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Kirjaston uutuudet 10-12/2017
17 Etiikka
17 COELHO
Maktub / Paulo Coelho ; suom.
Helsinki : Bazar, 2015
tarinat; pienoisnovellit; novellit; kaunokirjallisuus; portugalinkielinen kirjallisuus; käännökset; elämäntaito

30 Sosiologia. Sosiaalipsykologia. Yhteiskuntaoppi. Järjestötoiminta. Käytösoppaat
30 LIMNÉLL
Limnéll, Jarno
Pelottaako? : Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus
Helsinki : Docendo, 2017
nuoret; pelot; tulevaisuus; tulevaisuudenodotukset; odotukset; turvallisuus; uhat; uhkakuvat; käsitykset; Suomi

36 Taloustiede. Talousmaantiede
36 LEPPÄ
Voittajien varjot : elämää eriarvoisten tasavallassa / Asta Leppä
Helsinki : Kirjapaja, 2017
eriarvoisuus; sosiaaliset ongelmat; köyhyys; syrjäytyminen; hyvinvointivaltio; yhteiskunnallinen asema; menestyminen;
tasa-arvo; onnellisuus; ihanteet; ihmisarvo; hyväosaisuus

49 Kansatiede. Antropologia
49 AIKIO
Märät säpikkäät : sápmi underground - saamelaisten käyttöopas / Kirste Aikio, Esa Salminen ja Suvi West
Hki : Johnny Kniga, [2013]
saamelaiset; saamelaisuus; lappilaisuus; saamelaiskulttuuri; kansanperinne; kulttuuri; huumori; Lappi

50 Luonnontieteiden yleisteokset
50 VALTAOJA
Kohti ikuisuutta / Esko Valtaoja
Helsinki : Ursa, 2017
maapallo; tulevaisuus; ihmiskunta; maailmankaikkeus; luonnonlait

68 Kotitalous
68 HOPIA
Hopia, Anu
Hyppysellinen tiedettä : valeomenapiirakka ja muita kokeiluja keittiössä
Helsinki : Gaudeamus, 2017
ruoanvalmistus; ruoka; kemia; elintarvikekemia; fysikaaliset ilmiöt; kemialliset ilmiöt; molekyyligastronomia; ruokakulttuuri;
ruokaohjeet

82 Runot
82 IKÄISEKSEEN
Korolainen, Tuula
Ikäisekseen hyvin säilynyt : satavuotiaan Suomen runoja
Helsinki : Kirjapaja, 2017
suomalaisuus; kansallinen identiteetti; suomalaiset; luontosuhde; runot; antologiat; lyriikka; kaunokirjallisuus;
suomenkielinen kirjallisuus

