviytyä mahdottomasta
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Liisa Kaski

Myyttiset eläimet
Tarua ja totta eläinten mahdista

isbn 978-951-858-002-0 | 81
n. 270 sivua | sidottu | 230 x 215
elokuu

Suomalainen kansanperinne 
on täynnä toisenlaisia eläin-
ten jälkiä. Ne ovat jälkiä to-

dellisuudesta, jossa itämerensuo-
malaiset esivanhempamme ovat 
eläneet vuosisatoja ennen meidän 
aikaamme. Myyttiset eläimet esitte-
lee 40 suomalaista eläinlajia ja nii-
hin liittyviä myyttejä. 

Minkälaisia uskomuksia ja ar-
voja eri eläimiin liitetään? Tietyt 
eläinlajit herättävät suuria into-
himoja, kun taas eläinten valta-
va enemmistö elää huomiomme 
ulottumattomissa, kauempana ar-

14

kipäivästämme kuin kenties kos-
kaan aiemmin. Perityt uskomuk-
set ja tavat voivat selittää sitä, 
miksi suhtaudumme eri eläimiin 
niin erilaisin tavoin – toisaalta 
ikivanhat myytit myös haastavat 
monia sellaisia nykyajan käsityk-
siä, joita pidämme itsestäänsel-
vyyksinä. 

Upeita valokuvia sisältävä kau-
nis teos inspiroi hakemaan voimaa 
pohjoisesta luonnosta. 7

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

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.
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Kotitontut ja muut pihapii-
rin pienet haltijat olivat 
entisaikoina suomalaisil-

le kaikkein tärkeimpiä yliluon-
nollisia olentoja, joihin oli syytä 
suhtautua kunnioituksella. Vaati-
mattomina puurtajina tunnettuja 
tonttuja pidettiin hyväntahtoisina 
pieninä kodin suojelijoina, jotka 
huolehtivat kaikesta mutta odot-
tivat ihmisiltä myös vastavuoroi-
suutta. Lahjoja vaille jäänyt tai 
loukattu tonttu saattoi yltyä pa-
hanilkiseksi tai vaaralliseksikin – 
ja silloin ei hyvin käynyt.

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

isbn 978-951-858-039-6 | 90
n. 300 sivua | sidottu | 160 x 230
elokuu

Heikki Saure

Tonttu
Tarua ja totta

Heikki Saure on lahtelainen 
kirjailija. Hänen aikaisempia 
teoksiaan on muun muassa 
Perinnetaidot – Käsikirja kaikille 
(SKS 2014, yhdessä Elina 
Koskelaisen kanssa).

16

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.
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Kuinka muinaiset suoma-
laiset palvoivat karhua ja 
millainen merkitys otsol-

la oli heidän kulttuurissaan? En-
tä millaisia yhteyksiä suomalai-
sella mytologialla on nähty olevan 
muiden uskontojen tarujen ja le-
gendojen kanssa?

Vuonna 1967 ensimmäistä ker-
taa ilmestynyt Martti Haavion 
Suomalainen mytologia on klassi-
kon maineeseen kohonnut teos 
suomalaisesta muinaisuskos-
ta. Haavion tulkinnat kristinus-
koa edeltäneestä kulttuurista on 
sittemmin osin kyseenalaistettu, 
mutta voimakkaan vaikutuksen-
sa takia teos on tärkeä osa suo-
malaisen mytologian tutkimuksen 
historiaa. Pitkän tauon jälkeen 
 uudelleen saataville ilmestyvä teos 
tarjoaa kiehtovia lukuhetkiä jokai-
selle vanhoista jumalista, muinais-
uskosta, karhunpalvonnasta, ja us-
kontotieteestä kiinnostuneelle. 7

Martti Haavio (1899–1973) oli 
kansanrunouden ja mytologian 
tutkija. Hän toimi kansanrunou-
dentutkimuksen professorina 
Helsingin yliopistossa. Akateemi-
sen uransa ohella Haavio julkaisi 
runoja kirjailijanimellä P. Mus-
tapää.

Martti Haavio

Bjarmien vallan
kukoistus ja  tuho

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

Martti Haavio

Suomalainen mytologia

Uno Harvan elämäntyön 
yksiin kansiin kokoava 
Suomalaisten muinais usko 

johdattaa kansanuskomme iki-
vanhoille juurille. Teos selvittää 
miten jumalat ja uskonto sulau-
tuivat menneiden aikojen ihmis-
ten arkeen ja juhlaan ja taustoit-
taa ikivanhoja uskomuksiamme. 7

Uno Harva

Suomalaisten
muinaisusko
isbn 978-952-222-934-2

sks 2018

Bjarmeja on perinteisesti pi-
detty Jäämeren tai Vienan-
meren rannoilla asuneena 

vauraana suomalais-ugrilaisena 
kansana. Viikinkien ja myöhem-
min mongolien hyökkäykset koi-
tuivat lopulta Bjarmien maan 
tuhoksi, mutta tarina tästä suo-
mensukuisesta kansasta jäi elä-
mään saagoihin. 7isbn 978-951-858-026-6 | 92, 86.21

580 sivua | sidottu | 148 x 210
tammikuu
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isbn 978-951-858-083-9 | 20
157 sivua | sidottu | 130 x 190 
maaliskuu
 

Uno Harva (ent. Holmberg)

Elämänpuu
Uskontotieteellisiä tutkielmia

Uno Harvan teos vie luki-
jan keskelle muinaisten 
kulttuurien ikivanhoja  

myyttejä ja mysteeriuskontoja. 
Elämänpuu on ollut monen kan-
san tärkeä symboli, johon kytkey-
tyvät myytit sekä maailman syn-
nystä että sen lopusta. Uskontojen 
pyhissä teksteissä toistuvat tee-
mat taivaankantta kannattelevas-
ta elämänpuusta: kaiken keskiössä 
kohoava puu on taivaan ja maan 
myyttinen yhdysside.7

Uno Harva (1882–1949) oli suoma-
laisen uskontotieteen uranuurtaja. 
Hän julkaisi lukuisia kansainvälisiksi 
klassikoiksi nousseita alkuperäiskan-
sojen uskomuksellista elämää käsitte-
leviä tutkimuksia. Harvalla on ollut 
suuri merkitys suomalaisen uskonto-
tieteen ja folkloristiikan kehityksessä. 
Elämänpuu ilmestyi alun perin vuon-
na 1920. Uskontotieteen emerituspro-
fessori Veikko Anttonen on kirjoitta-
nut uuteen laitokseen jälkisanat.

”Ihmissuvun suurenmoisin satuluomus”  

Toivo Vuorela

Paha s ilmä 
suomalaisen kansanperinteen 

valossa

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

Ikivanha ajatus pahasta sil-
mästä on yleismaailmallinen 
ja sillä on useita ilmenemis-

muotoja ja torjuntatapoja. Elin-
keino ja elämän tärkeät hetket ku-
ten avioliitto ja lapsen syntymä on 
koettu sellaisiksi, jolloin on syytä 
varustautua pahan silmän varal-
ta. Monissa maissa pahalta silmäl-
tä suojaavat amuletit ja riipukset 
ovat edelleen yleisiä.

