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”Me 30-vuotiaat olemme
kuumaa valuuttaa kaikkien
kuntien markkinoilla, mutta
minne me uskallamme
asettua asumaan?”

VEERA TEGELBERG
& KARLA KEMPAS

Voittajien ja
häviäjien Suomi
Asuntovarallisuuden uusjako
Haaveiletko omistusasunnosta? Oletko
asuntosijoittaja? Vai onko käsissäsi koti,
jonka arvo on romahtanut?
Kuva: Ella Kiviniemi
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Voittajien ja häviäjien Suomi kertoo, miksi oma
asunto kartuttaa yhä harvemman suomalaisen
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varallisuutta, mitä siitä seuraa ja mitä eriytymiselle
voi tehdä.
Asuminen lohkaisee suuren osan suomalaisten
tuloista. Varallisuutemme on sijoitettu seiniin,
koska omistusasumista on pidetty omaisuuden
turvana. Näin ei enää ole. Yhden vuosikymmenen
aikana on tultu tilanteeseen, jossa asuntojen arvo
karkaa toisaalla käsistä ja toisaalla kaupaksi ei
mene edes hyväkuntoinen koti. Taloudellisia voittajia ja häviäjiä asuu niin maaseudulla kuin isoissa
kaupungeissakin.
Kirja tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan kehityksestä, jossa asuntovarallisuus eriytyy ja asumisesta puhutaan yhä enemmän sijoituksena. Teos
perustuu tilastotietoon, aiempaan tutkimukseen
ja eriytymisestä hyötyneiden sekä kärsineiden
suomalaisten tarinoihin.
Hintojen eriytymisen kiihtyminen osuu
jokaiseen meistä, mutta olemme varautuneet
ongelmiin kehnosti. Miltä näyttää suomalaisten
asuntovarallisuus 20 vuoden päästä, jos kehitys
jatkuu nykyisellään?
Kirjoittajat ovat datajournalismiin erikoistuneita
taloustoimittajia. Karla Kempas, YTM, (s. 1992)
on elänyt valtaosan elämästään Etelä-Suomessa.
Nurmijärvi-ilmiö ei ole hänelle vain etäinen käsite
vaan osa lapsuutta. Kempaksen juuret ovat Pohjois-Karjalassa, mistä hänen vanhempansa muuttivat
1990-luvun laman aikana etelään töiden perässä.
Kempas asuu vuokralla Helsingissä ja yrittää säästää
pesämunaa oman asunnon ostoon. Veera Tegelberg,
YTM, (s. 1990) on kotoisin Iisalmesta, joka porskuttaa väestön vähenemisestä huolimatta. Tegelberg osti
ensimmäisen oman asuntonsa keväällä 2018 yhdessä
puolisonsa kanssa. Helsinkiläislähiössä sijaitsevan
kodin asuntolainaa maksaessaan hän uneksii siitä,
millaisen palatsin olisi summalla Savosta saanut.
			
Nid. • 133 x 203 mm • n. 240 s.
ISBN978-951-768-851-2 • KL 37.5
Maaliskuu 2021 • 26,90 €
Kansi: Ville Tietäväinen
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SAKARI KAINULAINEN &
JUHO SAARI (TOIM.)

Suomalainen vanki
Arjen rakenteet ja elämänlaatu
vankilassa
Vankilat ovat suljettuja ja läpinäkymättömiä
yhteisöjä. Varsin vähän muurien ulkopuolella
tiedetään, miten vankiloiden arki rakentuu,
miten vangit suhteutuvat toisiinsa ja miten
he voivat. Heidän elämäänsä liittyy monia
perusteettomia ennakkoluuloja sekä hyvässä
että pahassa.
Suomalainen vanki -teoksessa vankilan arkea lähestytään vankien näkökulmasta ja analysoidaan heidän
arkensa rakenteita ja elämänlaatua. Edustavaan otokseen perustuen tarkastellaan vankien elämänlaatua ja
terveyttä, yksinäisyyttä, statusjärjestelmiä, luottamusta turvallisuutta ja sosiaalista tukea. Näiden ohella tarkastellaan vankien sosiaalista tukea ja perhesuhteita.
Monitieteellinen teos läpäisee vankilan muurit
ja tekee näkyväksi vankien hajanaisuuden. Samassa
vankilassa on eri asemissa olevia vankeja. Vankilan
ulkopuoliset erot heijastuvat myös vankilan seinien
sisälle. Se myös osoittaa vankiloiden vahvuuksia ja
heikkouksia vankien elämänlaadun ylläpitäjänä.
Teos soveltuu vankiloista ja elämänlaadusta kiinnostuneille. Se soveltuu kurssikirjaksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.
			