84 Romaanit
84 KING
Hohto / Stephen King ; suom. Pentti Isomursu; suomennoksen tarkistanut Suvi Clarke
Helsinki : WSOY, 2013
romaanit; kauhukirjallisuus; mielenterveyshäiriöt; isät; selvänäkö; pojat; hulluus; paranormaalit ilmiöt; takaa-ajo; hotellit;
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syrjäseudut; vuoristot; kaunokirjallisuus; käännökset
84 REMES
Horna / Ilkka Remes
Helsinki : WSOY, 2014
uhat; kansainvälinen politiikka; salailu; kansainvälinen yhteistyö; pidättäminen; työntekijät; tiedustelu; rikokset;
suunnittelu; vallanhimo; uhkakuvat; kielletty rakkaus; uhrautuminen; rakastetut; konfliktit; agentit; sotilashenkilöstö;
virastot; Viestikoelaitos; tiedustelupalvelut; Suomi; Yhdysvallat; Ukraina; Venäjä jännityskirjallisuus vakoilukirjallisuus
taskukirjat romaanit suomenkielinen kirjallisuus
84 SKIFTESVIK
Valkoinen Toyota vei vaimoni : elämänkuvia / Joni Skiftesvik
Helsinki : WSOY, 2014
romaanit; autofiktio; psykologiset romaanit; kehitysromaanit; motiivit; autot; elämänmuutokset; sairastuminen; odotus;
toipuminen; menneisyys; arviointi; muistot; muistaminen; suru; kuolema; lapset; taiteilijuus; kirjailijat; elämänhallinta;
epävarmuus; aviopuolisot; perheet; aikatasot; teho-osastot; sairaalat; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 MURAKAMI
Murakami, Haruki
Värittömän miehen vaellusvuodet
Helsinki : Tammi, 2014
romaanit; psykologiset romaanit; kehitysromaanit; kertomukset; muistot; ystävyys; elämänmuutokset; hylkäys; ystävät;
suru; menetys; ulkopuolisuus; miehet; menneisyys; vaikutukset; matkat; jälleentapaaminen; koulutoverit; anteeksianto;
opiskelijat; yliopistot; insinöörit; rautatiet; kaupungit; kaunokirjallisuus; Suomi; Japani; Tokio
84 YANAGIHARA
Yanagihara, Hanya
Pieni elämä
Helsinki : Tammi, 2017
elämänkaari; tragiikka; traumat; menneisyys; vaikutukset; muisti; psyyke; hauraus; ystävyys; nuoret aikuiset; opiskelijat;
psykologiset romaanit; kehitysromaanit; romaanit; kaunokirjallisuus; käännökset
84 TUURI
Tuuri, Antti
Tammikuu 18 : kertomus
Helsingissä : Nemo, 2017
1918; kansalaissota; sisällissodat; asevarustelu; hyökkäys; suojeluskunnat; punakaartit; sotilaat; Pohjanmaa; Suomi;
Ylistaro; sotakirjallisuus; historialliset romaanit; romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 KETTU
Piippuhylly : novelleja / Katja Kettu
Helsinki : WSOY, 2013
novellit; kokoelmat; piiput; tarinat; intertekstuaalisuus; Kätilö; kaunokirjallisuus; taskukirjat
84 JOYCE
Harold Fryn odottamaton toivioretki / Rachel Joyce ; suom. Hilkka Pekkanen
Helsinki : WSOY, 2014
vaellusromaanit; kehitysromaanit; esikoisteokset; kirjeet; työtoverit; menneisyys; vaellus; miehet; muistaminen;
elämänvalhe; avioliitto; eristäytyminen; ulkopuolisuus; tragediat; perhe-elämä; henkinen kasvu; eläkeläiset; taskukirjat;
romaanit; kaunokirjallisuus; Englanti; käännökset
84 VUORI
Siipirikko / Kristiina Vuori
Helsinki : Tammi, 2013
romaanit; historialliset rakkausromaanit; kehitysromaanit; naiskirjallisuus; orjuus; tytöt; koulutus; linnut; metsästys; pako;
avioliitto; perhesuhteet; salaisuudet; rakkaudenkaipuu; keskiaika; 1300-luku; kaunokirjallisuus; Karjala; Varsinais-Suomi
84 VUORI
Vuori, Kristiina
Neidonpaula
Helsinki : Tammi, 2015
historialliset romaanit; kristinusko; kansanusko; luostarit; birgittalaiset; intohimo; matkat; naisen asema; näyt;
parantaminen; synti; taiat; nunnat; kisällit; porvaristo; sisarukset; kaksoset; taidekäsityöläiset; tietäjät; keskiaika;
1400-luku; kaunokirjallisuus; Naantali; Armonlaakso; Vadstena; Ruotsi; suomenkielinen kirjallisuus
84 LEHTOLAINEN
Rautkolmio / Leena Lehtolainen
Helsinki : Tammi, 2013
romaanit; poliisikirjallisuus; rikoskirjallisuus; jännityskirjallisuus; murha; tutkimus; henkilöllisyys; vainajat; vihamiehet;
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Internet; perhesuhteet; salaisuudet; perhe; ongelmat; itsemurhayritykset; mallit; jääkiekkoilijat; saaret; kaunokirjallisuus;
suomenkielinen kirjallisuus; Brandö; dekkarit
84 JATKUU
Mykkänen, Erkka
Jatkuu! : fanifiktiota kirjallisuutemme klassikoista
Helsinki : Gummerus, 2017