Suomalaisessa kansanperintees-
sä on paljon pahalta silmältä suo-
jautumiseen liittyvää tietoa. Toivo 
Vuorelan pitkään loppuunmyyty 
klassikkoteos ilmestyy uudelleen 
keväällä 2019. 7
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Millaista oli seksityöläi-
sen arki 1800-luvun 
Suomessa? Millaiset 

elinolot johtivat seksityöhön? Mi-
ten naisille kävi myöhemmin elä-
mässä? Pitkän linjan historioitsija 
Kirsi Vainio-Korhonen on jäljit-
tänyt aikaisemman historiankir-
joituksen ulkopuolelle jääneiden 
naisten elämänkohtaloita. 7 

Vanessa Kairulahti  
ja Karolina Kouvola

Helsingin henget
Opas aaveiden pääkaupunkiin

isbn 978-952-222-955-7
sks 2018

Helsingin henget esittelee yli 
20 tositapahtumiin perus-
tuvaa kummi tus tarinaa ja 

ihmiskohtaloa Svenska Teaternin 
seitsemästä aaveesta Valtioneuvos-
ton linnan laukauksiin ja Suomen-
linnan päättömiin sotilaskummi-
tuksiin. 7 

Vuonna 1867 hallat tuho-
sivat viljasadon, ja tal-
ven ruokavarastot me-

netettiin. Seuraavaan kevääseen 
mennessä vajaasta kahdesta mil-
joonasta suomalaisesta menehtyi 
lähes joka kymmenes. Nälkävuo-
det 1867–1968 valaisee traagisten 
tapahtumien taustoja ja seurauk-
sia. 7

Tuomas Jussila  
ja Lari Rantanen (toim.)

Nälkävuodet
1867–1868

isbn 978-951-858-015-0
sks 2018

Kirsi Vainio-Korhonen

Musta-Maija  ja 
Kirppu-Kaisa 

Seksityöläiset 1800-luvun alun  
Suomessa

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

Arkeologi ja seppä Mikko 
Moilasen tutkimukset ovat 
paljastaneet, että Suomi 

on yksi viikinkimiekkojen suur-
valloista. Näyttävästi kuvitettu 
teos kertoo viikinkiajan miekko-
jen tarinan sepän pajasta hetkeen, 
jolloin miekka joutuu maahan jäl-
kipolvien löydettäväksi. 7

Mikko Moilanen

Viikinkimiekat
 Suomessa

isbn 978-952-222-964-9
sks 2018
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oulu on juhla, jolloin aivan 
erityisesti arvostetaan pe-
rinteitä. Joulunaikaan muis-
tellaan perheen ja suvun 

lapsuuden jouluja ja haaveillaan 
perinteisestä maalaisjoulusta.

Nykyajan perinnejoulu ei tar-
koita 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 nau-
titaan kynttilöiden valosta.

Perinnejoulu esittelee suomalai-
set jouluperinteet ja -tavat. Osa 
vanhoista, tunnetuista joulun-
viettotavoista on jäänyt sivuun ja 
unohtunutkin, osa on saanut uu-
sia muotoja. Kirjan ohjeiden ja 
vinkkien avulla vanhoja joulupe-
rinteitä voi soveltaa myös tämän 
päivän joulunviettoon. 7

isbn 978-951-858-094-5 | 30.81
n. 190 sivua | sidottu | 210 x 210
syyskuu

Merja Leppälahti

Perinnejoulu 
Käsikirja kaikille

Merja Leppälahti on turkulai-
nen perinteen- ja kulttuurintutki-
ja sekä tietokirjailija.

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.
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Laiska töitään luettelee. Ei 
kukko käskien laula. Suo-
men kieli on täynnä van-

hoja riemastuttavia sananparsia, 
joiden aiheet kattavat koko elä-
män iloineen ja suruineen. Hä-
täkös tässä matalassa kaivossa! si-
sältää 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 ilah-
duttaa kaikkia perinteestä ja his-
toriasta sekä herkullisesta kieles-
tä ja huumorista kiinnostuneita. 7

isbn 978-951-858-050-1 | 81.3
n. 200 sivua | sidottu |  130 x 210
elokuu

FT Pasi Klemettinen on  
tietokirjailija ja arkistotutkija.

Pasi Klemettinen

Hätäkös tässä matalassa 
kaivossa! 

Sutkauksia ja sananparsia

PASI KLEMETTINEN

SUTKAUKSIA JA 
SANANPARSIA

HÄTÄKÖS  
TÄSSÄ 

MATALASSA 
KAIVOSSA!

SKS

Pasi Klemettinen
Karjalan räyhähenget
isbn 978-952-222-963-2

sks 2018

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.

Lue myös:
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Satu Laatikainen on tietokirjai-
lija ja kustannustoimittaja. Suomen 
syksy – päivästä päivään ilmestyi 
vuonna 2016 (SKS). 

Satu Laatikainen

Saunan kansa

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

Millainen on hyvä sauna, ja mistä 
syntyvät parhaat löylyt? Saunan 

salaisuutta jäljittäessä paljastuu, miksi 
suomalaiset ovat saunan kansaa.

Suomalaiset ovat saunan kan-
saa, jonka elämänrytmin sau-
nahetki on tuhansien vuo sien 

ajan pysäyttänyt. Saunan hämä-
rässä on koettu koko elämä syn-
tymästä kuolemaan ja kiukaan 
varjoissa nähty häivähdys yli-
luonnollista arkisen ja pyhän raja-
maastossa. Saunan kansa on ainut-
laatuinen saunaperinteen käsikirja 

jokaiselle löylyn ystävälle ja sau-
nan pitkästä historiasta kiinnos-
tuneelle. 7
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Juha Nirkko (toim.)

Lykyn avain
999 vanhaa taikaa ja uskomusta

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

Millaisia ovat vanhat suo-
malaiset taiat ja usko-
mukset? Minkälaisia 

tai koja tehtiin laskiaisena, pääsiäi-
senä tai juhannuksena? Jo pitkään 
loppuunmyyty klassikkokirja Ly-
kyn avain sisältää yhtä vaille tu-
hat kansanuskon muistiinpanoa 
eri puolelta maatamme, muuta-
mia myös rajojen takaa. Aihepii-
reittäin 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 nä-
köiseksi ennen häitä. 7 

Samuli Paulaharju

Vanhaa Lappia
ja  Peräpohjaa

Vanhaa Lappia ja Peräpoh-
jaa perustuu Paulaharjun 
vuosina 1920–1923 teke-

mille retkille Länsi-Lappiin ja Pe-
räpohjaan. Hän haastatteli kiveli-
öiden vanhuksia, joiden muistoista 
avautuu elävä kuva Lapinkorven 
elämänmenosta, elinkeinoista, ta-
voista ja uskomuksista. Kirjassa 
kuvataan myös muun muassa Iva-
loon saapuneita kullanhuuhtojia, 
Kolarin markkinoita sekä kristil-
lisyyden alkuaikoja Lapissa. Kir-
jassa on runsas alkuperäiskuvitus, 
ja se ilmestyi ensimmäisen kerran 
vuonna 1923. 7

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

Eurooppa,  Suomi,
Kalevala

Mikä mahdollisti Kalevalan?

Minkälaisista aatteelli-
sista ajattelutavoista ja 
vaikutteista Kalevala 

sai alkunsa ja mallinsa? Kalevala-
seuran 98. vuosikirjassa Eurooppa, 
Suomi ja Kalevala pohditaan valis-
tuksen, romantiikan, uushuma-
nismin ja nationalismin vaikutuk-
sia Kalevalan syntyyn. Teoksessa 
käsitellään myös Lönnrotin Ka-
levalassa toteuttaman kieli-ide-
ologian taustoja ja merkityksiä 
suomalaisuuden myyttiä raken-
nettaessa. 7 

isbn 978-952-222-171-1 | 49.2, 42.9
357 sivua | sidottu | 145 x 220
heinäkuu (2. painos)

isbn 978-951-858-102-7 | 81, 81.4
n. 320 sivua | sidottu | 175 x 195
ksvk 98 | lokakuu
vertaisarvioitu 

SKS:n arkistotutkija Juha Nirkko 
on Suomen tunnetuimpia kansan-
perinteen asiantuntijoita.
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isbn 978-951-858-087-7 | 49
n. 300 sivua | nidottu | 176 x 250
sfa 4 | huhtikuu
vertaisarvioitu

Studia Fennican toimituskunta

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

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 Fen-
nica  -sarja on luokiteltu alansa johtavaksi tieteelliseksi julkaisukanavak-
si (JuFo 2).