Nid. • 133 x 203 mm • 318 s.
ISBN 978-951-768-841-3 • KL 33.58
Tammikuu 2021 • 38,90 €
Kansi: Mirkka Hietanen
Kannen kuva: Riitta Supperi

Kuvat: Riitta Supperi
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PÄRTTYLI RINNE

Rakkauden synnyistä
Rakkauden synnyistä tarkastelee rakkauden
eri ulottuvuuksia erityisesti alkujen näkökulmista. Mitä ovat rakkauden kipinät maailmankaikkeuden kehityshistoriassa ja inhimillisessä
elämässä? Kuinka rakkauden lajit kietoutuvat
toisiinsa tapahtumien virrassa, jota kutsumme
todellisuuden evoluutioksi?
Rakkaudesta on viimeisen kahden ja puolen tuhannen
vuoden aikana kirjoitettu loputtomasti. Ilmiön kirjo
kattaa keskeisimmät ihmiselämän alueet parinmuodostuksesta ja vanhemmuudesta ystävyyteen sekä
uskonnollisiin ja esteettisiin kokemuksiin. Rakkaus
sanoittaa myös yhteisöjen moraalisia ja poliittisia
ideaaleja. Kulttuurisesta painoarvostaan huolimatta
rakkauden käsite on yhä sangen epäselvä.
Tämä kirja tarjoaa kokonaisvaltaisen läpileikkauksen rakkauden tärkeimmistä ulottuvuuksista ja
niiden keskinäissuhteista. Teos yhdistää nykyaikaisen
evolutiivisen maailmankuvan rakkauden alkuimpulsseja koskevaan käsitteelliseen analyysiin ja vapaasti
virtaavaan esseistiikkaan. Esseissä rakentuu uusi ja
omaperäinen, tieteellisesti motivoitu ja henkilökohtaisesti eletty näkökulma erään inhimillisen perusilmiön
käsittämiseksi.
Rakkauden synnyistä on tarkoitettu kaikille, jotka
haluavat ymmärtää rakkautta.
Pärttyli Rinne on filosofi, kirjailija ja palkittu käsikirjoittaja. Hän on aiemmin julkaissut muun muassa romaanin
Viimeinen sana (2014) ja tieteellisen monografian Kant
on Love (2018). Rinne toimii tällä hetkellä vierailevana
tutkijana Aalto-yliopiston neurotieteen laitoksella.
			
Nid. • 133 x 203 mm • n. 200 s.
ISBN 978-951-768-837-6 • KL 14.8
Kuva: Nora Rinne 2020
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Helmikuu 2021 • 24,90 €
Kansi: Mirkka Hietanen
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”Hei, äiti ja isä! Olen
surullinen, että erositte,
mutta sopeudun kyllä
uuteen tilanteeseen, kunhan
kuuntelette mielipiteitäni
minua koskevissa asioissa.”

HANNARIIKKA LINNAVUORI,
MINNA MURTORINNE-LAHTINEN
& KIRSI HEIKINHEIMO

Kaksi kotia
Selviytymisopas vuoroasumiseen
Lapsiperheen aikuisten erotessa joudutaan
uuden tilanteen eteen: kenen luona lapset
asuvat? Vuoroasuminen on ilmiönä vielä
uusi vaikkakin nopeasti yleistyvä eron
jälkeisen asumisen muoto, johon suhtaudutaan usein melko mustavalkoisesti.

Hannariikka Linnavuori on kasvatustieteen tohtori,
joka tutkii vuoroasumista erityisesti lasten näkökulmasta. Minna Murtorinne-Lahtinen on kasvatustieteen tohtori, joka on tutkinut muun muassa
uusperheiden nuoria ja äitipuolia. Kirsi Heikinheimo
on psykoterapeutti, Suomen Uusperheiden Liiton
toiminnanjohtaja ja pääkouluttaja.
			
