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Tulevana syksynä Tutkijaliitto julkaisee kirjoja sekä järjestää niiden ympärille tapahtumia. Kesäkoulun, keskustelujen ja seminaarien lisäksi vakiintuneeksi toiminnaksi on muotoutunut Tutkijaliiton järjestämä lukupiiri. Kahden vuoden ajan lukupiiri on
luonut yhteyksiä ja kerännyt filosofiasta, yhteiskuntatieteistä, taiteesta tai vain sillä hetkellä luettavana olevasta kirjasta kiinnostuneita ihmisiä yhteen, lukemaan ja keskustelemaan. Lukupiiri
on toiminut niin yhteiskunnallisten keskusteluiden alustana,
monisyisten käsitteiden tarkentamisen paikkana kuin matalan
kynnyksen väylänä tutustua kirjoihin, kirjoittajiin ja keskusteluihin, joihin muuten ei ehkä olisi pääsyä. Kirjoitettu teoria on näyttäytynyt ajatuksina ja ehdotuksina, joita voimme yrittää lähestyä
ja koetella yhdessä.
Lukupiireissä on ollut mahdollista pohtia, miten teoria voisi
muuttua kokoontumisen rakenteeksi. Millaista yhteiseloa tai lukupiiriä se ehdottaa? Tähän mennessä lukupiirikerroilla on ollut
lähes identtisenä toistuva kaava, mutta keskustelun kannatteluvastuu ollut kiertävä. Kukin lukupiiriläinen on saanut vuorollaan
alustaa luettavana olevan tekstiosuuden. Näin ryhmän hierarkiaa ja keskustelujen tarkastelukulmaa on kerta kerran jälkeen
uudelleen suunnattu. Toisaalta lukupiiriin on myös voinut tulla
vain kuuntelemaan.
Pandemian nyrjäyttämässä maailmassa on erityisen tärkeää pohtia, millaisia kokoontumisia haluamme nyt julkaistavien kirjojen
ja lehtien rinnalle rakentaa. Miten syksyn julkaisut haastavat tutun lukupiirin kokoontumisen kaavan?
Vantaalla maaliskuussa 2021
Kaisa Karvinen

syksy
2021

ANGELA Y. DAVIS
NAISET, ROTU JA LUOKKA
Suomentanut Anna Tuomikoski

Angela Davis tarkastelee klassikkoteoksessaan Naiset, rotu ja
luokka amerikkalaisten yhteiskunnallisten liikkeiden historiaa orjuuden ajoista nykypäivään. Emansipatoristen liikkeiden, abolitionistien ja naisasianaisten, tuttu tarina saa uusia
sävyjä, kun Davis nostaa esiin kamppailujen sokeat pisteet.
Teoksessa kaikkien tuntemien naisten oikeuksien esitaistelijoiden rinnalle nousevat historiankirjoituksen
monesti sivuuttamat rodullistetut ja työväenluokkaiset
feministit, ja samalla käy
piinallisen selväksi, kuinka kyvyttömyys ottaa oppia
menneisyyden virheistä johtaa vain niiden toistamiseen.
Naiset, rotu ja luokka on vielä
vuonna 2021, neljäkymmentä vuotta ilmestymisensä jälkeen, traagisen ajankohtainen
analyysi ongelmista, joihin yhteiskunnalliset liikkeet helposti
kompastuvat, elleivät ne ota toiminnassaan huomioon eri ryhmien kohtaamia erityisiä sorron muotoja. Teos onkin vaikutta-

nut ratkaisevasti intersektionaalisen feminismin kehitykseen.
Se on ohittamaton oppitunti patriarkaattia, rasistista yhteiskuntajärjestystä ja kapitalismia vastaan käytävien kamppailujen yhdistämisen välttämättömyydestä.

