
Tieteen päivät 7.1.–11.1.2015
Tervetuloa uutuuskirjojen julkistamistilaisuuteen torstaina 8.1.2015 kello 11.00  
Tieteen päiville. Julkistamistilaisuus pidetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa 
Opettajien lehtisalissa (Fabianinkatu 33, 2. kerros). Ohjelma:

Klo 11.00–12.00 Tieteen päivien 2015 virallinen kirja 
Ilari Hetemäki, Pauliina Raento, Hannu Sariola & Tuomas Seppä (toim.): 
Kaikkea sattuu (Gaudeamus 2015).
• Leena Kaakinen: Kustantajan tervehdys 
• Hannu Sariola: Kaikkea sattuu – Tieteen päivien virallinen kirja
• Ilkka Niiniluoto: Onko tahdon vapaus vain sattumaa?
• Anna Rotkirch: Parinvalinta ja lisääntyminen
• Jorma Sipilä: Elämän arvaamattomuus
Teos julkaistaan yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa.

Noin klo 12–12.15 Gaudeamuksen uutuuskirjaesittely
Risto Saarinen: Oppi rakkaudesta (Gaudeamus 2015)
Kuinka tulisi rakastaa, ketä saa rakastaa ja onko rakkaus aina epäitsekästä? Mistä 
oikeas taan puhum me, kun puhumme rakkaudesta? Oppi rakkaudesta on elämän
läheinen kirja siitä, mitä rakkaus on. Se pohtii suvaitsevaisuutta, suhtautumista 
luontoon,  auttamista, parisuhdetta ja avioliiton ideologiaa. Teos nostaa esiin uskon
nollisuuden ja eri uskontojen roolin rakkauden tematiikassa ja herättää  ajatuksia 
ihmi seksi kasvamisesta sekä rakkaudesta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan elämän 
perustana.

12.15–12.30 Vastapainon kirjaesittely
Mikko Lehtonen: Maa-ilma (Vastapaino 2014)
Ihmiset elävät materiaalisessa maailmassa – ravinto, vaatteet ja asumukset ovat 
 välttämättömiä hengissä säilymiseksi. Nämä materiaaliset seikat eivät kuitenkaan 
ole irral laan symboleja täynnä olevasta kulttuurista. Kirjassa Maa-ilma kulttuuri 
 näh dään  kin  ihmi sen materiaalisena ja käytännöllisenä toimintana. Materiaalinen  
maa ja symbolinen  ilma ovat kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Gaudeamuksen muuta ohjelmaa Tieteen päivillä:
Torstaina 8.1.2015 klo 13.00–13.30 
Helsingin yliopiston päärakennuksen kahvila 
(Fabianinkatu 33, alakerta).
Risto Pulkkinen: Suomalainen kansanusko (Gaudeamus 2014). 
Kirjan kirjoittaja pohtii AnnaLiisa Haavikon kanssa perinteisen 
kansan uskon asemaa nykySuomessa. Mukana on kansanuskon 
koko kirjo muinaisesta maailmankuvasta samanismin kautta arki
päivän magiaan. 

Torstaina 8.1.2015 klo 14.00–14.30 
Helsingin yliopiston päärakennuksen kahvila
Kaikkea sattuu keskustelutilaisuus.
Tieteen päivien virallisen kirjan kirjoittajat keskustelevat sattumasta elämän eri 
 osaalueilla. Mukana keskustelemassa Anna Rotkirch, Ilkka Niiniluoto ja Jorma Sipilä.  
Keskustelua johtaa AnnaLiisa Haavikko.

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa!

Lisätiedot Gaudeamuksen kirjoista ja tapahtumista: Outi Kitti, tiedotus ja myynti; p. 050 540 1299; outi.kitti@gaudeamus.fi
Lisätiedot Vastapainon kirjasta ja tapahtumasta: Mikko Jämsén, myyntipäällikkö; p. (03) 3141 3501; mikko.jamsen@vastapaino.fi
Lisätiedot Tieteen päivistä 2015: Mandi Vermilä, tiedottaja; p. (09) 228 69 221; mandi.vermila@tsv.fi