Nid. • 133 x 203 mm • 206 s.
ISBN 978-951-768-848-2 • KL 38.1
Tammikuu 2021 • 22,90 €
Kansi: Mirkka Hietanen

Kuva: Susanna Kekkonen, Perhealbumi-sarja

Kaksi kotia – Selviytymisopas vuoroasumiseen
käsittelee vuoroasumista laajasti nimenomaan
lapsen hyvinvoinnin kannalta. Ensiperheen
vanhempien ero voi olla järkyttävä hetki perheen
lapsille. Mutta pääsääntöisesti lapset sopeutuvat
uuteen tilanteeseen, kunhan heitä kuunnellaan.
Teos perustuu uuteen kotimaiseen tutkimukseen
ja vuoroasuneiden lasten haastatteluihin. Se antaa
ohjenuoria tiukkoihin tilanteisiin ja tutkimustietoa siitä, miten taataan kaikkien perheenjäsenien
jaksaminen.
Teosta voi pitää vuoroasumisen käsikirjana,
joka sopii sekä sosiaali- ja perhealan ammattilaisten käyttöön että eronneiden vanhempien ja
uusperheiden tarpeisiin.
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JOHANNA ILMAKUNNAS &
ANU LAHTINEN (TOIM.)

Perheen jäljillä
Perhesuhteiden moninaisuus
Pohjolassa 1400–2020
Menneisyyden perheet olivat moninaisia,
ja niissä ratkottiin nyky-yhteiskunnassakin
arkipäiväisiä yksinhuoltajuuden, adoption,
sosiaalisen vanhemmuuden, uusperheiden
ja vihkimättömien parien pulmia. Silti
tämän päivän nostalgisissa mielikuvissa
menneisyyden perheeseen liitetään turvallisuus, pysyvyys ja vastuullisuus.

Kannen maalaus: Jonas Dürchs, Rovasti Hjortbergin perhe, 1776.
Valokuva: Charlotta Sandelin/Hallands kulturhistoriska museum.
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Menneisyyden perhe esitetään helposti ehyenä
yhteisönä, jossa sen jäsenten tavoitteet olivat sopusoinnussa keskenään. Tieto entisajan perheiden
kokemuksista sekä monenlaisten ristiriitojen ja
ratkaisumallien kirjosta voi auttaa ymmärtämään
nykyongelmia ja hahmottamaan vaihtoehtoisia
ratkaisuja myös nykyperheissä.
Perheen jäljillä kyseenalaistaa monia vahvoina
eläviä käsityksiä. Kirja avaa lukijalle yhtaikaa
tuttuja ja odottamattomia näkymiä, yhtäläisyyksiä
ja eroja. Millaisia merkittäviä muutoksia perhesuhteet kokivat oikeudellisten, taloudellisten,
sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten myötä?
Tutkijat nostavat esiin yleisiä piirteitä ja kehityslinjoja, mutta myös katkoksia, eri yhteiskuntaryhmien erityispiirteitä sekä keskenään ristiriitaisiakin kehityssuuntia ja samanaikaisesti vallinneiden
perhekäsitysten eroja.
			
Sid. • 137 x 210 mm • n. 376 s.
ISBN 978-951-768-852-9 • KL 90.2
Maaliskuu 2021 • 32,90 €
Kansi: Mirkka Hietanen
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sesta Englannista nykypäivään ulottuva
kirja edustaa pikemminkin sosiaali- kuin
urheiluhistoriaa: sen kantavia näkökulmia
ovat yhteiskuntaluokka sekä sukupuoli- ja
vähemmistöidentiteetit.
Tennis on toiminut sukupuolten välisen tasa-arvon, etnisten ryhmien, seksuaalivähemmistöjen
ja työväenluokan puolesta käytyjen kamppailujen
areenana. Historiansa alkuvaiheessa tennis tarjosi
niin miehille kuin naisillekin pakopaikan ajan rajoittavia odotuksia vastaan. ”Naismaisena” pidetty
peli vetosi lukeneistoon ja taiteen ystäviin, ja pelin
avoin sukupuolijakauma mahdollisti urheilullisen
maskuliinisuuden, joka perustui fyysisen voiman
sijaan tyyliin ja oveluuteen.
1900-luvun alun suffragetit yrittivät polttaa
Wimbledonin, ja pelille omistautuminen radikalisoi naispelaajia. Tänä päivänä tennis nähdään
sukupuolinäkökulmasta poikkeuksellisen tasa-arvoisena lajina. Siitä on kiittäminen Lottie Doddin
sekä Billie Jean Kingin kaltaisia tennistähtiä, jotka
taistelivat naispelaajien aseman puolesta.
Berry käsittelee myös muun muassa juutalaisten, Lontoon mustien, afroamerikkalaisten ja
homojen tenniskerhojen historiaa ja sitä, miten
miesten homokulttuuri vaikutti lajiin, vaikka pelaajista naiset ovatkin voineet kertoa avoimemmin
kuulumisestaan seksuaalivähemmistöihin.
Esiin nousevat myös kovat keinot, joilla Slazengerin ja Dunlopin kaltaiset yritykset ovat saavuttaneet näkyvyytensä tennisturnauksissa, sekä
muotiteollisuuden ja tenniksen välinen kytkös.