Radikaaleimmatkaan valkoiset abolitionistit eivät ymmärtäneet pohjoisvaltioissa nopeasti kehittyvän kapitalismin
olevan myös sortojärjestelmä, perustuihan heidän orjuuden
vastustuksensa moraalisiin ja filantrooppisiin näkökohtiin.
[…] Tavallisesti valkoiset orjuuden vastustajat joko puolustivat teollisuuskapitalisteja tai eivät olleet millään tapaa
luokkatietoisia. Myös naisasialiikkeen ohjelmasta näkyi, että
kapitalistinen talousjärjestelmä hyväksyttiin kyselemättä.
Useimmat abolitionistit näkivät orjuuden rumana tahrana
joka oli siivottava pois, ja useimmat naisten oikeuksien puolustajat näkivät miesten ylivallan vastaavalla tavalla – muutoin aivan kelvon yhteiskuntajärjestelmän mätäpaiseena.
Naisasialiikkeen keulahahmoille ei tullut mieleenkään, että
Mustien orjuuttaminen etelävaltioissa, pohjoisen työläisten
taloudellinen riisto ja naisten yhteiskunnallinen sorto
saattaisivat kytkeytyä järjestelmän
tasolla toisiinsa.
300 sivua
Paradeigma-sarja
ilmestyy lokakuussa
ulkoasu & taitto Kiia Beilinson
pehmeät liepeelliset kannet kierrätyspaperista
ISBN 978-952-7093-33-7
KL 32.3

Anna Tuomikoski on helsinkiläinen suomentaja. Aiemmin hän on kääntänyt muun muassa Simon Critchleyn,
Jacques Derridan, Darian Leaderin, Jacques Rancièren ja
Anna Lowenhaupt Tsingin teoksia.

Vallankumoukse
asennot

Kuva: John Edmonds / The New York Times

Angela Y. Davis on Kalifornian yliopiston professori emerita, kirjailija ja poliittinen aktivisti. Davis on kirjoittanut
lukuisia teoksia, joissa käsittelee paitsi naisten, rodullistettujen ihmisten ja työväenluokan kamppailuja, myös
muun muassa Palestiinan kysymystä ja vankilajärjestelmää. Vuosikymmeniä kestäneellä aktivistiurallaan Davis
on innoittanut useampia sukupolvia kamppailemaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta, ja hän
kiertää edelleen aktiivisesti luennoimassa ympäri maailmaa. Aiemmin Davisilta on suomennettu omaelämäkerta
Sydämeni halusi vapautta (Tammi 1975).
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EETU VIREN
VALLANKUMOUKSEN ASENNOT
Brecht, Benjamin ja kysymys estetiikan politisoimisesta

Koska ihmiset eivät tee historiaansa mielensä mukaan vaan
annetuissa ja perinnöksi jääneissä olosuhteissa, on välttämä-

jolloin se jää ylhäältä annetuksi julistukseksi siitä, miten pitäisi toimia. Sen sijaan taiteessa on kyse itse kokemuksen muodon muuttamisesta. Taiteen vallankumouksellisuus tarkoittaa
taiteen voimaa muuttaa aistikykymme ehtoja. Tämä muutos
vaatii kuitenkin taiteen käytäntöjen ja tekniikoiden uudistamista. Uudenlaiset taiteelliset tekniikat voivat auttaa ruumista löytämään sellaisen asennon, josta käsin se voi aistia maailman uudella tavalla ja siten myös mullistaa maailman perustan.

eikä vain ponnisteltava yksin. Jotta perinteet eivät vuorenraskaina painaisi aivojamme ja ruumiitamme kyttyrään, on
kuitenkin niihin suhtauduttava ”luokkatietoisesti”, par-

Kuva: Lasse Poser

töntä käyttää hyödykseen sitä, mitä muut ovat tuottaneet,

haasta asennosta käsin ja parhaita paloja poimien. Tämän
asennon on oltava sellainen, josta porvarillisen yhteiskunnan
jatkuminen näyttäytyy mahdottomana ja ruumiissamme
väreilevä perustava muutoksen halu ja maailman mullistamisen kyky todella olemassa olevana.
Vallankumouksen asennot on tutkielma taiteen ja vallankumouksellisen toiminnan välisistä suhteista. Kirjassa puretaan
vastakkainasettelua kantaaottavan taiteen ja kokeellisen taiteen välillä – poliittisen taiteen ja esteettisen taiteen välillä.
Tässä tehtävässä merkittävän lähtökohdan tarjoavat Bertolt
Brechtin ja Walter Benjaminin taiteellinen ja teoreettinen työ.
Taide ei ole koskaan neutraalia ja puhtaasti esteettistä, vaan
siihen sisältyy aina poliittinen ulottuvuus. Toisaalta taidetta
ei pidä myöskään valjastaa pelkäksi ideologiseksi työkaluksi,

