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Uusia kirjoja 8-9/2018
02 Kirjastotoimi
02 SOSIAALINEN
Hokkanen, Laura
Sosiaalinen kirjasto : lukemattomien mahdollisuuksien maailma
kirjastot; yhteisöllisyys; asiakaslähtöisyys; kirjastotyö; muutos; oppimisympäristö; elämyksellisyys; kohtaaminen;
toiminnalliset menetelmät; mediakasvatus; lukuharrastus; nuorisotyö; maahanmuuttajatyö; kirjastopalvelut; yleiset
kirjastot; vankilakirjastot; julkiset tilat; kulttuuripalvelut; sivistyspalvelut

04 E Esseekurssi (lukio)
04 E HOSSEINI
Hosseini, Silvia
Pölyn ylistys : esseitä
kulttuurikritiikki; esseet

14 Psykologia
14 EKMAN
Ekman, Tiina
Huijarisyndrooma : miksi en usko itseeni? (vaikka olen oikeasti hyvä)
itsetunto; alemmuudentunne; itseluottamus; minäkuva; osaaminen; vähättely; ammattitaito; ahdistus; pelot
14 GRANDELL
Grandell, Ronnie
Irti itsekritiikistä : löydä terve suhde itseesi
tsekritiikki; kriittisyys; asennemuutos; positiivisuus; minäkuva; itsetunto; itsetuntemus; itsekasvatus; elämänhallinta;
elämäntaito-oppaat
14 HAKALA
Hakala, Juha T.
Luova laiskuus : anna ideoille siivet
luovuus; ideointi; ajattelu; piilotajunta; ongelmanratkaisu; taiteellinen lahjakkuus; työelämä; työtavat
14 TAKANEN
Takanen, Kimmo
Päästä irti : vapaudu tunnelukoista
elämäntaito; elämänhallinta; tietoinen läsnäolo; tunteet; tunne-elämän häiriöt; psyykkinen kehitys; lapsuus; aikuisuus;
elämäntaito-oppaat

32 Valtio-oppi. Poliittiset järjestelmät. Kansainvälinen politiikka. Kehitysyhteistyö.
Siirtolaisuus. Naisen asema
32 HOLMA
Holma, Jenni
Näkymätön sukupuoli : ei-binäärisä ihmsiä
sukupuolivähemmistöt; sukupuoli; sukupuoli-identiteetti; seksuaalivähemmistöt; sosiaalinen sukupuoli; sukupuolen
määräytyminen; intersukupuolisuus; transsukupuolisuus; transihmiset; sukupuolisensitiivisyys; sukupuolisuus;
seksuaalisuus; ruumiinkuva; ruumis; kokemukset; henkilövalokuvaus; queer-tutkimus; henkilöhistoria; henkilökuvat;
sarjakuvat

33 Oikeustiede
33 PASSI
Passi, Minna
Keisari Aarnio : huumepoliisi Jari Aarnion uskomaton tarina
Aarnio Jari; huumausainerikokset; poliisit; esitutkinta; huumekauppa; rikollisuus; tuomiot; virkarikokset; poliisipäälliköt;
rikospoliisi; poliisi; Helsinki
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36 Taloustiede. Talousmaantiede
36 BREGMAN
Bregman, Rutger
Ilmaista rahaa kaikille : ja muita ideoita, jotka pelastavat maailman
yhteiskuntakehitys; taloudellinen kehitys; sosiaaliset ongelmat; maailmanlaajuiset ongelmat; köyhyys; tulonjako;
perustulo; työnjako; työllisyys; hyvinvointivaltio; edistys; utopiat

38 Kasvatus. Opetus
38 HAARO
Haaro, Heli
Käsikirja lukupiireihin
lukupiirit; lukeminen

49 Kansatiede. Antropologia
49 PULKKINEN
Pulkkinen, Eija
Syntymän ja kuoleman kirja : riittejä ja uskomuksia maailmalta
siirtymäriitit; riitit; rituaalit; syntymä; kuolema; juhlamenot; seremoniat; kansantavat; kansanusko; uskomukset;
Latinalainen Amerikka; Meksiko; Guatemala; Panama; Peru; Aasia; Myanmar; Bhutan; Filippiinit; Pakistan

53 Fysiikka
53 ENQVIST
Enqvist, Kari
Suhteellisuusteoriaa runoilijoille
Einstein Albert; suhteellisuusteoria; avaruus; maailmankaikkeus; maailmankaikkeuden synty; mustat aukot; aika; liike;
gravitaatio; aikamatkat