Tennis
Radikaali historia
Tennis – radikaali historia käsittelee
tenniksen vähemmän tunnettuja juonteita
lajin elitistisen imagon takana. Kirjoittaja
David Berry nostaa lajin historiasta esiin
unohdettuja hahmoja, aktivisteja ja intersektionaalisia henkilökuvia. Viktoriaani-

Mittavaan taustatyöhön pohjautuva kirja on suunnattu tenniksen ystäville sekä feminismin, vähemmistöjen ja työväenluokan historiasta kiinnostuneille.
David Berry on BBC:n dokumenttielokuvaohjaaja ja
intohimoinen tennisharrastaja.
			
Nid. • 133 x 203 mm • 280 s.
ISBN 978-951-768-892-5 • KL 79.35
Huhtikuu 2021 • 28,90 €
Suomentanut: Tatu Henttonen
Kansi: Mirkka Hietanen

Kuva: Lotte Laserstein, Tennisspielerin

DAVID BERRY
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SAMI KOLAMO, TOMMI WALLENIUS,
PAULI KALLIO & PENTTI OTSAMO

Jalkapallotaktiikat
Ymmärrä futista paremmin
Jalkapallotaktiikat – Ymmärrä futista paremmin on kuvitettu jalkapallon taktiikan
peruskirja. Jalkapallo on maailman suosituin peli niin harrastajien kuin katsojienkin
määrällä mitattuna. Nykyjalkapallo on
hyvin taktista, joten myös penkkiurheilija
törmää televisiosta ottelua katsellessaan
vaikeilta tuntuviin termeihin, ilmaisuihin ja
kuvioihin.

Kuvitukset: Pentti Otsamo
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Kirjassa esitellään selkeästi ja järjestelmällisesti
jalkapallon taktiset peruskuviot, peliryhmitykset
historioineen, pelipaikat ja erilaiset pelitilanteet.
Teos sisältää selitykset jalkapallon keskeisistä

17

käsitteistä, periaatteista ja ilmaisuista. Kirja on
tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää
jalkapalloa: penkkiurheilijoille, valmentajille ja
pelaajille sekä heidän läheisilleen.
Sami Kolamo on opettaja, tutkija ja pitkän linjan
jalkapallomies, joka on myös väitellyt jalkapallon
MM-kisoista. Tommi Wallenius työskentelee päivät
tietokirjojen kanssa ja viettää iltojansa futiksen parissa. Kirjan runsaan kuvituksen ja sarjakuvat ovat
tehneet sarjakuvakäsikirjoittaja Pauli Kallio ja sarjakuvataiteilija Pentti Otsamo, joilta on ilmestynyt
useita albumeita sarjaa FC Palloseura sekä Suomen
Palloliiton juhla-albumi Huuhkajia ja helmareita
(2018).
		
Nid. • 190 x 190 mm • n. 160 s.
ISBN 978-951-768-784-3 • KL 79.31
Maaliskuu 2021 • 24,90 €
Kansi: Pentti Otsamo
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HANNU ITKONEN

Liikkumisen sosiologia
Liikunta ja urheilu puhuttelevat ihmisiä
monin tavoin. Liikkumalla tavoittelemme hyvinvointia ja terveyttä, elämyksiä ja
kokemuksia. Kulutamme ammattimaista
huippu-urheilua tuotteena, joka yhdessä
median ja markkinoiden kanssa muodostaa
tiiviin kolminaisuuden. Monet meistä myös
uurastavat liikuntakulttuurin vapaaehtoistoiminnoissa.
Liikkumisen sosiologiassa jäljitetään urheilun,
liikunnan ja ruumiillisuuden käytäntöjä osana
yhteiskunnallisia muutoksia. Sosiologiseen tiedetraditioon tukeutuen teoksessa tarkastellaan liikkumisen toteuttajia, tekijöitä, tiloja, tulkitsijoita ja
tulevaisuutta. Teos valaisee myös liikuntasosiologisen tutkimuksen sisällöllisiä ja menetelmällisiä
muutoksia.
Hannu Itkonen on liikuntasosiologian professori
Jyväskylän yliopistossa ja liikuntasosiologian sekä
liikunnan kulttuurihistorian dosentti Itä-Suomen
yliopistossa. Laaja-alaisessa tuotannossaan hän on
keskittynyt etenkin yhteiskunnallisten muutosten selvitystyöhön kritiikkiäkään unohtamatta. Itkonen on
toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä
tiede- ja järjestökenttien luottamustehtävissä.
			
