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filosofinen aikakauslehti
on filosofian ammattilaisten 
ja amatöörien kohtauspaikka, 
monialainen asiantuntija-
areena, yhteiskuntakriittinen 
debattifoorumi ja taidekylläinen 
kulttuurimakasiini. 
Vapaaehtoisvoimin toimitettu, 
poikkeuksellisen laajaan 
avustajakuntaan varaava 
ja etenkin muhkeista 
teemanumeroistaan tunnettu 
neljännesvuosijulkaisu aloitti 
1994. niin & näin -toiminnasta 
vastaa Eurooppalaisen filosofian 
seura ry. (EFS). Lehden uusilta 
verkkosivuilta löytyy myös
vanhempia numeroita pdf-
muodossa.
www.netn.fi

niin & näin -kirjat
on vuonna 2002 aloittanut 
kirjasarja, jossa on tähän 
asti julkaistu puolensataa 
nidettä. niin & näin -kirjat 

on Suomen ainoa filosofiaan 
keskittynyt kustantamo. Sarjassa 
ilmestyy klassikkokäännöksiä, 
aikalaisanalyyseja, ajattelutaito- 
oppiaineistoja lapsille ja aikuisille 
sekä esseistiikkaa ja muita 
vapaan filosofisen muodon 
taidonnäytteitä.
www.netn.fi/kauppa

Filosofia.fi-nettiportaali
on suomalainen filosofinen 
internet-portaali. Se on toiminut 
2007 alkaen ajankohtaisen tiedon 
välittäjänä, yhteydenpitokanavana, 
tienä verkkofilosofiaan, 
johdatuksena suomalaisen 
filosofian historiaan sekä 
digitaalisena arkistona. Portaali 
palvelee sekä tutkijoita että laajaa 
yleisöä. Sen ovat tuottaneet EFS, 
niin & näin sekä Åbo Akademin 
filosofian oppiaine ja se sisältää 
suomalaisen jatkuvasti laajenevan 
filosofian verkkoensyklopedian 
Logos, suomalaisen filosofian 

historian digitoituja aineistoja 
sekä kattavan ruotsinkielisen 
osion. Portaalitoimitus pitää myös 
yllä aktiivista tiedotuspalstaa 
sähköpostilistoineen sekä kaikkeen 
puuttuvaa filosofian verkkolokia.
www.filosofia.fi

niin & näin
on myös muuta toimintaa. niin & 
näin -väki on vuosia työskennellyt 
uuraasti vapaan filosofisen 
sivistys- ja valistustoiminnan 
saralla. niin & näin järjestää 
filosofian tutkimuksen ja 
opetuksen seminaareja sekä 
filosofisia keskustelu- ja 
yleisötilaisuuksia. niin & näin 
tekee yhteistyötä Kultin, SFY:n, 
Feton, muiden kustantajien ja 
kulttuuritoimijoiden kanssa. 
niin & näin on kalenterivuoden 
aikana mukana lukuisissa 
kulttuuritapahtumissa ja monilla 
kirjamessuilla.

Yhteystiedot

niin & näin
PL 730
33101 TAMPERE
Käyntiosoite: Kaupinkatu 19, TAMPERE
puhelin: 040 721 48 91
Ville Lähde, paatoimittaja@netn.fi
Jukka Kangasniemi, yhteyspaallikko@netn.fi
tilaukset@netn.fi
www.netn.fi



UUTUUDET

Normand Baillargeon
Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi
Suom. Tapani Kilpeläinen

Tiedätkö, miten sinua huijataan? Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi 
opastaa tilastollisen puljutuksen, pr-puheen harhautusten ja kaikenlaisten 
virhepäätelmien äärelle. Nykymaailmassa ilman tätä kirjaa ei vain pärjää.
35 ! (kestotilaajille 27 !)

tulossa

John Dewey 
Demokratia ja kasvatus (Democracy and Education, 1916).
Suom. Antti Immonen.
45 ! (kestotilaajille 37 !)
(tulossa kesällä)

Demokratia ja kasvatus on nykyfilosofian suuria klassikoita. Se on John 
Deweyn tunnetuin kirja, tasa-arvoista oppimista tähdentäneen tuotannon 
ydinteos. Teos opastaa ymmärtämään, miten olennaista oppiminen on 
demokraattiselle kansalaisuudelle.