Eetu Viren on aiemmin kirjoittanut teoksen Raha ja työvoima (2018) sekä Jussi Vähämäen kanssa teokset Perinnöttömien perinne. Marx ilman marxismia (2011) ja Seutu joka ei
ole paikka. Kapitalismi ja metropoli (2015). Hän on suomentanut filosofiaa ja yhteiskuntateoriaa, kuten Walter Benjaminin, Gilles Deleuzen, Frantz Fanonin, Catherine
Malaboun, Christian Marazzin ja Eduardo
Viveiros de Castron teoksia.

200 sivua
Paradeigma-sarja
ilmestyy marraskuussa
ulkoasu & taitto Samuli Saarinen
ISBN 978-952-7093-34-4
pehmeät kannet
KL 11.5

ilmaiset
e-kirjat
Kevään 2021 aikana julkaistaan valikoima
Tutkijaliiton alkuperäisteoksia e-kirjoina.
Kirjat ovat ladattavissa ilmaiseksi
Tutkijaliiton verkkosivuilla!

TURO-KIMMO LEHTONEN
RAHAN VALLASSA

JAKONEN, PELTOKOSKI, VIRTANEN (toim.)
UUDEN TYÖN SANAKIRJA

Miten rahallisen vaihdon keskeisyys muokkaa elämänmuotojamme? Turo-Kimmo Lehtonen vastaa
tähän tarkastelemalla ehkä tavanomaisinta rahankäyttötilannetta, ostoksilla käymistä. Itäkeskuksesta päästään iloisten shoppailijoiden ja ylivelkaantuneiden penninvenyttäjien haastatteluiden
kautta tarkastelemaan sitä, miten kulutusyhteiskunta uusiintuu päivittäisissä käytännöissä, miten ihmiset sitoutuvat markkinatalouteen ja miten
kietoutuvat toisiinsa välttämättömyys ja vapaus.

Uuden työn sanakirja on yhteiskuntatieteellinen
kokeilu, joka kokoaa yhteen 37 suomalaista yhteiskuntatieteilijää, filosofia, aktivistia, uuden median tutkijaa ja taiteilijaa. Kirja sisältää 53 artikkelia
erilaisista uutta työtä kuvaavista sanoista. Tämän
sanaston kautta kirja kartoittaa postfordistisen
tuotannon muotoa ja aineettoman tietotyön vielä
tuntematonta maastoa. Kirjan keskustelut läpäisevät laajasti yhteiskunnan eri alueet kodista ja
lastenhoidosta virtuaalitodellisuuksiin, pullojen
kerääjistä globaalin talouden organisointiin.

Paradeigma-sarja
alkuperäinen julkaisuvuosi 1999
E-kirja ilmestyy keväällä 2021
ISBN 978-952-7093-30-6
KL 11

LAURA WAHLFORS
MUUSIKON KUMOUSLIIKKEET

PANU MINKKINEN
JÄRJEN LAIT

Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä

Kant ja oikeuden filosofia

Mitä muusikko musisoidessaan tekee? Mitä sisältyy
elävän äänen kuunteluun? Miten ääni muodostaa
merkitystä? Kirjassa tarkastellaan musiikkia eettisesti kumouksellisena käytäntönä: tapana elää mielekästä elämää työstämällä oman ainutkertaisuuden suhdetta jaettuihin merkityksiin. Lähtökohtana
on Julia Kristevan ja Roland Barthesin filosofinen
käsitys taiteesta tällaisena etiikan käytäntönä, erityisesti Kristevan ajatus intiimistä kumousliikkeestä.