Sarja on jaettu alasarjoihin Anthropologica, Ethnologica, Folkloristi-
ca, Historica, Linguistica ja Litteraria. Kirjahankkeet ja käsikirjoitusten 
vertaisarvioinnin käsittelee Studia Fennican toimituskunta. SKS levittää 
teoksia myös painetussa muodossa, ja niitä saa ostaa mm. kansainvälises-
tä Amazon-verkkokaupasta. 7

Studia Fennica -julkaisusarja

Dwelling 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

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

Dwelling in Political 
Landscapes 

Contemporary Anthropological Perspectives
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Mistä kertovat viikinkiaikaiset 
aseistettujen naisten haudat?

Olivatko tarujen amatsonisoturit 
todellisia?

Karolina Kouvola

Sodan kuningattaret 
Amatsoneista valkyrioihin

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

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

Lue myös:
isbn 978-952-222-731-7

Soturit – Assassiineista samuraihin
sks 2017Viikinkiajan Pohjolassa kil-

pineidot sotivat miesten 
rinnalla kaukomaille ulot-

tuneilla retkillä. Antiikin kreikka-
laiset kertoivat tarinoita hurjista 
amatsoneista ja heidän sotahevo-
sistaan. 

Historia on täynnä tarinoita 
naispuolisista sotureista tai sodan 
jumalattarista, jotka aikaisemmin 
on haluttu lähinnä unohtaa tai si-
vuuttaa. Karolina Kouvolan uu-
tuuskirja johdattaa näiden sodan 
kuningattarien jäljille, matkalle 
historian kiehtovimpiin tarinoi-
hin.7
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Hennalan helvetti pureutuu 
Lahden Hennalan van-
kileirin kasvatusosaston 

toimintaan. Lahden sotavankila 
oli Suomen kolmanneksi suurin, 
ja se tunnetaan erityisesti Fell-
mannin pellosta ja naismurhista. 

Sotavankilaitoksen kasvatus-
osasto pyrki tarjoamaan henkistä 
huoltoa ja virkistystoimintaa nä-
län, lian, ahtauden ja tautien vai-
vaamille punavangeille. Monet 
kasvatusosaston työmenetelmistä 
olivat nykynäkökulmasta varsin 
moderneja, kuten vankien kans-
sa käydyt ryhmä- ja yksityiskes-
kustelut, musiikin käyttö terapi-

amuotona, yleiseen mielipiteeseen 
vaikuttaminen lehtikirjoitusten 
avulla sekä kasvatustyöntekijöiden 
jalkautuminen vankien kotipaik-
kakunnille rauhoittelemaan tuleh-
tunutta ilmapiiriä. Vilpitön yritys 
kohentaa vankien oloja epäonnis-
tui kuitenkin pahasti, kun rankai-
sumieliala etenkin korkeammassa 
johdossa oli liian  kova.7

Tuija Wetterstrand

Hennalan helvetti 
Kasvatustyötä Hennalan  

kasarmeissa 1918 

isbn 978-951-858-086-0 | 92
n. 200 sivua | sidottu | 148 x 210
syyskuu

FM Tuija Wetterstrand on 
arkeo logi, historioitsija ja tieto-
kirjailija. Laittomat teloitukset, vankien 

mielivaltainen kohtelu, nälkäkuolemat ja 
saastaiset olot tekivät sotavankileirit kesällä 

1918 maanpäällisiksi helveteiksi.  
Hennalassa kärsi pahimmillaan yli 10 000 

punavankia. 
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Suomi terrorin tukikohtana 
kertoo lähihistoriamme vä-
rikkäästä, edelleen huonosti 

tunnetusta vaiheesta. 1900-luvun 
alkuvuosina maailman jahda-
tuimmat terroristit piileskelivät 
Suomessa. Erilaisten pommiryh-
mien lisäksi myös vallankumous-
ta valmisteleva Lenin asettui Suo-
meen. 

Erkki Vettenniemi piirtää uu-
denlaisen kuvan Suomen ja Ve-
näjän välisistä kumoussuhteista. 
Tsaaria vastustaneet suomalaiset 
tulivat terroria tukiessaan edis-

täneeksi todellisen hirmuvallan 
syntyä. Leninin neuvostovalta 
johti kymmeniin miljooniin ih-
misuhreihin, ja sen hävityksen 
jäljet näkyvät yhä 2000-luvun Ve-
näjällä. 7

Erkki Vettenniemi

Suomi terrorin 
tukikohtana

Kuinka Lenin tovereineen tuhosi Venäjän  
suomalaisten suosiollisella avustuksella

isbn 978-951-858-049-5 | 91, 92
n. 176 sivua | nidottu | 148 x 210
elokuu

Missä lymysivät maailman jahdatuimmat 
terroristit 1900-luvun alkuvuosina?  

– Suomen suuriruhtinaanmaassa, etenkin 
sen jälkeen, kun olot Venäjällä kävivät heille 

liian kuumiksi. 

YTT Erkki Vettenniemi on his-
torioitsija ja tietokirjailija. Hänen 
aikaisempia teoksiaan ovat muun 
muassa Suomalainen hiihtodoping 
(SKS 2017) ja Suomalaisen kestä-
vyysjuoksun historia (SKS 2014).
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Tämä kirja kertoo tuoreella 
tavalla siitä, miten Stali-
nin suunnitelma Suomen 

valtaamiseksi tuhottiin. Kirja ku-
vaa nuorten sotilaiden sitkeää uh-
rautumista, kotirintaman pyytee-
töntä uurastamista sekä poliittisen 
ja sotilaallisen johdon toimintaa.

Kirja kertoo myös talvisodan 
kansallisen muistomerkin val-

mistumisesta. Teos vaati 20 vuot-
ta työtä ja kymmenien ihmisten 
asiantuntemusta eri aloilta. Pek-
ka Kauhasen suunnittelema muis-
tomerkki paljastettiin Kasarmito-
rilla Helsingissä joulukuussa 2017. 
Se on kunnianosoitus Suomen it-
senäisyyden turvanneille taisteli-
joille 105 päivää kestäneessä talvi-
sodassa 1939–1940. 7

Jyrki Karvinen

Talvisodan 10 5  päivää
Kuinka pienen kansan tarinasta valettiin  

teräksinen muistomerkki

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

Jyrki Karvinen on toi-
mittaja ja tietokirjailija, 
joka on erikoistunut ulko-, 
turvallisuus- ja puolustus-
politiikkaan sekä Euroo-
pan unioniin ja Natoon.

Lupa tappaa osoittaa, et-
tä historian aikakausien 
erilaisuudesta huolimat-

ta jokainen aseellinen konflikti 
on vaatinut erityistä oikeutusta. 
Teos etenee kronologisesti var-
haisista antiikin kulttuureista ai-
na Ranskan vallankumouksesta 
alkaneeseen ideologioiden ja kan-
sallismielisyyden motivoimaan 

sodankäyntiin saakka. Se auttaa 
tunnistamaan, millä keinoin sotia 
oikeutetaan ja antaa samalla van-
kemman historiallisen näkökul-
man nykykeskusteluun. 7

Jaakkojuhani Peltonen ja  
Ollimatti Peltonen (toim.)

Lupa tappaa
Sodankäynnin ja sotien oikeuttamisen  

pitkä historia

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

tänä vuonna 
kuluneeksi 80 
vuotta. Mitä 

uutta opittavaa 
sodasta on 
tänään?
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Avointa kansainvälistä
SKS on kansainvälisen mitan avoin tiedekirjan kustantamo, jon-
ka julkaisut leviävät ja noteerataan laajalti. Avoimesti julkais-
tavat kirjamme ovat ladattavissa ja luettavissa epub-, pdf- ja 
html-muodossa kahdella merkittävällä kansainvälisellä tiedekir-
jojen 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.