Heinrich Heine
Romanttinen koulu (Die Romantische Schule, 1835).
Suom. Jarkko S. Tuusvuori.
35 ! (kestotilaajille 27 !)
(tulossa kesällä)

Millainen on Euroopan henkinen tila? Miettiikö sitä kukaan? Heinrich 
Heinen Romanttinen koulu ärähtää meille parin vuosisadan takaa ja vaatii 
uutta huomista. Rakastettu, vihattu, sensuroitu ja jumaloitu Heine on 
mahdottoman hyökkäävää luettavaa.

Ludwig Wittgenstein
Ajatusliikkeitä. Päiväkirjat 1930–1932 & 1936–1937  
(Denkbewegungen. Tagebücher 1930–32, 1936–37; 1997).
Suom. Tommi Uschanov. 
35 ! (kestotilaajille 27 !)
(tulossa keväällä)

Ajatusliikkeitä sisältää Ludwig Wittgensteinin päiväkirjamerkintöjä 
1930-luvulta. Se on omintakeisen filosofiklassikon henkilökohtaisin, 
intiimein teos. Kirjan sivuilla saa lähituntuman Wittgensteinin 
omaleimaiseen tapaan ajatella ja kirjoittaa.

Kirjoista voi tehdä ennakkotilauksia toimistollemme!
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AJATTELUTAIDOT -sarjan uutuudet

Beate Børresen, Bo Malmhester & Tuukka Tomperi
Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja.
Suom. Tuukka Tomperi
20 ! (kestotilaajille 18 !) kierreselkä
15 ! (kestotilaajille 13 !) niittinidottu
10 kpl 100 ! niittinidottu

Helppokäyttöinen johdatus kriittiseen ajatteluun ja filosofoivaan 
keskusteluun. Ajattelu- ja keskustelutehtävät saavat ottamaan kantaa, 
työstämään ajatuksia ja luottamaan pohtivan keskustelun voimaan. 
Suulliseen ja kirjalliseen itseilmaisuun, käsitysten selkeyttämiseen sekä 
kuunteluun ja keskusteluun opastavat tehtävät vahvistavat kielellistä 
kehitystä ja kommunikaatiovalmiuksia. Ajatellaan yhdessä! haastaa koulu- tai 
harrastusryhmän pohtimaan taitavasti elämän tärkeimpiä kysymyksiä.

Roger-Pol Droit
Filosofoidaan lasten kanssa
Suom. Tapani Kilpeläinen
25 ! (kestotilaajille 22 !)
(ilmestyy toukokuussa)

Lapset kyselevät luonnostaan – kuten filosofit. Filosofoiminen ei ole 
vuosilukuja vaan yhteisten ongelmien pohdintaa. Roger-Pol Droit opastaa 
filosofiseen dialogiin lasten kanssa – ei raskaita käsitteitä ja filosofian 
taustaopintoja, vaan ihmisen olemisen ja tietämisen mahdollisuuksien 
kunnioitusta. Onko lapsesi oudompi kuin luulitkaan?

Leena Kurki & Tuukka Tomperi
Väittely opetusmenetelmänä
25 ! (kestotilaajille 22 !)
(ilmestyy huhtikuussa)

Etevää väittelijää siivittää ajattelun, argumentaation ja puhunnan oivallisuus. 
Niinpä väittelyn harjoitteleminen kehittää vastavuoroisesti näitä ajattelun 
ja kommunikaation perustaitoja. Suomessa on puutetta debatin taitajista. 
Väittelyjen käyttäminen osana opetusta peruskoulusta yliopistoon 
on erinomainen keino vireyttää kansalaistaitoja ja yhteiskunnallista 
keskustelua. Kirja esittelee tiiviisti väittelyn historiaa ja teoriaa sekä 
antaa käytännönläheisen tuen väittelyiden toteuttamiseen pedagogisena 
menetelmänä.



AJATTELUTAIDOT

on niin & näin -kirjojen sarja, joka avaa elävän ajattelun kaikkien ulottuville. 
Sarjassa julkaistaan etenkin oppimateriaaleja ajattelu- ja keskustelutaitoja 
kehittävän kouluopetuksen tueksi. Enin osa sopii käytettäviksi lasten ja 
nuorten kanssa, mutta sarjaan sisältyy myös kaikenikäisille tarkoitettuja 
kirjoja, unohtamatta itseopiskelua ja filosofianharrastusta omaksi iloksi.