56 Biologia
56 HARARI
Harari, Yuval Noah
21 oppituntia maailman tilasta
kulttuurisosiologia; maailmanlaajuiset ongelmat; vaikutukset; arkielämä; yhteiskunnallinen muutos; poliittinen muutos;
uhkakuvat; globalisaatio; sivilisaatio; nationalismi; demokratia; elämäntapa; selviytyminen; tulevaisuus;
yhteiskuntakehitys; teknologinen kehitys

59 Lääketiede. Terveydenhoito
59 IGNATIUS
Ignatius, Anne
Joka kymmenes nainen : elämä endometrioosin kanssa
endometrioosi; hoitomenetelmät; naistentaudit; oireet; kipu; hedelmättömyys; tukimuodot; kokemukset; naiset
59 PUHU
Puhu hereille : kirjoituksia autismikirjolta / Janette Hannukainen, Tuomas Leppäniemi, Veeti Nevalainen, Sanni
Purhonen, Sanna Rämö (toim)
autismi; autismikirjon häiriöt; kokemukset; sosiaalinen vuorovaikutus; kielenkäyttö; kirjoittajapiirit; runot novellit; aforismit

65 Tekninen työ, tekstiilityö, askartelu
65 KOKKONEN
Kokkonen, Kiti
Tanhupallon askartelukirja
askartelu

84 Romaanit
84 HÄRKÖNEN
Härkönen, Anna-Leena
Ihan ystävänä sanon : ja muita kirjoituksia
huumori; ironia; kolumnit; pakinat; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
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84 JONES
Jones, Sadie
Kutsumattomat vieraat
1910-luku; yhteiskuntakuvaus; sääty-yhteiskunta; syntymäpäivät; tyttäret; liikenneonnettomuudet; junat; sijoitus;
matkustajat; kartanot; yhteiskuntaluokat; eriarvoisuus; pelko; vieraat; perhesalaisuudet; myrskyt; maaseutu;
intertekstuaalisuus; William Shakespeare; Englanti; historialliset romaanit; aikakausiromaanit; perheromaanit; romaanit;
kaunokirjallisuus; englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 KINNUNEN
Kinnunen, Tommi
Pintti : kolmenpäivänromaani
1949-1951; ihmissuhteet; tehtaat; työpaikat; lasiteollisuus; arkielämä; maaseutu; vaikeneminen; perheenjäsenet;
vastoinkäymiset; sisarukset; lasinpuhaltajat; ajankuvaus; sodanjälkeinen aika; suomenkielinen kirjallisuus; psykologiset
romaanit
84 MUSTONEN
Mustonen, Enni
Emännöitsijä [3]
Edelfelt Albert; romaanit; kaunokirjallisuus; historialliset romaanit; taskukirjat; vuosisadan vaihde; 1800-luku; 1900-luku;
yhteiskuntakuvaus; arkielämä; sääty-yhteiskunta; luokkaerot; elämäntapa; yläluokka; sosiaalinen asema; emännöitsijat;
ahkeruus; neuvokkuus; ihailu; rakkaus; erisäätyisyys; kuvataiteilijat; suvut; työläiset; kaupungit; Helsinki
84 MUSTONEN
Mustonen, Enni
Lapsenpiika [2]
Sibelius Jean; romaanit; historialliset romaanit; kehityskertomukset; viihdekirjallisuus; jatkokertomukset; maaltamuutto;
arkielämä; 1890-luku; ihastus; perhetragediat; lastenhoitajat; perheet; säveltäjät; palvelusväki; piiat; taiteilijakodit;
kaupungit; 1898; Suomi; Helsinki
84 MUSTONEN
Mustonen, Enni
Paimentyttö [1]
Topelius Zacharias; romaanit; historialliset romaanit; kehityskertomukset; viihdekirjallisuus; jatkokertomukset; arkielämä;
1890-luku; erisäätyisyys; kuolema; äidit; ahkeruus; työ; navetat; onnettomuudet; putoaminen; toipuminen; kasvu; tytöt;
palvelusväki; piiat; karjakot; kirjailijat; kartanot; Östersundom; talot; Björkudden; Suomi; Sipoo
84 MUSTONEN
Mustonen, Enni
Ruokarouvan tytär [5]
1920-luku; elämäntapa; yläluokka; yhteiskuntakuvaus; opiskelijaelämä; äidit; tyttäret; Suomi; historialliset romaanit;
taskukirjat; romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 MUSTONEN
Mustonen, Enni
Taiteilijan vaimo [6] : syrjästäkatsojan tarinoita
1920-luku; yhteiskuntakuvaus; paluu; kotimaa; kulttuurielämä; muutto; elämäntapa; taiteilijat; kaupungit; Suomi; Espoo;
Ranska; Pariisi; Helsinki; historialliset romaanit; romaanit
84 TERVO
Tervo, Jari
Aamen : romaani
asukkaat; kaupungit; naapurit; kaupunginosat; elämänhallinta; julkinen keskustelu; sosiaalinen media; väkivaltarikokset;
puistot; kesä; päivä; suomenkielinen kirjallisuus; Helsinki; Kallio; yhdenpäivänromaanit; satiirit; romaanit; kaunokirjallisuus
84 TURUNEN
Turunen, Saara
Sivuhenkilö
kirjoittaminen; kirjailijat; taiteilijuus; unelmat; arvostus; minäkertoja; psykologiset romaanit; taiteilijaromaanit; romaanit;
kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus; naisen asema