Järjen lait pyrkii avaamaan oikeusfilosofian solmukohtia Kantin kolmesta kritiikistä käsin. Kantin
kolme kriittistä suurteosta, Puhtaan järjen kritiikki, Käytännöllisen järjen kritiikki ja Arvostelukyvyn
kritiikki tarjoavat kolme näkökulmaa filosofiaan:
tietoteorian, moraalifilosofian ja estetiikan, joista kukin saa vastineensa myös oikeusfilosofiassa.
Yksi suuntaus tutkii tieteellisen oikeustutkimuksen perusedellytyksiä, toinen oikeuden ja moraalin välisiä suhteita, ja kolmas näkee oikeudellisen
toiminnan ensisijaisesti tekstin ymmärtämisenä
ja tulkintana. Vaikka taustalla on kriittisen filosofian perusvire, oikeusfilosofian kehitys tuntuu
vievän pikemminkin yhä kauemmaksi Kantista
kuin palaavan kriittisen filosofian lähteille.

Muusikon kumousliikkeet tuo esiin musiikin
mahdollisuuksia jäykkien kategorisointien vastustamiseen sekä esimerkiksi liikkuvaisten sukupuolisten ja seksuaalisten identiteettien rakentamiseen ja toteuttamiseen.

Episteme-sarja
alkuperäinen julkaisuvuosi 2013
E-kirja ilmestyy keväällä 2021
ISBN 978-952-7093-27-6
KL 78.1

Polemos-sarja
alkuperäinen julkaisuvuosi 2006
E-kirja ilmestyy keväällä 2021
ISBN 978-952-7093-26-9
KL 30

Paradeigma-sarja
alkuperäinen julkaisuvuosi 2002
E-kirja ilmestyy keväällä 2021
ISBN 978-952-7093-29-0
KL 11

ESA KIRKKOPELTO
LOGOMIMESIS
Tutkielma esiintyvästä ruumiista

Mitä esiintyvillä taiteilla, erityisesti näyttelijäntaiteella, on annettavanaan filosofiselle, eettiselle ja poliittiselle ajattelulle tänä päivänä?

maksulliset
e-kirjat

Logomimesis. Tutkielma esiintyvästä ruumiista on
filosofinen ja taiteellinen tutkielma esiintyvistä
taiteista, ruumiista ja kielestä. Omintakeisen filosofisen analyysin ja toisaalta tarkan kokemusperäisen kuvauksen avulla teos näyttää, mihin
taiteellinen tutkimus taiteellisten ilmiöiden tutkimuksena voi yltää ja kuinka se voi osallistua yhteiseen tiedonmuodostukseen tässä ja nyt. Se summaa tekijänsä monivuosikymmenisen filosofisen
työn esiintyvien taiteiden tekijänä ja tutkijana.

Paradeigma-sarja
alkuperäinen ilmestymisvuosi 2020
E-kirja ilmestyy huhtikuussa
ISBN 978-952-7093-31-3
KL 11.5

EETU VIREN & JUSSI VÄHÄMÄKI
SEUTU JOKA EI OLE PAIKKA
Kapitalismi ja metropoli

Logomimesis ja Seutu joka ei ole paikka
ovat ostettavissa nyt myös e-kirjoina
Tutkijaliiton verkkokaupassa!

Maailman katsominen vanhojen instituutioiden ja arvoiksi luutuneiden käsitteiden takaa
vie meiltä kyvyn hahmottaa maailmaa ja kyvyn
toimia. Seutu joka ei ole paikka työstää käsitteitä, jotka avaavat ikkunan nykykapitalismiin,
sen vaikutuksiin aivoissa ja ruumiissa, tilassa
ja ajassa, tiedon muodoissa ja toiminnan mahdollisuuksissa. Ennen kaikkea ne pyrkivät avaamaan mahdollisuuksia kapitalismin vastaisille
kamppailuille globaalistuneen työn ja tuotannon avoimessa tilassa – metropolissa seutuna.