Tutustu SKS:n avoimiin  
julkaisuihin osoitteessa

oa.finlit.fi

Ladatuimmat kirjat vuonna 2018

1
Asif Agha ja Frog (toim.) 

Registers of Communication

2
Jukka Gronow ja Sergey Zhuravlev

Fashion Meets Socialism

3
Anna-Leena Siikala (toim.)

Myth and Mentality

Oma tutkimuksesi  
avoimesti saataville?

Tiedekirjan avoimen julkaisemisen maksu on 6000  euroa. Mikä-
li haluat teoksesi avoimeksi, tämä kannattaa huomioida jo tut-
kimushankkeen rahoitusta haettaessa. SKS:n englanninkieliseen 
Studia Fennica -sarjaan hyväksytyille käsikirjoituksille ensisijai-
nen julkaisumuoto on avoin, joten tämän sarjan teoksille avoi-
men julkaisemisen maksu on vapaaehtoinen.

43

Avoimen  
julkaisemisen  
vaikuttavuus

Avoin julkaiseminen mah-
dollistaa tiedekirjan vii-
veettömän kansainvälisen 
levityksen. Saamme tie-
don, missä ja kuinka pal-
jon kirjojamme ladataan ja 
luetaan. Suurin osa julkai-
semistamme kirjoista on 
englanninkielisiä, mutta 
mukana on myös toista-
kymmentä suomenkielis-
tä teosta. Koska foorumi on 
kansainvälinen, suomen-
kielisetkin teokset varuste-
taan englanninkielisellä tii-
vistelmällä.

Tutkimus-
tulosten  

leviäminen
Julkaisemme tiedekirjoja il-
maiseksi ladattavina tiedos-
toina  osoitteessa oa.finlit.fi. 
Kaikilla avoimesti julkaise-
millamme kirjoilla on tieteel-
liseen viittaamiseen soveltuva 
ikuinen DOI-osoite. Avoi-
mesti julkaistun SKS:n kirjan 
voi ladata omalle koneelleen 
epub- tai pdf-tiedostona tai 
lukea suoraan netistä. Suosit-
telemme kirjalinkkien jaka-
mista sähköpostien allekirjoi-
tuksissa, keskustelupalstoilla, 
blogeissa ja muualla sosiaali-
sessa mediassa.
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Professori Lars Westerlund 
esittelee kiihkottomasti to-
distusaineistoa sodan jär-

kyttävistä tapahtumista ja suo-
malaisten osuudesta niihin. Tämä 
selvitys herätti laajaa kansainvälis-
tä huomiota ilmestyessään englan-
niksi helmikuussa 2019. 

SS-Divisioona Wikingiin vär-
väytyi 1408 suomalaista, enim-
mäkseen 17–23-vuotiaita miehiä, 
joista sotaretken aikana 256 kaa-
tui, 14 katosi ja 686 haavoittui. He 
joutuivat todistamaan juutalais-
ten, siviilien ja sotavankien sur-
maamisia ja joissakin tapauksis-

sa mitä todennäköisimmin myös 
osallistumaan niihin.

Tutkimuksen käyttöön on saa-
tu 76 suomalaisen SS-miehen so-
danaikaisia päiväkirjoja. Lisäksi 
selvityksessä on hyödynnetty laa-
jalti 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

Kansainvälistä huomiota  
herättänyt selvitys

Lars Westerlund

Suomalaiset SS-vapaaehtoiset
 ja  väkivaltaisuudet 1941–1943 

Juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaaminen  
Saksan hyökkäyksessä Neuvostoliittoon

Suomentanut Timo Soukola

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

Lars Westerlund

SKS

Suomalaiset  
SS-VAPAAEHTOISET  
ja väkivaltaisuudet 

1941–1943
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Viha kertoo yhdestä Suomen 
historian mustimmista 
ajanjaksoista. Laajaan läh-

deaineistoon perustuva teos tar-
kastelee siviiliväestön kokemuksia 
perikadosta sekä miehitettynä elä-
misen julmuuden että sen aiheut-
taman ahdistuksen näkökulmasta.

Samalla teos selvittää, miten 
sodan ja Venäjän vallan aika muo-
vautui historiatraditiossa isoksivi-
haksi ja miten kansa irtautui vai-
noajasta ja palasi rauhan aikaan ja 

Kustaa H. J. Vilkuna

Viha
Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta

isbn 978-951-746-784-1 | 92.4
623 sivua | nidottu | 176 x 250
ht 229 | lokakuu (2. painos)
vertaisarvioitu

Ruotsin kruunun alamaisuuteen. 
Sodan ja miehitysvallan jälkeen 
viha jatkui, kun kaunat, katke-
ruus ja levottomuus syvenivät ja 
koettelivat yhteiskunnan vallitse-
via rakenteita. 7

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

Merirosvousta ja haaksirikkoja  
Itämerellä – Ohjattiinko laivoja  

karille tarkoituksella?

1600–1800-luvuilla Itämeri oli 
ahdas, vilkas ja varsinkin syyspi-
meällä vaarallinen merialue. Me-
rionnettomuuksia sattui  vuosit-
tain. Kauppalaivan haaksirikko oli 
usein sekä onnettomuus että onni: 
katastrofi omistajalle, mutta on-
nenpotku pelastajalle. 

Onnettomuus ja onni esittelee 
Itämeren merenkulun historiaa 
uusimman tutkimustiedon ja mo-
nipuolisen lähdeaineiston pohjal-
ta. 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

sirikoista myös tulonlähteenä se-
kä valottaa tätä vähän tutkittua 
aihetta monipuolisesti.7

Mikko Huhtamies ja  
Juha-Matti Granqvist (toim.)

Onnettomuus
ja  onni

Kauppalaivojen haaksirikot  
ja pelastustoiminta  

Itämerellä 1600–1800-luvuilla
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Sisällissota hajotti Suomen ur-
heiluliikkeen kahtia. Suomen 
Voimistelu- ja Urheiluliitosta 

erotetut työläisurheilijat perusti-
vat 26.1.1919 tukikohdakseen Työ-
väen Urheiluliiton. TUL:n kolme 
tärkeintä roolia suomalaisessa lii-
kuntakulttuurissa olivat liikutta-
ja, kasvattaja ja vaikuttaja. Monet 
työväen urheiluliikkeen alkupe-
räisistä urheilupoliittisista, kasva-
tuksellisista ja yhteiskunnallisista 
arvoista ovat yhä ajankohtaisia. 
Niistä tärkein on eri väestöryh-
mien liikunnallisen tasa-arvon 
edistäminen.

Tämä kirja ei ole tavanomainen 
järjestöhistoria. Se on liikuntahis-
toriallinen tutkimus, jossa tarkas-
tellaan työläisurheilun asemaa ja 
merkitystä Suomen liikuntakult-
tuurissa sadan vuoden aikana. 
TUL asetti joukot yksilön edelle 
mutta ei vierastanut tervehenkis-
tä kilpaurheiluakaan. 7 

isbn 978-951-858-089-1 | 92, 79
405 sivua | sidottu | 170 x 220 
huhtikuu

Seppo Hentilä

TUL li ikuttaa,  kasvattaa,  vaikuttaa 
Suomen Työväen Urheiluliitto 1919–2019

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

Tiede ja yhteiskunta esitte-
lee Suomen Historiallisen 
Seuran piirissä laaditun 

suomalaisen historiantutkimuk-
sen vaiheita 1800-luvun jälkipuo-
liskolta nykypäivään. Teos käsitte-
lee julkaisutoiminnan muodoissa ja 
sisällöistä tapahtuneita merkittäviä 
muutoksia sekä luo kokonaisku-
van historiantutkijoiden ja seuro-
jen yhteistyöverkostoista niin ko-
timaassa kuin kansainvälisestikin.