86 Kirjallisuustiede
86 KAINULAINEN
Kainulainen, Siru
Runon tuntu
kirjallisuudentutkimus; lyriikka; ilmaisu; rytmi; kirjallisuuden kieli; runot; lukeminen; vastaanotto; tulkinta; tekstianalyysi;
2000-luku

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Kirjasto - Uusia kirjoja 8-9/2018

10.10.2018 Sivu 4

86.2 Suomen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.2 JAATINEN
Jaatinen, Satu
Tuntemattomat : Suomen suosituimman tarinan monet maailmat
romaanit; kirjat; sotaromaanit; jatkosota; elokuvat; dramatisointi; filmatisointi; kirjallisuudentutkimus; tulkinta;
elokuvaohjaus; elokuvaus; teatteri; tuotanto; elokuva; fiktiiviset henkilöt; Suomi; Tuntematon sotilas

88.2 Suomen kieli. Etymologia
88.2 NUORUUDEN
Nuoruuden ääni : ylioppilasaineiden valioita / toim. Anne helttunen, Sari Hyytiäinen, Ulla Koivukangas, Liisa Virtanen
ainekirjoitus; ylioppilaskirjoitukset; äidinkieli; ylioppilaat; kirjailijat; toimittajat; elokuvaohjaajat; kustantajat; säveltäjät;
henkilökuvat; ylioppilasaineet

89.61 Ranskan kieli. Ranskankielinen kaunokirjallisuus
89.61 JELLOUN
Jelloun, Tahar Ben
Le racisme expliqué à ma fille
rasismi; muukalaisviha; rotusyrjintä; syrjintä

90.3 Sotahistoria
90.3 LARSDOTTER
Larsdotter, Anna
Naiset sodissa
sotilaat; naiset; historia; sotarintama; maanpuolustus; sodat; sukupuoliroolit; sotahistoria; naishistoria; sota; sodankäynti

91 Maailman historia. Euroopan historia ; löytöretket (yleinen maailmanhistoria, yleinen
poliittinen ja yhteiskuntahistoria sekä löytöretkien yleinen historia; myös Euroopan ja
Länsi-Euroopan yleinen historia, yleinen kulttuurihistoria sekä yleinen arkeologia. MUTTA: eri
maiden ja alueiden yleinen historia luokitetaan maittain ja alueittain)
91 MATILAINEN
Matilainen, Pekka
Muutokset tekijät : renessanssin synty ja perintö
renessanssi; uusi aika; taide; tieteet; kulttuurihistoria; historia; Eurooppa

94/97 Euroopan historia. Euroopan maiden historia (myös Venäjä ja Neuvostoliitto)
94/97 JUSSILA
Jussila, Osmo
Neuvostoliiton tragedia : utopiasta vankileirien saaristoksi
Lenin V. I.; aatehistoria; sosialismi; poliittinen historia; poliittiset järjestelmät; bolsevismi; epäonnistuminen; kommunismi;
Neuvostoliitto

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
99.1 SIMON
Simon, Marie Jalowicz
Sitten juoksin pakoon : juutalaistytön selviytymistarina 1940-1945
Simon Marie; muistelmat; selviytyminen; tytöt; toinen maailmansota; juutalaisvainot; historia; holokausti; Saksa; Berliini
99.1 TUOMI
Tuomi, Elina
Itsenäisiä naisia : 70 suomalaista esikuvaa
henkilöhistoria; naiset; Suomi; yhteiskunnalliset vaikuttajat; kulttuurivaikuttajat; julkisuuden henkilöt; esikuvat; naisen
asema; historia; elämäkerrat

L 30 Lasten tietokirjat: Sosiologia. Yhteiskunta. Valtio-oppi. Käytösoppaat
L 30 NOPOLA
Nopola, Sinikka