Paradeigma-sarja
alkuperäinen ilmestymisvuosi
2015 (2. painos 2020)
E-kirja ilmestyy huhtikuussa
ISBN 978-952-7093-28-3
KL 30.11, 32.01, 36

Avoin haku Tutkijaliiton kesäkouluun 2021
FEMINISTISIÄ KUMOUKSIA
Kaiken voi muuttaa yhdessä

Viimeaikaiset liikkeet eri puolilla maailmaa ovat osoitus feminismin
radikaalista potentiaalista, joka ylittää liberaalit diskurssit sukupuolten tasa-arvosta ja atomisoivasta individualismista. Feminismin radikaalin potentiaalin ja voiman tutkiminen on tärkeämpää kuin koskaan. Koronapandemia ja sen synnyttämät yhteiskunnalliset reaktiot
ovat paljastaneet taas kerran, miten kapitalismi laittaa etusijalle pääoman tuoton ylläpitämisen elämän ylläpitämisen kustannuksella.
Feministiset ajattelijat ovat jo pitkään teoretisoineet työvoiman riistoa
tavalla, joka rikkoo erottelun palkallisen ja palkattoman työn välillä.
Olennaista näissä analyyseissa on muun muassa hoivan uudelleen
ajattelu. Feministiset kamppailut, kuten äskettäiset feministiset lakot
ympäri maailmaa, ovat korostaneet, ettei luokkaa ja työtä tule käsitellä ainoastaan suhteessa sukupuolten väliseen palkkaeroon vaan
prekaarien, siirtolaisten, paperittomien ja kaikkien muiden hoivaja palvelutyötä tekevien olosuhteiden parantamisen näkökulmasta.
Feministiset lakot syntyivät siis halusta muuttaa kaikki. Uusliberaali
kuvitelma työn kautta tapahtuvasta vapautumisesta on kyseenalaistettava, on etsittävä vaihtoehtoa nykyisistä ja aiempien sukupolvien
feministisistä teorioista, on mullistettava käsityksemme yhteiskunnallisesta uusintamisesta ja muotoiltava pistävää kritiikkiä vallitsevaa
kapitalistista tuotantomuotoa kohtaan.
Myös intersektionalisuuden jatkuvaa epäpolitisoitumista on välttämätöntä tutkia tarkemmin: laajalle levinneet intersektionaaliset analyysit latistuvat monesti yksilöt erilaisiin, toisensa leikkaaviin identiteettikategorioihin paikantaviksi luetteloiksi.

Moneutta ei tule pelkistää kategorisiin eroihin. Jotta feministiset, antirasistiset ja rajakamppailut voidaan käsittää jaettuna projektina, tarvitaan ajattelua ja poliittista toimintaa, joka ylittää yksikoikoiset identiteettierottelut — mutta tunnistaa kuitenkin samalla valtasuhteiden
moninaisuuden — ja pääsee kiinni nykykapitalismia luonnehtiviin
joustaviin arvon kasautumisen muotoihin.
Meitä inspiroi Veronica Gagon käsitteellistys ”feministinen potentia”
(la potencia feminista). Feministinen potentia on vaihtoehtoista vallan
teoriaa. Se asettaa keskiöön vallankäytön kohteeksi joutuvat ja vastarintaan nousevat subjektit, sekä kamppailujen odottamattoman
radikaalin potentiaalin. Näiden ajatusten innoittamina kutsumme
kesäkouluun avauksia, jotka individualisoivan ”self-helpin” sijasta laajentavat poliittisen kuvittelykykymme näköpiiriä ja rakentavat radikaalin toivon pohjalta tiheämpiä kollektiivisen hoivan kudoksia. Toivomme, että yhdessä vietetyt kesän viimeiset päivät tarjoavat meille
tilaisuuden tavata toisiamme ja muistuttavat meitä yhdessä olemisen
riemusta ja ajattelun intohimosta sekä feminismin jaetusta voimasta
muuttaa kaikki.
Toivomme esityksiä, performansseja, luovia töitä ja interventioita,
jotka käsittelevät sosiaalista uusintamista, palkatun ja palkattoman
työn jakoa ja jatkuvuutta (kotona/yhteiskunnassa/työpaikoilla), riiston eri muotoja ja ekstraktivismia sukupuolen ja rodun muotoilemina
ilmiöinä – sekä strategioita näiden vastustamiseen yhdessä. Kesäkoulu järjestetään kaksikielisenä suomeksi ja englanniksi.
Kesäkoulu järjestetään Helsingissä 28.–29. elokuuta 2021, osittain ulkona, osittain sisällä. Tarkempaa tietoa paikasta ja kesäkoulun järjestelyistä tulee pian.
Lähetä abstraktisi (max 300 sanaa) suomeksi tai englanniksi viimeistään 9. toukokuuta 2021 osoitteeseen kesakoulu@tutkijaliitto.fi otsikolla ”Kesäkouluabstrakti 2021”.