Kirja soveltuu yliopisto-oppi-
kirjaksi sekä kaikille yhden tär-
keän humanistisen oppialan tie-
teellisen ajattelun ja toiminnan 
kehityksestä kiinnostuneille. 7

Petri Karonen (toim.)

Tiede ja  yhteiskunta
Suomen Historiallinen Seura ja historiantutkimus  

1800-luvulta 2010-luvulle

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

Petri Karonen on Suomen  
historian professori Jyväskylän 
yliopistossa.

SUOMEN
TYÖVÄEN

URHEILULIITTO 
1919–2019

liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa

SKS SEPPO HENTILÄ

TUL

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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isbn 978-951-858-077-8 | 92
462 sivua | nidottu | 195 x 245
maaliskuu (2. painos) 

Herman Gummerus (1877–
1948) toimi Suomen  
asi ain  hoitajana Kiovassa 

1918–1919 Ukrainan lyhyen itse-
näisyyden ajan. Ukrainan murros-
ajoilta ilmestyi ensi kertaa vuon-
na 1931. Teos julkaistaan uudelleen 
juhlistamaan Suomen ja Ukrainan 
100-vuotisia diplomaattisuhteita. 7

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

Herman Gummerus 

Ukrainan 
murrosajoilta

Kuusi kuukautta lähetystön  
päällikkönä Kievissä Suomen historia kertoo kansa-

kuntamme vaiheet ensim-
mäisten hylkeenpyytäjien 

saapumisesta aina internetin ai-
kakaudelle. Valtiollisesti Suomi on 
muuttunut naapuriensa rajamaas-
ta suvereeniksi valtioksi ja Euroo-
pan Unionin jäseneksi. Kirjakieli 
syntyi vasta 1500-luvulla, silti suo-
malaisesta koulutuksesta on tullut 
menestystarina. Teos jäsentää yh-
dentoista vuosituhannen keskeiset 
tapahtumat kiehtovaksi kokonai-
suudeksi. 7

Pentti Virrankoski

Suomen historia 
Maa ja kansa kautta aikojen

Oopiumia apteekkareiden 
yrttitarhoissa, riisiviljel-
miä, tupakkaplantaaseja 

ja lääkeraparperia... Suomalaisten 
puutarhojen historia on värikäs. 
Näyttävästi kuvitettu teos esittelee 
historiallisten puutarhojen ohel-
la yli 50 vanhaa hyötykasvia, joita 
on käytetty ravintona, mausteena, 
lääkkeenä ja väriaineena. 7

Teija Alanko

Malva ja  mulperi
Poimintoja entisajan puutarhoista

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

Ratojen ja rallien valiot esit-
telee kuuluisia säilyneitä 
ja entisöityjä kilpa-auto-

ja vuoden 1933 Chrysleristä Keke 
Rosbergin ensimmäiseen formu-
laan ja Timo Mäkisen viimeiseen 
Miniin. Se on samalla upea katsa-
us suomalaisen auto-urheilun his-
toriaan. Teos sai kunniamainin-
nan Vuoden urheilukirja 2018 
-kilpailussa. 7

Kimmo Taskinen, Veikko Lautsi 
ja Markus Itkonen

Ratojen ja  rallien
valiot

Suomen historiallisia  
kilpa-autoja

isbn 978-952-222-922-9
sks 2018

Lukuvinkkejä
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Anna kirjan kertoa  
talosi tarina

www.talokirjat.com

Haluatko lisätietoja  
tai pyytää tarjouksen?  
Kuulemme mielellämme 
hankkeestasi!
kustannusjohtaja 
Tero Norkola 
tero.norkola@finlit.fi 
p. 0400 882 700
tilauskirjat@finlit.fi

Tiedätkö ketkä talossa-
si ovat asuneet tai missä 
käytössä rakennus on ol-

lut? Jokaisella talolla on oma ta-
rinansa. Miksi et antaisi kirjan 
kertoa sitä muillekin? Näyttä-
vä kirjana julkaistu tarina herät-

Teetä laadukas  
kirja yhteistyössä Suomen 

vanhimman kustantamon kanssa

SKS julkaisee kirjoja myös ti-
lauksesta. Tarjoamme kirjal-
lesi koko tuotannon sisältäen 
niin projektinhallinnan, toi-
mitustyön ja graafisen suun-
nittelun kuin painatuksen ja 
mediatiedotuksen. Tarvittaes-
sa hankimme kirjallesi myös 
kirjoittajan.

tää henkiin rakennuksen sielun 
ja kasvattaa kiinteistön arvoa. 
Vuonna 1831 perustettu Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura julkai-
see  Talokirjat-sarjaa taloista, joissa 
asutaan tai joita ollaan remontoi-
massa asuinkäyttöön. 7

Unto Hämäläinen
Historian  
paraatipaikalla 
Kivitalo Helsingin sydämessä

isbn 978-951-858-008-2
sks 2018
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Anne Helttunen ja  
Tuula Uusi-Hallila

Naisia  nimittäin
Kirjallisuutemme naishahmoja

Nimi määrittää ihmistä. 
Kun vanhemmat an-
tavat lapselleen nimen, 

siihen sisältyy usein toive siitä, 
mitä he lapselta odottavat. Kun 
kirjailija nimeää henkilönsä, hän 
tietää, minkälainen tämä on. Han-
nat ovat nöyriä tyttäriä, Martat 
vahvoja toimijoita, Saarat rank-
koja, yhteiskuntaan sopeutumat-
tomia naisia... Mielikuvat juontu-
vat usein klassikkoteoksista.

Naisia nimittäin esittelee 50 kau-
nokirjallisuuden naishahmoa Ka-
levalan Ainosta Seitsemän vel-
jeksen Venlaan. Teos osoittaa 
suomalaisen kirjallisuuden naisku-
vien rikkauden: silloinkin kun nai-
set ovat sivuhenkilöitä, he nostavat 
esiin tärkeitä arvoja. 

Kaunokirjallisuuden nimiä ei 
ole Suomessa juuri tutkittu. Kir-
jallisuuden henkilöiden tarkastelu 
nimen perusteella antaa avaimia 
koko teoksen tulkintaan. Anne 
Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila 
ovat selvittäneet, antavatko kirjai-
lijat hahmoilleen teoksen tapahtu-
ma-ajan suosikkinimiä vai halua-
vatko he nimivalinnalla osoittaa 
hahmon poikkeuksellisuuden. 7

isbn 978-952-222-945-8 | 86.2
232 sivua | sidottu | 148 x 210 
maaliskuu

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.

Anne Helttunen on Äidinkielen 
opettajain liiton toiminnanjohtaja. 

Tuula Uusi-Hallila on lukion 
 äidinkielen ja kirjallisuuden  
opettaja.
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Taru sormusten herrasta  
-suomentajan odotettu katsaus  

suomen kieleen

FM Kersti Juva on maamme 
huomattavimpia suomentajia, 
 joka tunnetaan erityisesti Tolkien- 
käännöksistään. Hän on suomen-
tanut myös englanninkielisiä 
klassikoita, nykyproosaa sekä näy-
telmiä. Juva on saanut valtionpal-
kinnon kahdesti.

isbn 978-951-858-104-1 | 87
n. 300 sivua | nidottu | 170 x 220
syyskuu

Miksi suomalainen ei 
mielellään käytä sanaa 
minä? Kääntäjän työ 

kahden kielen rajapinnalla on ai-
tiopaikka myös oman äidinkielen 
ymmärtämiseen.

