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Edita Publishing tarjoaa kaikkien luettavaksi palan digitaalista historian
oppikirjaa satavuotiaan Suomen kunniaksi
Edita Publishing Oy on avannut kaksi lukua lukion digitaalisesta historiankirjasta kaikille Suomen historiasta
kiinnostuneille. Kaikkien aikojen historia 3 – Itsenäisen Suomen historia on hiljattain ilmestynyt lukion uuden
opetussuunnitelman mukainen oppikirja. Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi osa kirjasta on nyt kaikkien
luettavissa osoitteessa https://www.editapublishing.fi/digikirja/kahi3demo#Lukijalle. Digikirjassa on painetun
kirjan sisältöjen lisäksi digitehtäviä ja linkkejä.
Edita Publishing Oy toteuttaa monipuolisia ja yhä useammin digitaalisia sisältö- ja oppimisratkaisuja joko palveluna
asiakkaille tai omina kustantamisen tuotteina. Yksi merkittävä sisältöalue näissä ratkaisuissa on historiatieto. Yhtiö
julkaisee muun muassa asiakkaiden historiatietoa sekä kirjoina että kuratoituina sivustoina, ja yhtiön
oppimateriaaleista löytyvät historian kirjasarjat yläkouluun ja lukioon. Lisäksi yhtiö on tuottanut laki- ja virallistietoa jo
yli sadan vuoden ajan.
Kuluvana vuonna Suomen valtiollinen itsenäisyys täyttää sata vuotta. Myös Edita Publishingin oma historia linkittyy
tiiviisti Suomen itsenäistymiseen. Yhtiön juuret ulottuvat vuoteen 1859, jolloin toimintansa aloitti Keisarillisen
Senaatin kirjapaino, jonka perillinen Edita Publishing on. Suomen itsenäistyttyä kirjapaino painoi muun muassa
Suomen itsenäisyysjulistuksen.
Edita Publishing haluaa omalta osaltaan juhlistaa vuotta avaamalla uudistuvan historiakirjasarjan sisältöä suurelle
yleisölle. Kaikille avoimena on nyt Itsenäisen Suomen historia -kirjasta kaksi lukua: Miten Suomesta tuli Suomi? (1809–
1899) ja Autonomian puolustamisesta itsenäistymistaisteluun (1899–1918). Lisäksi yhtiöllä on Twitterissä
Satavuottasitten-tili (@Satavsitten), jolla twiitataan vuoden 1917 tapahtumista.
– Itsenäinen Suomi viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan. Sen vuoksi olemme halunneet nostaa historiatiedon
vahvasti esiin ja kertoa eri kanavissa (esim. https://twitter.com/Satavsitten), millainen Suomi oli sata vuotta sitten,
mitä silloin tapahtui ja miten Suomi itsenäistyi. Historiatieto on meille jatkuvasti ajankohtaista luonnollisesti
historiaoppimateriaaliemme takia, mutta myös sen vuoksi, että useissa asiakkaillemme tuottamissa sivustoissa ja
tilauskirjoissa esitellään Suomen historiaa eri tavoin, kertoo Edita Publishing Oy:n toimitusjohtaja Päivi Hietanen.
Edita Publishingin kustantaman Kaikkien aikojen historia 3 Itsenäisen Suomen historia (Lukion ops 2016) -kirjan tekijät
ovat Jari Aalto, Vuokko Aromaa, Pertti Haapala, Seppo Hentilä ja Jaana Nieminen. Kirjan on toimittanut
kustannustoimittaja Katri Hämeenniemi.

Lue lisää aiheeseen liittyen:
- Kaikkien aikojen historia -sarja, https://www.editapublishing.fi/oppimateriaalit/lukio/kirjasarjat/kaikkien-aikojenhistoria
- Vastaava kustannuspäällikkö Hanna Sokratous: Historiallinen 100-vuotislahja sinulle: Itsenäisen Suomen historia!,
http://palvelut.editapublishing.fi/blogi/historiallinen-100-vuotislahja-sinulle-itsenaisen-suomen-historia
- Asiakkuus- ja viestintäjohtaja Tuula Wäyrynen: Sadan vuoden takainen historia herää eloon,
http://palvelut.editapublishing.fi/blogi/sadan-vuoden-takainen-historia-heraa-eloon
- Asiakasjohtaja Raimo Savolainen: Itsenäisyyden rakentajat puhuttelevat jälleen,
http://palvelut.editapublishing.fi/blogi/itsenaisyyden-rakentajat-puhuttelevat-jalleen
- Satavuottasitten-tili, https://twitter.com/Satavsitten
- Sivusto Suomen itsenäisyyden tekijöistä ja vaiheista, www.itsenäisyys100.fi
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Edita Publishing Oy on monialainen sisältöyhtiö. Olemme sisältöjen huippuasiantuntija: kuratoimme, tuotamme,
jalostamme ja jakelemme sisältöjä. Luotettavat ja ajantasaiset sisältö- ja oppimisratkaisumme tuottavat
merkityksellistä tietoa ja taitoa ja auttavat asiakkaitamme säästämään aikaa, saavuttamaan tavoitteensa ja
menestymään. Toimistollamme Helsingissä työskentelee noin 85 osaajaa. Edita Publishing on osa Pohjoismaiden
johtavaa viestintäkonsernia Nordic Morningia.

www.editapublishing.fi
Seuraa meitä somessa:
Twitter: @EditaPublishing, @EditaOppiminen, @EditaLakitieto, @Satavsitten
Facebook: Edita Publishing, Edita Oppiminen, Edilex, Memo Historia ja Yhteiskuntaoppi, Educode
LinkedIn: Edita Publishing, Edita Lakitieto
Instagram: EditaPublishing, Edita_Oppiminen
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