AJATTELUTAIDOT -SARJASSA JO ILMESTYNEET

Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa.  
Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso 40 ! (kestotilaajille 28 !)

Filosofiaa lapsille & nuorille. Käytännön käsikirja. Toim. Maughn Gregory 25 
! (kestotilaajille 18 !)

Oscar Brenifier, Keskusteleva opetus 19 ! (kestotilaajille 15 !)

Marie-France Daniel et al., Matildan ja Taavetin seikkailut tieteen 
maailmassa 15 ! (kestotilaajille 10 !)
Marie-France Daniel et al., Matildan ja Taavetin matemaattiset seikkailut 15 
! (kestotilaajille 10 !)
Marie-France Daniel, Louise Lafortune, Richard Pallascio & Pierre 
Sykes, Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä 32 ! (kestotilaajille 
24 !)

Ann Margaret Sharp, Nukkesairaala 17 ! (kestotilaajille 14 !)
Ann Margaret Sharp & Laurance Splitter, Kuka minä olen? Nukkesairaala-
kertomuksen opettajanopas 25 ! (kestotilaajille 21 !)



TILAUSKAMPANJAA
vielä vuoden 2011 toukokuun  loppuun

kestotilaus 39 !/vuosi, (4 numeroa)(ulkomaille + 4 !)

Tilaa niin & näin itsellesi tai lahjaksi ystävälle 

–saat jonkin seuraavista kirjoista kaupan päälle

Friedrich Nietzsche, Tragedian synty    

E.M. Cioran, Hajoamisen käsikirja

Joyce Carol Oates, Nyrkkeilystä

Fjodor Dostojevski, Talvisia merkintöjä kesän vaikutelmista

William James, Pragmatismi

Miguel de Unamuno, Traaginen elämäntunto

Simone Weil, Juurtuminen

Giorgio Colli, Nietzschen jälkeen 

Guy Haarscher, Tunnustuksettomuus

Tilaa takasivun tilauskortilla tai 
www.netn.fi/kauppa tai
tilaukset@netn.fi
Puhelintilaukset: 040-721 48 91

Merkitse verkkokaupan tilauksen 
lisätietoja-kohtaan koodi 
TILAUSKAMPANJA.

niin & näin 
sai opetus- ja kulttuuriministeriön  

myöntämän laatupalkinnon 2010

Laatupalkintoperustelut: 
”Vuonna 1994 perustettu filosofinen aikakauslehti niin & näin on erinomainen esimerkki siitä, miten 
vaikeistakin aiheista voi kirjoittaa sekä syvällisesti että kansantajuisesti – ja tyylikkäästi. Kauniisti taitettu 
lehti joka numerossa vierailevine taiteilijoineen edustaa kulttuurilehtikenttämme parhaimmistoa: se yhdistää 
modernin julkaisuestetiikan ja ikivanhat filosofiset pohdinnat. Aiheet kattavat kaiken mahdollisen Nietzschestä 
nyrkkeilyyn ja kirjoittajakunta koko skaalan nuorista harrastajista harmaantuneisiin akateemikkoihin. niin & 
näin on vakiinnuttanut asemansa kulttuurikeskustelun keskeisenä foorumina Suomessa.”

niin & näin kiittää palkinnosta ja jatkaa 



TILAUSKAMPANJA 39!/vuosi
Alleviivaa haluamasi kampanjaan kuuluva kirja
(Tilauskampanjan lähetykset postikuluitta)

UUTUUDET

Normand Baillargeon, Älyllisen itsepuolustuksen 
pikakurssi 35 ! (kestotilaajille 27 !) 
John Dewey, Demokratia ja kasvatus 45 ! (37 !) 
Heinrich Heine, Romanttinen koulu 35 ! (27 !) 
Ludwig Wittgenstein, Ajatusliikkeitä. Päiväkirjat 
1930–1932 & 1936–1937 35 ! (27 !) 

AJATTELUTAIDOT-SARJAN 

UUTUUDET

Beate Børresen, Bo Malmhester & Tuukka 
Tomperi, Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun 
työkirja. 15 ! (13 !) 
Roger-Pol Droit, Filosofoidaan lasten kanssa 
25 ! (22 !) 
Leena Kurki & Tuukka Tomperi 
Väittely. Oppimisen ja opetuksen menetelmänä
20 ! (18 !) 