Palkittu pitkän linjan suomen-
taja Kersti Juva ei odotetussa teok-
sessaan tyydy toteamaan suomen ja 
englannin eroavan toisistaan, vaan 
osoittaa omasta tuotannostaan poi-
mimiensa runsaiden esimerkkien 
avulla myös miten ja miksi. Tulok-
sena on ainutlaatuinen katsaus kie-
lemme erikoislaatuun.

Kersti Juvan legendaarisiin 
suomennoksiin kuuluvat niin 
J.R.R. Tolkienin Taru sormusten 
herrasta -trilogia kuin Hobitti. 7

Kersti Juva

Löytöretki  suomeen
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Millaiset tutkimuskysymykset 
yhdistävät folkloristeja ja kirjal-
lisuudentutkijoita? Kuinka hah-
mottaa suullisen perinteen ja 
kaunokirjallisten tekstien välis-
tä suhdetta? Mitä kansanrunotal-
lenteille oikeastaan tapahtui Elias 
Lönnrotin työpöydällä? Satupe-
rinteestä nykyrunoon valaisee näi-
tä kysymyksiä kymmenessä artik-
kelissa. 7

Mihin suomalainen romaani on 
matkalla juuri nyt ja mitä se ottaa 
menneisyydestä mukaansa? Tämä 
teos on kokoava esitys uusimman 
kotimaisen romaanituotannon tee-
moista, rakentumisen tavoista ja 
suhteesta kansallisiin ja kansainvä-
lisin kirjallisiin traditioihin. Teok-
sessa pohditaan, millaisiin yksilöä, 
yhteiskuntaa ja ympäristöä kos-
keviin kysymyksiin nykyromaani 
tarttuu ja millä keinoin. 7

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

Satuperinteestä 
nykyrunoon

Suullisen perinteen ja  
kirjallisuuden yhteyksiä

isbn 978-951-858-030-3 | 86
314 sivua | sidottu | 148 x 210

skst 1446 | helmikuu
vertaisarvioitu

Elina Arminen ja  
Markku Lehtimäki (toim.)

Muistikirja  ja 
matkalaukku 

Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun 
suomalaisessa romaanissa
isbn 978-951-858-099-0 | 86, 86.2

n. 300 sivua | sidottu | 148 x 210
skst 1452 | marraskuu

vertaisarvioitu

Oulu kieliyhteisönä luo sosioling-
vistisen katsauksen Oulun seu-
dulla puhuttaviin kieliin ja nii-
den tilanteeseen. Kirja käsittelee 
Oulun ruotsinkielistä historiaa 
ja nykypäivää, saamenkielisten 
koulutusmahdollisuuksia, Oulun 
murretta sekä maahanmuuttaja-
suomeen kohdistuvia asenteita. 
Lisäksi teos nostaa esiin alueen 
vähän tunnetun karjalankielisen 
yhteisön.7

Kirjoitettu vuorovaikutus muistut-
taa, että kielellinen vuorovaikutus 
ei ole vain puheen vaan aina myös 
kirjoituksen ydinpiirre. Muinoin 
kirjoitettiin kiveen tai papyruk-
selle, nyt paperille ja ruudulle 
– mutta aina jollekulle. Kirjassa 
analysoidaan kirjoitusta vuoro-
vaikutuksena: Miten teksti välit-
tää tietoa kirjoittajastaan, ja mis-
tä lukija tunnistaa, kuuluuko hän 
sen kohderyhmään?7

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

Oulu 
kieliyhteisönä

isbn 978-951-858-058-7 | 87
330 sivua | nidottu | 135 x 205

tietolipas 261 | huhtikuu
vertaisarvioitu

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

Kirjoitettu 
vuorovaikutus

isbn 978-951-858-029-7 | 87
295 sivua | nidottu | 135 x 205

tietolipas 260 | ilmestynyt 2018
vertaisarvioitu
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Topeliuksen klassikko on muo-
kannut eri sukupolvien käsityksiä 
Suomesta 1870-luvulta lähtien. 
Nyt se julkaistaan kommentoitu-
na laitoksena, jossa alkuteosta ja 
sen ensimmäistä laajalti levinnyt-
tä suomennosta (2. painos) voi lu-
kea rinnakkain. Teos on suunnat-
tu kaikille maamme historiasta ja 
kulttuurista sekä niitä koskevien 
käsitysten muotoutumisesta kiin-
nostuneille. 7

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

Toscanaan sijoittuva Canzio on 
shakespearelainen intohimodraa-
ma ja rosvoromantiikasta vaikut-
teita saanut maailmankatsomus-
näytelmä, joka tunnetaan etenkin 
femme fatale -hahmostaan Mar-
ciasta. Kriittinen editio tarjoaa 
uutta tietoa Kiven elinaikana jul-
kaisematta jääneen näytelmän 
kirjallisuus- ja aatehistoriallises-
ta taustasta sekä sen esittämisen ja 
julkaisemisen vaiheista. 7

isbn 978-951-858-055-6 | 86
n. 300 sivua | nidottu | 155 x 250
skst 1447 | toukokuu
vertaisarvioitu

Zacharias Topelius

Boken om Vårt Land
– Maamme kirja

En tvåspråkig kommenterad utgåva.  
Kommentoitu kaksikielinen editio.

Aleksis Kivi
Juhani Niemi (päätoimittaja),  

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

Pentti Paavolainen (toim.)

Canzio
Näytelmä viidessä näytöksessä. 

Kriittinen editio.

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)

Aleksis Kiven 
kriittiset editiot

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.
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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

Kauneimmat koulukäsityöt

Koulukäsityöt ovat suo-
sittuja lahjoja, jotka ovat 
usein jopa valmiiksi sig-

neerattuja. Nämä keräilijöiden – 
melko usein tekijöiden vanhem-
pien – kokoelmiin päätyvät teokset 
ovat harvoin julkisesti nähtävillä, 
eikä niitä tule taidehuutokauppoi-
hin myyntiin juuri koskaan.

Kauneimmat koulukäsityöt -kir-
ja esittelee 50 upeaa teosta yksi-
tyisten keräilijöiden kokoelmis-

ta. Maitotölkeistä, vohvelikankaasta ja 
muista arvokkaista materiaaleista val-
mistetut teokset muistuttavat lukijaa 
taiteen tulkinnanvaraisuudesta. 7

isbn 978-951-858-079-2 | 65
132 sivua | sidottu | 190 x 190 
maaliskuu

FM Katri Maasalo on käsityön-
opettajan tytär, joka ei koulussa op-
pinut virkkaamaan. Patalapusta tuli 
tonttu joulukuuseen.

KOIRA (Canis lupus familiaris)

Etelä-Savo, 1972
Paperi, puulastut
9 x 24 cm

Kahdeksanjalkainen jäniskoira 
edustaa rohkeaa eläimen 
anatomian tulkintaa.
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Arja Kanerva

Taiteen musta kirja
Miesten mielivallan historiaa

T aiteen musta kirja laajen-
taa sitä, mitä Arla Ka-
nervan ja Juho Typön 

artikkeli ”Myytti murtuu” (HS 
17.2.2018) käsitteli: miespuolis-
ten taiteilijoiden valtaa ja val-
lan väärinkäytöksiä länsimaisen 
taiteen historiassa. Kirja jatkaa 
#metoo-keskustelua, jättää siitä 
pysyvän jäljen ja saa meidät kat-
somaan taiteen historiaa ja ihail-
tuja boheemeja, luovia neroja uu-
sin silmin.

Keskustelussa on turhan usein 
nostettu esille ajatus siitä, et-

tä  miestaiteilijoiden väärintekoja 
käsittelevät tekstit jo pelkällä ole-
massaolollaan vaatisivat näiden 
teosten sensuuria. Taiteen mus-
ta kirja ei yhdy tähän ajatukseen, 
mutta pohtii sitä, miten tiedot tai-
teilijoiden yksityiselämästä väki-
sinkin vaikuttavat näiden teosten 
tulkintaan. 7

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

#metoo on käsite ja 
maailmanlaajuinen ilmiö.