Sid. • 133 x 203 mm • n. 240 s.
ISBN 978-951-768-891-8 • KL 79.1
Huhtikuu 2021 • 38,90 €
Kansi: Mirkka Hietanen

Kuva: Olympia-kuva, Helsingin kuapunginmuseo
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KALEVI LEPPÄNEN

Suomalaisen
olutkulttuurin jäljillä
Suomalaisen olutkulttuurin kertomus alkaa
1990-luvulta – hetkestä, jolloin suurten valikoimien ravintolat nousivat keskiluokan
suosioon ja pienpanimot lähtivät nousuun.
Samalla päättyi yhden olutmerkin keski
olutbaarien ja tiukan kontrollin aika. Muutosta ajoivat väestön vaurastuminen, uudet
kulutustottumukset ja trendit. Raittiusliike
tuki aikanaan kieltolakia, nyt muutosta
vaativat kuluttajat. Suhtautuminen olueen
on vapaampaa ja myönteisempää kuin ikinä
ennen.
Kuva: Raimo Myllyoja, Helsingin kuapunginmuseo
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Olut on vuosituhansia vanha perinnejuoma.
Kansanrunoutemme kertoo oluen synnystä ja
huppeloitsemisesta sen voimin. Keskiajan ja
uuden ajan alun lähteistä löytyy varmempaa
historiallista tietoa, jotakin myös rahvaan tavoista
nauttia oluensa. Olutta on nautittu puisista haarikoista, myöhemmin tinaisista ja lasisista tuopeista.

21

Tärkeintä niin kodin kuin krouvinkin pöydässä
on kuitenkin aina ollut seurustelu ja ilo. Nyt
innokkaat maistelijat käyttävät pieniä pruuvilaseja
samassa tarkoituksessa.
Suuri osa oluesta juodaan Suomessa kotona
työpäivän tai saunakäynnin jälkeen janoon.
Juhlistamme oluella myös viikonloppua, juhlia ja
kaveriporukan tapaamisia. Usein olut nautitaan
olutravintolassa hyvässä seurassa.
Oluen makua muokataan panimossa niin kuin
aina ennenkin, mutta teollisena aikana laatu ja
valikoima ovat parantuneet. Pienpanimot ovat nyt
kirittäjiä ja edelläkävijöitä. Tutun vaalean lagerin
lisäksi tarjolla on paljon maisteltavaa ja kokeiltavaa.
Tietokirjailija Kalevi Leppänen (s. 1950) on toiminut
koulutustehtävissä, Suomen Olutseuran toiminnanjohtajana ja ravintoloitsijana lohjalaisessa Opus K
-oluthuoneessa.
			
Nid. • 155 x 225 mm • n. 180 s.
ISBN 978-951-768-847-5 • KL 68.27
Maaliskuu 2021 • 24,90 €
Kansi: Mirkka Hietanen
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BRUNO LATOUR

Matkalla Maahan
Politiikka ja uusi ilmastojärjestys
Bruno Latourin essee liittää toisiinsa kolme
ilmiötä, jotka on kyllä havaittu mutta joiden
keskinäistä yhteyttä ei aina ymmärretä. Sen
vuoksi on jäänyt huomiotta, kuinka valtavan poliittisen energian näiden ilmiöiden
lähentäminen toisiinsa voisi tuottaa.

VASTAPAINON KEVÄT 2021

Latourin ilmiöistä ensimmäinen on mittava
sääntelyn purkaminen, jonka seurauksena globalisaatiosta on tullut kirosana. Toisena ilmiönä hän
kirjoittaa eriarvoisuuden rajusta lisääntymisestä.
Kolmas on järjestelmälliset pyrkimykset kieltää
ilmastonmuutoksen olemassaolo.
Hypoteesina on, että kukaan ei voi ymmärtää
poliittisen kehityksen kulkua 50 viime vuoden
ajalta, ellei keskiöön aseteta ilmastokysymystä
ja sen kieltämistä. Latourin tulkinnan mukaan
näyttää siltä, että merkittävä osa vallankäyttäjistä
olisi päätellyt, ettei Maan päällä ole enää tarpeeksi
tilaa meille kaikille. Tämä ajatuskulku selittää
eriarvoisuuden räjähdysmäisen kasvun, sääntelyn
purkamisen laajuuden, globalisaation kritiikin ja
erityisesti paniikinomaisen halun palata kansallisvaltion entisaikaisiin suojiin.
Latour patistaa kiireellisesti tarkistamaan suuntaa ja määrittämään politiikkaa, joka perustuu
Maahan eikä mihinkään globaaliin tai kansalliseen
intressiin. On olennaista pohtia ja tuoda uudelleen esiin, mitä kuuluminen elinympäristöön
merkitsee. Vaativin haasteemme on oppia uudet
tavat elää Maassa. Politiikan tehtävänä tänään on
tuoda meidät takaisin Maan pinnalle.
Bruno Latour on ranskalainen filosofi,
antropologi ja tieteensosiologi.
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”Tai ootteko koskaan te painaneet pään kesäistä
nurmea vastaan, kun heinäsirkat on helisseet ja
raikunut laulu rastaan? Sinikellot tokko ne keinuivat,
lepinkäiset tokko ne leijuivat, ja tuoksuiko kukkaset
tuhannet? – Sitä tuoksua unhota et.”
Eino Leino
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ARI-PEKKA HUHTA