AJATTELUTAIDOT

Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun 
edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & 
Hannu Juuso 40 ! (28 !) 
Filosofiaa lapsille & nuorille. Käytännön käsikirja.  
Toim. Maughn Gregory 25 ! (18 !) 
Oscar Brenifier, Keskusteleva opetus 19 ! (15 !) 
Marie-France Daniel et al., Matildan ja Taavetin 
seikkailut tieteen maailmassa 15 ! (10 !) 
Marie-France Daniel et al., Matildan ja Taavetin 
matemaattiset seikkailut 15 ! (10 !) 
Marie-France Daniel, Louise Lafortune, 
Richard Pallascio & Pierre Sykes, Filosofoidaan 
matematiikasta ja luonnontieteistä 32 ! (24 !) 
Ann Margaret Sharp, Nukkesairaala 17 ! (14 !) 
Ann Margaret Sharp & Laurance Splitter, Kuka 
minä olen? Nukkesairaala-kertomuksen opettajanopas 
25 ! (21 !) 

MUUT KIRJAT

E.M. Cioran, Hajoamisen käsikirja 28 ! (21 !) 
Giorgio Colli, Nietzschen jälkeen 26 ! (19 !) 
John Dewey, Taide kokemuksena 45 ! (37 !) 
Fjodor Dostojevski, Talvisia merkintöjä kesän
vaikutelmista 28 ! (21 !) 
Juha Drufva,  
Unohdettuja ajatuksia etsimässä 20 ! (14 !) 
Guy Haarscher, Tunnustuksettomuus 25 ! (18 !) 
Pierre Hadot, Mitä on antiikin filosofia? 35 ! (27) 
Mika Hannula, Suomalaisuudesta – Erään sukupolven 
tarina 36 ! (27 !) 
Martin Heidegger, Esitelmiä ja kirjoituksia osa II  
15 ! (10 !) 
Martin Heidegger,  
Mitä on metafysiikka? 22 ! (18 !) 
Martin Heidegger, Tekniikka ja käänne 25 ! (18 !) 
Martin Heidegger, Silleen jättäminen 15 ! (10 !) 
William James, Pragmatismi 30 ! (22 !) 
Daniel Juslenius, Suomen onnettomuus. De miseriis 
Fennorum 20 ! (14 !) 
Niccolò Machiavelli, Castruccio Castracanin elämä 
18 ! (12!) 
Lauri Mehtonen, Moderniteetin jäljillä. Tekstejä 
aistisuudesta, tiedosta ja sivistyksestä 20 ! (14 !) 
Friedrich Nietzsche, Tragedian synty 25 !(18 !) 
Joyce Carol Oates, Nyrkkeilystä 24 ! (17 !) 
Michel Onfray, Kapinallisen politiikka. Tutkielma
vastarinnasta ja taipumattomuudesta 20 ! (14 !) 
José Ortega y Gasset, Ajatuksia tekniikasta  
25 ! (18 !) v
Jukka Paastela (toim.),Terrorismi. Ilmiön tausta ja
aikalaisanalyysejä 29 ! (20 !) 
J.J.F. Perander, Yhteiskunta uutena aikana ja muita 
kirjoituksia 20 ! (14 !) 
Sami Pihlström, Elämän ongelma 35 ! (27 !) 
Miguel de Unamuno, Traaginen elämäntunto  
25 ! (18 !) 
T.P. Uschanov, Wittgenstein in Finland. A
Bibliography 1928-2002 10! (7 !) 
Tommi Wallenius, Filosofian toinen. Levinas ja
juutalaisuus 15 ! (10 !) 
Juha Varto, Tanssi maailman kanssa 26 ! (19 !) 
Simone Weil, Juurtuminen – Alkusoitto
ihmisvelvollisuuksien julistukselle 34 ! (25 !) 

Hintoihin lisätään postikulut  
Postikulut kirjalta: 
1 kpl 3,00 euroa 
2 kpl 4,50 euroa 
3 kpl 6,00 euroa 
4 kpl tai enemmän 7,00 euroa 
Ulkomaille postin hinnaston perusteella