Tutkijaliitto Summer School Invitation 2021
SUBVERSIVE FEMINISMS

reconising diverse power relations – and that manages to grasp contemporary flexible modes of capitalist value accumulation.

Exploring our collective capacity to change everything

Inspired by Verónica Gago’s notion of feminist potencia – an alternative
theory of power that recenters the subjectivities that confront existing
powers – we invite works that redefine the horizons of our political
imagination and build denser fabrics of radical hope and collective
care beyond individualist practices of “self-care”. We also want to use
this opportunity to meet together on the last days of summer to remind ourselves and each other of joy and active passion of thinking,
being and feeling our powers together.

Recent mobilizations around the world highlight the revolutionary
potential of feminism beyond liberal discourses of gender equality
and atomizing practices of the self. Exploring the radical potential
and power of feminism is more crucial than ever. The covid 19 pandemic and responses to it have laid bare once again how capitalist mode
of production prioritises profit-making over life-making labor.
Exploitation of labour, which transgresses the distinction between
paid and unpaid work, as well as the rethinking of care have been
addressed by feminists thinkers for a long time. Feminist struggles
such as the recent Feminist Strikes across the world have emphasised
the need to understand class and labour, not only in terms of “filling
the gender pay gap” but improving working conditions for all precarious, domestic, migrant, undocumented, and service workers. The
Strikes were thus driven by the desire to change everything. Instead
of assuming neoliberal imaginaries of liberation through labour we
need to question these terms by drawing on contemporary and previous generations’ feminist intellectual traditions that revolutionize
our views on social reproduction and develop a sharp contestation of
the current capitalist mode of production.
There is also an urgent need to enquire into the ongoing depoliticisation of intersectionality and its growing use to only quickly locate
subjects into intersecting identitarian categories. Multiplicity should
not be reduced to categorical difference. In order to recognise the
common terrain of feminist, anti-racist and border struggles, we need
thinking and politics that transgresses identitarian categories – while

We invite presentations, performances, creative work, interventions
that address social reproduction, the paid/unpaid labour divisions
and continuities (at home/in society/workplaces), exploitation, extractivism and dispossession shaped by gender and race - and strategies to contest these together. The summer school is bilingual, organised in English and Finnish.
The Summer School will be organised partly outside, partly inside in
Helsinki 28–29 August 2021. More info on the location and organisation of the event will be specified soon.
Please send your abstracts of max. 300 words in Finnish or in English
by the 9th May 2021 to kesakoulu@tutkijaliitto.fi with the headline
“Summer School Abstract 2021”.

TIEDE & EDISTYS

Tiede & edistys on palkittu, monitieteinen ja
kriittinen aikakauslehti, joka on ilmestynyt
vuodesta 1976 lähtien. Lehti julkaisee tutkimusta laajasti yhteiskuntatieteellisiltä ja humanistisilta aloilta ja se käy aktiivista tutkimuspoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua.
Neljä numeroa vuodessa. Seuraava
numero ilmestyy kesäkuussa tuplanumerona
1–2/21.

Tilaa lehti!

www.tiedejaedistys.fi

TUTKIJALIITTO
https://tutkijaliitto.wordpress.com

Tutkijaliiton blogista on muutamassa
vuodessa kasvanut tärkeä julkaisukanava
ja yhteiskunnallisen keskustelun alusta.
Blogialustalla julkaistaan tyylillisesti monipuolisia ja poleemisiakin tekstejä ja se
antaa kirjoittajalle mahdollisuuden osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun nopealla aikataululla monitieteellisistä näkökulmista.
Tutkijaliitto
Forskarförbundet i Finland ry

Voit tarjota tekstiäsi Tutkijaliiton blogiin s-postitse
osoitteeseen: blogi@tutkijaliitto.fi

Fredrikinkatu 23 D 4 (3.krs)
00120 Helsinki
www.tutkijaliitto.f i
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Kalle Siltala
Sähköposti: kalle.siltala@tutkijaliitto.f i
Puh. 050 - 4753317
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