Opas perinnemaisemiin
Niitut, kedot, ahot ja metsälaitumet
Mitä ovat perinteiset luontotyypit? Miten
ne ovat syntyneet? Miksi ne ovat häviämässä? Onko niistä jotain ”hyötyä”? Ja miksi
niitä pitäisi vaalia?
Kirja esittelee kaikki suomalaiset perinteiset
luontotyypit kalliokedoista metsälaitumiin, nummista tulvaniittyihin. Luontotyyppien historiaa
tarkastellaan alkaen ajasta ennen ihmiskulttuuria,
läpi Suomen niitto- ja laidunhistorian ja päätyen
perinteisen niittytalouden rappioon.
Kirjassa esitellään kaikki Suomessa esiintyvät
kasvillisuustyypit, annetaan esimerkkejä tyypeillä esiintyvistä lajeista sekä niiden ekologiasta.
Kunkin elinympäristön tyypilliset lajit esitellään
listoina.
Kirjoittaja Ari-Pekka Huhta työskentelee Oulun
yliopiston kasvimuseolla. Huhta on tutkinut ja
valokuvannut perinnebiotooppeja kolmenkymmenen
vuoden ajan. Hän on nähnyt näiden ihmisen luomien
luontotyyppien uhanalaistumisen viime vaiheet.
			
Nid. • 155 x 225 mm • n. 400 s.
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TANJA VAHTIKARI, TERHI AINIALA,
AURA KIVILAAKSO, PIA OLSSON
& PANU SAVOLAINEN (TOIM.)

Humanistinen
kaupunkitutkimus
Kaupungit puhuttavat ihmisiä. Ajankohtaisia aiheita 2020-luvulla ovat muiden muassa
suunniteltujen ja elettyjen ympäristöjen
laatu sekä yhteiskuntien mukautumiskyky
globaaleissa kriiseissä. Kaupungistuvassa
maailmassa tarvitaan kaupunkilaisten äänet
tavoittavaa humanistista tutkimusta, jota
hyödynnetään myös akateemisen maailman
ulkopuolella, osana kaupunkeja koskevia
kehityshankkeita.
Humanistinen kaupunkitutkimus on monitieteinen ja reflektiivinen artikkelikokoelma, joka ottaa
kantaa kaupungeissa merkittäviksi ja ajankohtaisiksi koettuihin asioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi
kaupunkipyöräily, kulttuuriperintö ja -kartoitus
sekä kaupunkien ääni- ja kielimaisemat. Humanistista kaupunkitutkimusta esiin nostamalla kirja
rakentaa vuoropuhelua muiden kaupunkia tarkastelevien alojen kanssa kaupunkien olemuksen ja
kehittämisen syvälliseksi ymmärtämiseksi.
Kirjan toimittajat ovat eturivin kaupunkitutkijoita Suomessa. Yhdessä kirjan muiden kirjoittajien
kanssa he edustavat laaja-alaisesti humanistisia
tieteenaloja.
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etenkin pääkaupunkiseutu ja Lahti. Kuten sana
toimintatutkimus vihjaa, tekijät ovat sekä tutkineet että toimineet.
Kirja on tarkoitettu kaikille kaupunkien yhteiskunnan tilasta ja muutoksesta kiinnostuneille
passiivisille ja aktiivisille kansalaisille, eri alojen
opiskelijoille ja tutkijoille sekä viranhaltijoille ja
poliitikoille.
PASI MÄENPÄÄ &
MAIJA FAEHNLE