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Kirjasto - Uusia kirjoja 8-9/2018

10.10.2018 Sivu 5

Risto Räppääjä liikenteessä
liikennekasvatus; liikenneturvallisuus; liikennesäännöt; liikennemerkit

L 50 Lasten tietokirjat: Luonnontiede
L 50 JÄNNÄ
Jännä tiedekirja : tutki ja tee kokeita / toim. Anna Davini ; kuv. Francesca Carabelli
luonnontieteet; kokeet; tutkimustoiminta; temput; tiede; ilmiöt; fysikaaliset ilmiöt; kemialliset ilmiöt

L 59 Lasten tietokirjat: Terveys
L 59 OLLILA
Ollila, Emma
Emman lumoavat letit
hiukset; kampaukset; letit; palmikointi

L 68 Lasten tietokirjat: Kotitalous
L 68 VUORI
Vuori, Katariina
Mukulat maalla : lasten ruokaretki
maatilat; ruoan tuotanto; lammas; lammastalous; lihakarja; maitotilat; maidon tuotanto; lehmä; maito; viljan tuotanto;
viljalajit; hunaja; mehiläinen; luonnonkasvit; kalastus; kasvikset; siipikarjatilat; kana; ruoanvalmistus; raaka-aineet;
alkuperä; ruokaohjeet; keittokirjat

L 82 Lastenkirjallisuus: runot
L 82 LEHTINEN
Lehtinen, Emilia
Prinsessa Wilhelmiina ja kohtalon lantti [3] : kertomus lohikäärmeiden kasvatuksen asiantuntijoille
kuvakirjat; runokuvakirjat; huumori; ihastus; valinta; prinssit; prinsessat; lohikäärmeet; runot; lastenkirjallisuus
L 82 LEIJONA
Leijona se venytteli : 100 vuotta suomalaista lastenrunoutta / toim. Tuula Korolainen ja Riitta Tulusto ; kuv. Maija
Hurme
lastenkirjallisuus; lastenrunot; runot; antologiat; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus; suomenruotsalainen
kirjallisuus
L 82 MARISKA
Mariska
Määt ja Muut : runoja eläimistä ja ihmisistä
runot; lastenkirjallisuus; eläimet; suomenkielinen kirjallisuus; lastenrunot; eläinrunot; kuvakirjat

L 84 Lastenkirjallisuus: romaanit
L 84 HURME
Hurme, Vuokko
Kaipaus [2]
muutos; maailmanjärjestys; seikkailu; kadonneet; ystävät; rinnakkaiset maailmat; lastenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus;
muutos; maailmanjärjestys; painottomuus; tulevaisuus; epävarmuus; ystävyys; seikkailu; perheet; tytöt; rinnakkaiset
maailmat; kaupungit; fantasiakirjallisuus
L 84 LE GUIN
Muistamisen taito [3] / Ursula K. [Le Guin] ; suom. Kristiina Rikman
nuortenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus; miehitys; yliluonnolliset voimat; kielletyt kirjat; kapinalliset; oraakkelit; selvänäkö;
piiritys; kaupungit; pakomatkat; orjat
L 84 LE GUIN
Näkemisen lahja [1] / Ursula K. [Le Guin] ; suom. Kristiina Rikman
nuortenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus; yliluonnolliset voimat; valtataistelu; suvut; järjestetty avioliitto; sokeus
L 84 LE GUIN
Sanan mahti [2] / Ursula K. [Le Guin] ; suom. Kristiina Rikman
nuortenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus; miehitys; kaupungit; kielletyt kirjat; kapinalliset; oraakkelit
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L 84 LUKUPALAT
Hai, Magdalena
Painajaispuoti ja kamala kutituspulveri [1]
helppolukuiset kirjat; tytöt; kauppa-apulaiset; kummitukset; lastenkirjallisuus
L 84 MÄKIPÄÄ
Mäkipää, Jari
Masi Tulppa [2] : rooli päällä
kommellukset; kesäloma; kesänvietto; pojat; lastenkirjallisuus; huumori; tietokonepelaaminen; kesäleirit; koodaaminen
L 84 NOPOLA
Nopola, Sinikka
Heinähattu, Vilttitossu ja hupsu enkeli
kommellukset; leikit; enkelit; mysteerit; siskot; poliisit; lastenkirjallisuus; tyttökirjat; huumori
L 84 NOPOLA
Nopola, Sinikka
Risto Räppääjä ja juonikas Julia [18]
kommellukset; musiikkikilpailut; laulaminen; rap; lastenkirjallisuus; poikakirjat; huumori
L 84 NORONEN
Noronen, Paula
Yökoulu ja noidutut tossut
koulunkäynti; yö; taikaesineet; tossut; katoaminen; oppilaat; zombit; täit; yliluonnolliset olennot; lastenkirjallisuus;
helppolukuiset kirjat; koululaisromaanit
L 84 PANTERMÜLLER
Pantermüller, Alice
Lotta Levoton ja konnakohellus [3]
kommellukset; koululaiset; koulunkäynti; alakoulu; lastenkirjallisuus; päiväkirjaromaanit; koululaisromaanit; uhanalaiset
eläimet; eläinten suojelu
L 84 PARVELA
Parvela, Timo
Ella ja kaverit mestarikokkeina
mielipiteet; ruoka; kouluruoka; ruoanvalmistus; oppilaat; kilpailu; kommellukset; lastenkirjallisuus; koululaisromaanit;
huumori
L 84 PARVELA
Parvela, Timo
Kepler62 uusi maailma [1] : Kaksi heimoa
seikkailu; avaruus; uhat; nälänhätä; kapinat; uudisasukkaat; lapset; heimot; siirtokunnat; planeetat; suomenkielinen
kirjallisuus; Kepler62e; lastenkirjallisuus; tieteiskirjallisuus; scifi; seikkailukirjallisuus; sarjakertomukset
L 84 PELTONIEMI
Taivazalan joutsen [1] / Sari Peltoniemi ; kuv. Laura Haapamäki
fantasiakirjallisuus; seikkailukirjallisuus; etsintä; pojat; rinnakkaiset maailmat; kylät