Taiteen musta kirja kertoo, 
miten siihen päädyttiin.

Arla Kanerva on Helsingin  
Sanomien toimittaja.
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Unohtumattomia elämyk-
siä, koskettavaa musiik-
kia, punertavia aurin-

gonlaskuja, kesäyön hämärää 
– ponnistelua voimien äärira-
joilla, kamppailua rahavaikeuk-
sien kanssa, valvomista, stressiä. 
Tätä kaikkea Kuhmossa on koet-
tu jo kohta puoli vuosisataa. Ka-
marimusiikkia Kuhmossa kertoo 
uskomattoman tarinan nuorten 
muusikoiden vaatimattoman ta-
pahtuman noususta kansainvä-
liseksi kamarimusiikin suurta-
pahtumaksi. Äänessä ovat sekä 
festivaalin väsymättömät toteut-
tajat että vuodesta toiseen Kuh-
mon ainutlaatuiseen ilmapii-
riin palanneet taiteilijat. Stefan 
Bremerin mestarillisissa kuvis-
sa hehkuvat kainuulainen kesä ja 
rakkaus musiikkiin. Kamarimu-
siikille sydämensä menettäneille 
tämä kirja on kuin paluu Kuhmon 
ihmeellisiin kesiin. 7

isbn 978-951-858-062-4 | 06.5, 78
n. 500 sivua | sidottu | 170 x 220 
heinäkuu 

FT Juhani Koivisto on seurannut 
Kuhmon Kamarimusiikkia vuo-
desta 1985 monessa eri tehtävässä, 
viimeksi lehdistöpäällikkönä. Hän 
on toiminut myös Kansallisooppe-
ran päädramaturgina sekä julkais-
sut useita tietokirjoja.

Stefan Bremer on helsinkiläinen 
valokuvaaja, kuvataiteilija ja opet-
taja. Kuhmon Kamarimusiikkia 
hän on kuvannut vuodesta 1982. 
Bremer nimitettiin taiteilijapro-
fessoriksi 1999, ja Helsingin kau-
pungin kulttuuripalkinnon hän 
sai 2011.

isbn 978-951-858-085-3 | 91
n. 300 sivua | nidottu | 148 x 210
ha 150 | syyskuu
vertaisarvioitu

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?

Vaatteet ja asusteet ovat kes-
keinen osa ihmisten joka-
päiväistä elämää. Säädyl-

listä ja säädytöntä esittelee, kuinka 
käsitykset pukeutumisesta ovat 
muuttuneet ja miten ulkoasua 
koskevia sääntöjä vastaan on myös 
kapinoitu. Teos kattaa pukeutu-
misen historiaa 1500-luvulta ai-
na tähän päivään saakka. Teoksen 
artikkelit osoittavat, että pukeu-
tumisessa on aina ollut kysymys 
paljon laajemmasta ilmiöstä kuin 
pelkästä muodista. 7

Arja Turunen ja Anna Niiranen (toim.)

Säädyllistä ja  säädytöntä
Pukeutumisen kulttuurihistoriaa  

renessanssista 2000-luvulle

Juhani Koivisto  
Kuvat: Stefan Bremer 

Kamarimusi ikkia 
Kuhmossa
Viisikymmentä  

ihmeellistä kesää

WIKIMEDIA COMMONS CC-BY-SA TIMO RÜDKERS 

JA ARCHIVES OF PEARSON SCOTT FORESMAN
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Kimmo Laine, Minna Santakari, Juha Seitajärvi  
ja Outi Hupaniittu (toim.)

Unelmatehdas Li isankadulla
Suomen Filmiteollisuus Oy:n tarina

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

elokuvayhtiö: vuosina 1934–1963 
valmistui peräti 237 pitkää näy-
telmäelokuvaa. Unelmatehdas Lii-
sankadulla kertoo SF:n kiihkeän 
nousun ja laskun tarinan: miten 
olemattomalla pääomalla aloitta-
neesta uhkayrityksestä tuli keskei-
nen kulttuuriteollinen vaikuttaja 
ja miten tuotantoimperiumi lu-
histui yhtä nopeasti kuin oli nous-
sutkin. SF:n historia on samalla 
suomalaisen elokuvan studiokau-
den – sen kulta-ajan – historia. 

Kirjaa varten on haastateltu 
SF:n Liisankadun studiohalleil-
la työskennelleitä näyttelijöitä ja 
muita elokuvantekijöitä. Kirjoit-

tajat ovat lisäksi hyödyntäneet 
aiemmin saavuttamattomissa ol-
lutta arkistoaineistoa, joka tarjoaa 
uutta tietoa esim. SF:n salamyh-
käiseksi jääneistä alasajon ja kon-
kurssin vaiheista. 7

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?

Suomen elokuvasäätiö on 
suomalaisen elokuvan tär-
kein rahoittaja. Kun säätiö 

vuoden 1969 lopulla perustettiin, 
valtiovalta otti voimakkaasti kan-
taa: elokuva ei ollut enää vain hu-
pia ja verotuksen kohde vaan tai-
detta ja kulttuuria, jota piti tukea 
julkisin varoin. SES on elokuvan 
monimuotoisuutta edistävä mah-
dollistaja ja taiteenalaa yhdistävä 
voima. Se on ollut myös kiistelty 
laitos, politiikan pelinappula, pe-
lättykin portinvartija ja joskus rii-
taisan kentän ukkosenjohdatin.

Elokuvasäätiön tuella käsitte-
lee 50 vuotta suomalaisen elo-

isbn 978-951-858-084-6 | 77
n. 150 sivua | sidottu | 240 x 220
lokakuu

kuva-alan historiaa ja tekemisen 
kehitystä Elokuvasäätiön näkö-
alapaikalta. Kokemuksistaan ja 
näkemyksistään kertovat kym-
menet haastatellut tekijät ja asian-
tuntijat Jörn Donnerista Markus 
Seliniin ja Selma Vilhuseen. 7

Kalle Kinnunen on elokuvaan 
erikoistunut toimittaja ja tietokir-
jailija. Hän on toiminut Suomen 
Kuvalehden elokuvakriitikkona 
vuodesta 2006.

Kalle Kinnunen 

Elokuvasäätiön tuella
Suomalaista elokuvaa tekemässä 1969–2019
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• 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 jouk-

koon Suomen suurimmassa digitaalisen alan kilpailussa 
Grand One 2019

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

 ja kirjallisuuden opetukseen 

Äly on helppokäyttöinen oppimisympäristö, jota voi käyt-
tää tietokoneella tai millä tahansa mobiililaitteella. Alustalla 
on laaja ja jatkuvasti päivittyvä tehtäväpankki ylioppilaskoe-
muotoisia lukutaidon ja kirjoitustaidon tehtäviä. Itseopiske-
lua varten on tarjolla laaja kielenhuollon tehtävistö. Älystä 
löytyvät myös sähköiset ylioppilaskokeet eritasoisine malli-
vastauksineen. 

SKS:n ja Äidinkielen opettajain liiton yhdessä kehittämä Äly 
tarjoaa opettajalle runsaasti työkaluja opetusryhmänsä hal-
lintaan ja seurantaan. Kurssikokeet, kirjoitusharjoitukset ja 
preliminäärit on helppo järjestää Älyssä.

ÄLY – kohti ylioppilaskoetta

aly.finlit.fi

2019 äidinkielen ja kirjallisuuden  
preliminäärikokeet julkaistaan Äly-alustalla  

lokakuussaOpiskelija 24,90 € / vuosi, uusintalisenssi 12,45 €

Opettaja 49,90 € / vuosi

ÄOL:n jäsenopettajille Äly on maksuton.
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Minkälaisia tarinoita 
Suomen Kaartin hautausmaa, 
taiteilijamäki ja veteraanialue 

meille kertovat?