Neljäs sektori
Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa
hallinnon, muuttaa markkinat ja
laajentaa demokratiaa
Kaupungeissa kytee uusi demokratia. Kaupunkiaktivismin eri muodoissa kansalaiset
ovat aiemmin näkemättömillä tavoilla
vapautuneet ja valtaistuneet. Neljäs sektori
sukeltaa uudenlaisen aktivismin pyörteisiin. Digitalisaation, internetin ja sosiaalisen median myötä kansalaisyhteiskunnan
toiminta on muuttunut, ja se perustuu
verkostoihin ja vertaistuotantoon. Uudet
toimijuudet muuttavat kaupunkeja ja koko
yhteiskuntaa. Vertaisverkostot haastavat
hallinnon ottamalla tehtäviä, jotka ovat
ennen kuuluneet viranomaisille ja edustukselliselle päätöksenteolle.
Käsiteinnovaationa neljäs sektori on yritys kehystää kaupunkiaktivismin uusi kenttä. Neljännellä sektorilla tarkoitetaan yhteistoiminnallisen
kansalaistoiminnan aluetta. Se on luonteeltaan
proaktiivista, se keskittyy toimintaan ja organisoituu järjestötoiminnan ulkopuolella.
Tämä kirja on tulos innokkaasta ja intoilevastakin toimintatutkimuksesta kaupunkiaktivismin
kentällä ja tuon kentän eri laidoilla, kohdealueina

Pasi Mäenpää on kaupunkisosiologi ja yliopistotutkija. Maija Faehnle (FT) on kestävän kaupungistumisen, osallisuuden ja yhteistoiminnallisen hallinnan
erikoistutkija Suomen ympäristökeskus Sykessä.
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…digitaalista disruptiosta jatkuvaa keskeytykseen,
lukemisesta selailuun, kritiikistä puffiin, silmäilystä klikkiin,
rakenteesta dataan, journalismista mediaviestintään, jutusta
sisältöön, tieteellisestä keskustelusta tviittiin, markkinoista
finanssitaloudeksi, oman ajattelu autonomiasta ulkoistukseen,
demokratiasta teknokratiaan kun konkreettinen katoaa utuna
ilmaan, jalat tukevasti ilmassa ja pää pilvessä…
KIMMO JYLHÄMÖ

Digi-askeesi
Miten elää ja ajatella digitaalisella
aikakaudella
Karanteenin jälkeen tiedämme, että pelkkä digitaalinen maailma ei riitä meille. Monella meistä
on jo ennestään ristiriitainen suhde digitaalisuuteen. Välillä haaveilemme elämästä ilman digilaitteita. Välillä olemme digitaalisuuden varassa ja ne
ovat ainoa yhteys maailmaan.
Digitaalisuus tulee muuttamaan ihmisyyttä vielä radikaalimmin. Nyt on oikea hetki pohtia, millaisia vääristäviä
toimintatapoja vaivihkaa omaksuttu digitaalinen ohjaus
edellyttää ja millaisia turhia lupauksia se tuottaa. Vain
kriittisellä ajattelulla voimme vielä vaikuttaa siihen, mitä
meistä on tulossa.
Kirjassa etsitään keinoja, joilla hillitä digitaalista hyökyä ja löytää tilaa omalle ajattelulle ja kestäville periaatteille.
Kimmo Jylhämö on tiedekustantaja,
journalisti ja filosofi.
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JUHA HIEDANPÄÄ (TOIM.)

Tiedeneuvo
Ihmistieteen näkökulmia
luonnonvarapolitiikan muotoiluun
Miksi suden suojelu ei näytä onnistuvan? Miten
pitäisi suhtautua Itämeren laivaliikenteen ympäristöriskeihin? Onko ekosysteemipalveluiden
käsite lumoava vai vieraannuttava? Onko jokainen valtio suvereeni suhteessa ympäristöönsä
ja kansalaisiinsa? Tämän tyyppiset kysymykset
ovat keskeisiä ja ajankohtaisia luonnonvarojen
kestävän käytön kannalta. Niihin vastaamiseen
luonnonvarapolitiikka tarvitsee luonnontieteellisen näkemyksen lisäksi ihmistieteiden tukea.
Siinä missä luonnontieteet luotaavat ekosysteemien
rakenteita, prosesseja ja muutoksia, ihmistieteet tekevät
ymmärrettäväksi päätöksenteon taustalla olevia yhteiskunnallisia rakenteita ja prosesseja, tarpeita ja intressejä
sekä kulttuurisia muutoksia. Ihmistieteet kertovat
kansalaisosallistumisen, päätöksenteon perustelujen
avoimuuden ja luonnonvarapolitiikan vaikutusten ennakoimisen ja tunnistamisen tärkeydestä.
Monitieteinen luonnonvarapolitiikka luo ajankohtaisia näkymiä etenkin yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden
asemaan luonnonvarapolitiikassa. Pitkän linjan tutkijat
luotaavat omakohtaisesti tieteen, yhteiskunnan ja
politiikanteon muutosta. Kirja on tarkoitettu kaikille
luonnonvarapolitiikasta ja luonnonvarojen kestävästä
käytöstä kiinnostuneille, ja sitä voidaan käyttää myös
oppimateriaalina sekä politiikan muotoilun apuna.
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JARKKO NIEMI &
JOHANNA VUORI (TOIM.)