L 85 Lastenkirjallisuus: kuvakirjat
L 85 HAVUKAINEN
Havukainen, Aino
Tatu ja Patu, elämä ja teot [20]
elämänkaari; pojat; keksijät; tutkijat; koti; kuvakirjat; kertomukset; henkilökuvat; lastenkirjallisuus

L 90 Lasten tietokirjat: yleinen historia
L 90 SALMINEN
Salminen, Ida
Tarinoita suomalaisista tytöistä, jotka muuttivat maailmaa
merkkihenkilöt; naiset; suomalaiset; julkisuuden henkilöt; yhteiskunnalliset vaikuttajat; Suomi; lastenkirjallisuus;
henkilökuvat; kertomukset; tasa-arvo

N 84 Nuorten kaunokirjallsuus
N 84 ENORANTA
Enoranta, Siiri
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Tuhatkuolevan kirous
perhesalaisuudet; menneisyys; magia; sieppaukset; yliluonnolliset voimat; kuolemattomuus; noidat; sisäoppilaitokset;
Magia-akatemia; suomenkielinen kirjallisuus; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; fantasiakirjallisuus;
spekulatiivinen fiktio
N 84 HAI
Hai, Magdalena
Kolmas sisar [1] : Royaumen aikakirjat
pako; tytöt; etsintä; kadonneet; noidat; valtakunnat; nuortenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus; spekulatiivinen fiktio;
queer-kirjallisuus
N 84 IHONEN
Ihonen, Essi
Ainoa taivas
aikuistuminen; nuoret; tytöt; elämänkatsomus; kriisit; unelmat; tulevaisuus; usko; odotukset; uskonnolliset yhteisöt;
lestadiolaisuus; esikoisteokset; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; psykologiset romaanit
N 84 LACOUR
LaCour, Nina
Välimatkoja
yksinäisyys; suru; menetys; kuolema; isoisät; menneisyys; ystävyys; opiskelijat; yliopistot; New York; nuortenkirjallisuus;
nuorten aikuisten kirjat; romaanit
N 84 MATTILA
Mattila, Riina
Järistyksiä
erilaisuus; lukiolaiset; rakastuminen; nuoret; sukupuoli-identiteetti; homoseksuaalisuus; itsensä hyväksyminen;
yhteisöllisyys; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat
N 84 PARETSKOI
Shell's Angles [4] : aivot narikkaan / Jyri Paretskoi
ystävyys; pojat; tulevaisuus; epävarmuus; vastoinkäymiset; mopoilu; jengit; koulunkäynti; yläkoulu; nuortenkirjallisuus;
poikakirjat; romaanit; sarjakertomukset
N 84 SIMUKKA
Simukka, Salla
Sammuta valot! : pieniä kauheita tarinoita ; Sytytä valot! : pieniä kauniita tarinoita
nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; novellit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus; kääntökirjat
N 84 TUSINA
Haanpää, Päivi
Tusina : novelleja
suomenkielinen kirjallisuus; novellit; nuortenkirjallisuus; kaunokirjallisuus