FM Marja Pehkonen teki pitkän 
uran tutkijana Helsingin kaupun-
ginmuseossa. Hän on julkaissut 
aiemmin teoksen Hauraita muisto-
ja Helsingin hautausmailta. 

Kävelyretki Hietaniemen 
hautausmaalla on kuin 
nähtävyyksiä täynnä ole-

va matka Suomen historiaan. 
Entisten presidenttien lisäksi 
Hietaniemeen on haudattu tai-
teilijoita Albert Edelfeltistä Akse-
li Gallen-Kallelaan ja kirjailijoita 
Mika Waltarista Tove Janssoniin.

Opas Hietaniemen hautausmaalle 
kertoo kiinnostavasti paikan his-
toriasta ja opastaa lukijaa tutus-
tumaan taiteilijoiden ja muiden 
kuuluisuuksien viimeisiin lepo-
sijoihin. Aika on luonut Hieta-
niemeen ainutlaatuisen hautaus-
maan. Tarinat ja muistot ovat 
aikojen kuluessa kerrostuneet ke-
nen tahansa kohdattavaksi. 7

isbn 978-951-858-051-8 | 92
n. 200 sivua | nidottu | 150 x 210
elokuu

Marja Pehkonen

Opas Hietaniemen 
hautausmaalle
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Miltä näytti Aleksanteri II:n patsaan 
paljastustilaisuudessa 1894? 

Miten sortovuosien aikana osoitettiin 
mieltä ilman banderolleja? 

Miksi Tuomiokirkkoon jonotettiin 
korttelin ympäri?

FM Katri Maasalo kulkee töihin 
Senaatintorin läpi joka päivä.

Senaatintorilla 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 voit-
toa sodassa ja Euroviisuissa. Siel-
lä on kuultu presidenttien pu-
heita mutta myös Puna-armeijan 
kuoroa yhdessä Leningrad Cow-
boysin kanssa. Sitä ovat valaisseet 
niin pommituksista syttynyt Yli-
opisto kuin valotaiteessa kylpenyt 
Tuomiokirkko.

isbn 978-951-858-046-4 | 92
n. 176 sivua | sidottu | 220 x 220
syyskuu

Teos tarjoaa läpivalaisun Suo-
men historiasta kaikille Tuomio-
kirkon portailla istuville ja Senaa-
tintorin kiveystä kulkeville. Katso 
ja lue, mitä Aleksanteri II:n pat-
saan ympärillä on 150 vuoden ai-
kana tapahtunut! 7

Katri Maasalo

Senaatintori
Suomen historia kuvin
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isbn 978-951-858-027-3 | 92.833
160 sivua | nidottu | 170 x 240
toukokuu

Jukka Ahonen

Juuret Martsarissa

uuret Martsarissa kertoo le-
gendaarisen pääkaupunki-
seudun lähiön, Martinlaak-
son, tarinan. 

Suomi lähiöityi puoli vuosisa-
taa sitten, kun sadattuhannet suo-
malaiset muuttivat työn perässä 
maalta kaupunkiin. Metsät ja pel-
lot muuttuivat betoniviidakoiksi. 
Asfalttipihat täyttyivät leikkivis-
tä lapsista. Martsarissa kasvoivat 
mm. formulatähdet Mika Häkki-
nen ja Mika Salo sekä muusikko 
Juha Lehti ja kirjailija Katri Lip-

Jukka Ahonen toimii viestintä-
johtajana Pohjoismaiden Inves-
tointipankissa. Hän on asunut lap-
suutensa Martinlaaksossa.

son. Nyt vanha Martsari on ka-
toamassa. Vanhaa puretaan, uutta 
rakennetaan. Lähiö valmistautuu 
ottamaan vastaan uuden aallon 
asukkaita. Vaikka paljon muuttuu, 
yksi asia säilyy: Martsarin henki. 7

J

isbn 978-951-858-044-0 | 77.1
389 sivua | nidottu | 160 x 230
maaliskuu

Pirkko Koski

Suomen Kansallisteatteri 
ristipaineissa

Kai Savolan pääjohtajakausi 1974–1991

Suomen Kansallisteatteri ris-
tipaineissa kuvaa Kansallis-
teatterin toimintaa vuosina 

1974–1991, suomalaisen teatterin ja 
koko yhteiskunnan suurten muu-
tosten keskellä. Kai Savolan pää-
johtajakauden alussa Suomen 
Kansallisteatteri näyttäytyi pysäh-
tyneenä ja vanhoillisena. Kahden 
vuosikymmenen ja monien vai-

Pirkko Koski on Helsingin yli-
opiston teatteritieteen emerita-
professori. Hän on erikoistunut 
teatteriesitysten sekä teatterin ja 
historian tutkimiseen.

heiden jälkeen se oli noussut yh-
deksi eturivin teattereistamme. 7
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Nyt saatavilla  
jättipokkareina

Miten afrikanvillikissasta tuli sy-
lissä kehräävä kotikissa? Tie ra-
kastetuksi lemmikiksi on ollut 
pitkä ja mutkainen. Kissojen maa-
ilmanhistoria paljastaa syyt sekä 
kissavihaan että kissarakkauteen. 
Historiansa aikana kissat on liitet-
ty yön jumalattariin, niitä on vai-
nottu ja hyödynnetty viljavarasto-
jen vartijoina. Monista on tullut 
lopulta maailmankuuluja. 7

Petri Pietiläinen

Kissojen 
maailmanhistoria

isbn 978-952-222-869-7

Petri Pietiläinen

Koirien 
maailmanhistoria

isbn 978-952-222-868-0

Hauskat ja inhimilliset tarinat ja 
anekdootit sekä historian suuret 
koirapersoonat kertovat maail-
manhistoriaa uudesta näkökul-
masta. Miksi muslimit, juutalaiset 
ja varhaiset kristityt suhtautuivat 
koiriin väheksyvästi? Miksi koirat 
huomattiin elintärkeiksi maail-
mansodissa? Nämä ja monet muut 
kysymykset saavat kirjan sivuilla 
koiramaisen selityksen. 7

Muista myös

Akateemikko Anna-Leena Siikala 
kokosi merkittävän elämäntyön-
sä tulokset kirjaksi itämerensuo-
malaisten kansojen runolaulusta, 
shamanismista ja suullisesti periy-
tyvästä uskonnosta. Teos johdat-
taa itämerensuomalaisten myyt-
tien ja maailmanselitysten pariin 
ja on samalla opas yhteiseen kult-
tuuriperintöömme. 7

Anna-Leena Siikala

Itämerensuomalaisten
 mytologia

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

Panu Rajala

Suomussalmen 
sulttaani 

Ilmari Kiannon elämä
isbn 978-952-222-698-3

sks 2018

Mikä mies oli Iki-Kianto? Syrjit-
ty kirjailija, maanpetturi ja nais-
sankari? Ilmari Kianto (1874–
1970) eli vaiherikkaan elämän 
vaihtuvine vaimoineen, ikämie-
hen rakkausdraamoineen ja tra-
gikoomisine talousvaikeuksineen. 
Kirjailijaelämäkertojen mesta-
ri Panu Rajala kertoo hänen tari-
nansa. 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 suo-
malaisen 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.

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

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

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

myynti ja markkinointi 
Tommi Leminen 
tommi.leminen@finlit.fi 
puh. 040 534 2675
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suomalaisen kirjallisuuden seura
Verkkokauppa

www.finlit.fi/kirjat

Kirjakauppa Tiedekirja
Snellmaninkatu 13, Helsinki