Myyntityö
vuorovaikutuksena
Asiakasvuorovaikutus on ratkaiseva osa
myyntiä ja yritysten tuloksentekoa. Myyntityö vuorovaikutuksena -artikkelikokoelma
tarjoaa aitojen myyntitilanteiden analyysiin
ja myyjien sekä ostajien haastatteluihin
pohjaavaa uusinta tietoa ja käytännön neuvoja parempaan asiakasvuorovaikutukseen.
Keskustelunanalyysia ja sisällönanalyysia soveltava kirja luo monipuolisen kuvan yritysten välisestä
kaupankäynnistä ja muusta vaativasta myyntityöstä. Tarkasteltavana ovat esimerkiksi alustavan
luottamuksen rakentaminen, arvolupauksen
yhteistuottaminen ja digiympäristöön tottuneen
asiakkaan kohtaaminen.
Ymmärrys myyntityön periaatteista hyödyttää jokaista. Myyntityö vuorovaikutuksena
sopii myynnin ja markkinoinnin opiskelijoille ja
opettajille, myyjille, myyntijohtajille ja myynnin
konsulteille sekä työelämän vuorovaikutuksesta
kiinnostuneille kieli- ja sosiaalitieteilijöille. Kirja
rakentaa siltaa eri tutkimusalojen edustajien sekä
tutkijoiden ja käytännön myyntityötä tekevien
välillä. Se myös pyrkii kasvattamaan myyntityön
arvostusta. Kirjan kirjoittajat ovat myynnin,
markkinoinnin ja vuorovaikutuksen tutkijoita ja
opettajia.
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Vastapainon palkitut ja ehdokkaat 2020
Kunniamaininta tiedekirjalle
Kirjailija Christer Lindholmille myönnettiin
16. 3. 2020 Vuoden tiedekirja -kilpailussa kunniamaininta teoksesta Totuudenjälkeinen talouspolitiikka – Thatcherista Trumpiin. Palkintoraati
perustelee:
”Teos on äärimmäisen ajankohtainen ja auttaa
ymmärtämään paitsi taloutta myös politikkaa.
Kirja on kirjoitettu tiiviisti argumentoiden, ja se
pitää lukijan otteessaan alusta loppuun.”

Kanava-palkintoehdokkuus
Tutkija Marko Juntusen taitava
ja rehellinen tietokirja Matkalla
islamilaisessa Suomessa oli ehdolla
Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi
yhtenä viidestä tietokirjasta.
”Marko Juntunen yhdistää Varissuon kokemukset tutkijan ammattitaidolla niin globaaliin kontekstiin
kuin suomalaisen yhteiskunnan
tarinaan. Juntusen kieli on elävää, ja
teksti koukuttaa lukijan jatkamaan
viimeiselle sivulle asti”, raati perustelee valintaa.
Matkalla islamilaisessa Suomessa perustuu Turussa sijaitsevaan
Varissuon lähiöön ja sen ihmisiin
20 vuoden ajalta. Teos avaa rikkaan
näkökulman monikulttuuriseen
lähiön arkeen.
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Vuoden 2019 sosiologinen teko
Sosiologinen kansallinen Westermarck-tiedeseura on valinnut Anu
Kantolan ja Hanna Kuuselan Huipputuloiset – Suomen rikkain promille
-teoksen vuoden 2019 sosiologiseksi teoksi. Palkinto myönnettiin
marraskuussa 2020.
Palkinto myönnettiin marraskuussa 2020. Palkintoraati perustelee:
”Kirjan tekijät ja tutkijat ovat projektissaan päässeet haastattelemaan
yli 90 ihmistä, ja haastatteluista valottuu huippujohtajien, menestyneiden yrittäjien ja rikkaiden perijöiden ajatukset sekä itsestään että
suomalaisesta yhteiskunnasta. Westermarck-seura pitää tärkeänä, että
yhteiskunnan taloudellisista ja sosiaalisista jaoista käydään tieteellistä ja
laajaa julkista keskustelua.”

TALOUS
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