intertekstuaalisuus; kaanonit; suomenkielinen kirjallisuus; novellit; mukaelmat; antologiat; kaunokirjallisuus
84 PÖYHÖNEN
Hän rakastaa minua : romaani / Virpi Pöyhönen
Helsinki : WSOY, 2013
psykologiset romaanit; naiskirjallisuus; näkökulmatekniikka; muistelu; ihmissuhteet; pettymys; hyväksyminen; etsintä;
rakkaus; epäonnistuminen; uskottomuus; kolmiodraama; pakkomielteet; rakastetut; työmatkat; kohtaaminen; sattuma;
perhesalaisuudet; toimittajat; naiset; vaihto-opiskelijat; 2000-luku; kaunokirjallisuus; Japani; Yhdysvallat; Turku; Westing;
Wyoming
84 SMITH
Swing time : romaani / Zadie Smith ; suom. Irmeli Ruuska
Helsinki : WSOY, 2017
ystävyys; tytöt; unelmat; ammatit; tanssijat; jet set; musiikkiala; kaupungit; Lontoo; Länsi-Afrikka; kehityskertomukset;
romaanit; kaunokirjallisuus
84 KATILA
Katila, Saana
Maanalaiset tanssivat aamuisin
Helsinki : Kosmos, 2017
1990-luku; 2000-2009; ajankuvaus; vuosisadan vaihde; juhlinta; nuoret aikuiset; rakkaussuhde; suru eroaminen;
menneisyys; vaikutukset; psykologiset romaanit; esikoisteokset
84 TAIVASSALO
Nälkä / Hannele Mikaela Taivassalo ; suom. Raija Rintamäki
Helsinki : Teos, 2013
romaanit; kauhukirjallisuus; psykologiset romaanit; kuolemattomuus; yksinäisyys; ulkopuolisuus; yhteiskunta; muistot;
rakkaussuhde; petos; rakastetut; kosto; tappaminen; lupaukset; suoriutuminen; etsintä; miehet; vampyyrit; esikoiset;
1700-luku; 2000-luku; kaunokirjallisuus; Ruotsi; Tukholma; Helsinki; Eurooppa; käännökset
84 KORHONEN
Nuku lähelläni / Riku Korhonen
Helsinki : WSOY, 2012
psykologiset romaanit; rakkausromaanit; miesnäkökulma; rakastuminen; miehet; vuorovaikutus; ihmissuhteet;
vallankäyttö; rakkaussuhde; kaipaus; rakkaus; pelko; läheisyys; kuolema; velipuolet; haku; vainajat; vieraus;
perheenjäsenet; alkoholiongelmat; äidit; perheet; selviytyminen; pelot; lentäminen; rakastavaiset; arvostelijat; kirjallisuus;
analyytikot; pankit; entiset kumppanit; veljet; kasvitieteilijät; isät; puutarhurit; kaunokirjallisuus; Eurooppa; suomenkielinen
kirjallisuus
84 MURAKAMI
Murakami, Haruki
Maailmanloppu ja ihmemaa
Helsinki : Tammi, 2015
fantasiakirjallisuus; dystopiat; episodiromaanit; romaanit; kaunokirjallisuus; japaninkielinen kirjallisuus; käännökset;
taskukirjat; takaa-ajo; rikolliset; tiedemiehet; uhkakuvat; maapallo; tyhjyys; kaupungit; lukeminen; unet; kallo; yksisarviset;
gurut; psyyke; hallinta; työtoverit; naiset; kirjastot; valtiot; tuhon jälkeinen maailma; symboliikka; pukeutuminen; värit;
Ihmemaa
84 SAINT-EXUPÉRY
Saint-Exupéry, Antoine de
Siipien sankarit; Yölento
4. p., Helsinki : Tammi, 2009
romaanit; lentokoneet; lentäjät; lentäminen; 1920-1930-luku; kaunokirjallisuus; Pohjois-Afrikka; Etelä-Amerikka;
ranskankielinen kirjallisuus; käännökset
84 AUSTER
Auster, Paul
Kuun maisemissa
Helsinki : Tammi, 2010
romaanit; kehitysromaanit; vaellusromaanit; pojat; orvot; juurettomuus; Yhdysvallat; kaunokirjallisuus; englanninkielinen
kirjallisuus; käännökset
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84 MURAKAMI
Murakami, Haruki
1Q84 : osat 1-3
Helsinki : Tammi, 2013
psykologiset romaanit; maaginen realismi; jännityskirjallisuus; rakkausromaanit; intertekstuaalisuus; Vuonna 1984; murha;
kosto; huijaus; kirjailijat; kaukorakkaus; pedofilia; epäily; pako; uskonnolliset yhteisöt; lapsuus; traumat; pelastus;
maailma; lapsuudenystävät; rakastetut; palkkamurhaajat; naiset; opettajat; miehet; yliluonnolliset olennot; pikkuväki;
Sakigake; kaupungit; 1984; rinnakkaiset maailmat; 1Q84; kaunokirjallisuus; Japani; Tokio; japaninkielinen kirjallisuus;
käännökset
84 MURAKAMI
Murakami, Haruki
Suuri lammasseikkailu
Helsinki : Tammi, 2010
romaanit; maaginen realismi; kaunokirjallisuus; Japani; Hokkaido; japaninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 AUSTER
Auster, Paul
Mr Vertigo
Helsinki : Tammi, 2010
kehitysromaanit; vaellusromaanit; muistelmat; amerikkalaisuus; rikastuminen; ihmeet; lentäminen; painottomuus; hyvyys;
elämänkoulu; unelmat; menestyminen; ystävyys; epäonnistuminen; yhteiskuntakuvaus; 1920-luku; 1930-luku; orvot;
kasvattilapset; ihmelapset; kiertueet; paranormaalit ilmiöt; opettajat; romaanit; kaunokirjallisuus; Yhdysvallat;
englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 SARAMAGO
Saramago, José
Ricardo Reisin viimeinen vuosi
Helsinki : Tammi, 2012
romaanit; maaginen realismi; yhteiskunnalliset romaanit; fiktio; todellisuus; nationalismi; fasismi; järjestys; yhteiskunta;
jakautuminen; kuolemanjälkeinen elämä; sivullisuus; rakkaussuhde; erisäätyisyys; Espanjan sisällissota; fiktiiviset
henkilöt; alter ego; runoilijat; lääkärit; kaupungit; ajankuvaus; 1930-luku; satiiri; kaunokirjallisuus; Lissabon; Portugali;
Eurooppa; portugalinkielinen kirjallisuus; käännökset
84 SARAMAGO
Saramago, José
Elefantin matka
Helsinki : Tammi, 2011
romaanit; matkakirjallisuus; historialliset romaanit; 1500-luku; satiiri; huumori; matkat; norsut; kaunokirjallisuus; Eurooppa;
Lissabon; Wien; portugalinkielinen kirjallisuus; käännökset
84 MERCIER
Mercier, Pascal
Yöjuna Lissaboniin
Helsinki : Tammi, 2010
romaanit; psykologiset romaanit; itsetilitys; jäljitys; kirjailijat; identiteetti; etsintä; elämänmuutokset; miehet;
elämänodotukset; sattuma; kohtalo; vastarinta; lähtö; matkat; junamatkailu; muistot; diktatuuri; 1960-luku; 1970-luku;
opettajat; klassiset kielet; eronneet; kaupungit; 2000-luku; kaunokirjallisuus; Portugali; Sveitsi; Bern; Lissabon;
saksankielinen kirjallisuus; käännökset
84 IRVING
Irving, John
Kunnes löydän sinut
4 p., Helsinki : Tammi, 2009
psykologiset romaanit; kehitysromaanit; muistot; lapsuus; vaikutukset; seksuaalinen hyväksikäyttö; pojat; kadonneet; isät;
identiteetti; etsintä; koulunkäynti; sisäoppilaitokset; tatuointi; seksuaalisuus; matkat; näyttelijät; urkurit; äidit;
omaelämäkerrallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus; Pohjois-Eurooppa; Toronto; englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 MUNRO
Munro, Alice
Kallis elämä : kertomuksia
Helsinki : Tammi, 2013
novellit; ihmissuhteet; omaelämäkerrallisuus; ihmisyys; itsepetos; ihminen; kriisit; elämä; kaunokirjallisuus;
englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 OZ
Oz, Amos
Fima
Helsinki : Tammi, 2012
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psykologiset romaanit; mieskirjallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus; taskukirjat; englanninkielinen kirjallisuus;
hepreankielinen kirjallisuus; käännökset; ironia; miesnäkökulma; yhteiskuntakuvaus; väittely; politiikka; elämänodotukset;
pettymys; ongelmat; rakkaus; elämänhallinta; miehet; unelmat; unet; naiset; perheet; vastaanottovirkailijat; gynekologit;
Israel; Jerusalem
84 KAWABATA
Kawabata, Yasunari
Lumen maa
Helsinki : Tammi, 2017
romaanit; psykologiset romaanit; taskukirjat; kaunokirjallisuus; japaninkielinen kirjallisuus; käännökset; piilotajunta;
motiivit; luonto; matkat; junat; kohtaaminen; vieraat; ulkopuolisuus; miehet; geishat; matkustajat; Japani
84 AUSTER
Auster, Paul
Sunset Park
Helsinki : Tammi, 2011
psykologiset romaanit; perheromaanit; aikakausiromaanit; salailu; rakkaussuhde; syyllisyys; kuolema; velipuolet; sovinto;
perheenjäsenet; paluu; kotiseutu; lama; vaikutukset; elämänhallinta; nuoret aikuiset; kodittomuus; valokuvaus; tavarat;
vanhemmat; lapset; äidit; näyttelijät; isät; kustantajat; äitipuolet; professorit; tyttöystävät; yhteisöasuminen;
kaunokirjallisuus; New York; Brooklyn; englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 TÓIBÍN
Tóibín, Colm
Äitejä ja poikia
Helsinki : Tammi, 2013
novellit; perhesuhteet; vanhempi-lapsisuhde; äidit; lapset; pojat; taskukirjat; romaanit; kaunokirjallisuus; englanninkielinen
kirjallisuus; käännökset
84 IRVING
Irving, John
Minä olen monta
Helsinki : Tammi, 2013
psykologiset romaanit; perheromaanit; kehityskertomukset; tragikomiikka; seksuaalisuus; herääminen; pojat;
biseksuaalisuus; transsukupuolisuus; miehet; ihmissuhteet; perhe; ahdasmielisyys; menestyminen; kirjailijat;
pikkukaupungit; 1950-luku; kaunokirjallisuus; Yhdysvallat; englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 LAHIRI
Lahiri, Jhumpa
Tulvaniitty
Helsinki : Tammi, 2014
perheromaanit; psykologiset romaanit; rakkausromaanit; aikakausiromaanit; yhteiskunnalliset romaanit; kaunokirjallisuus;
taskukirjat; englanninkielinen kirjallisuus; käännökset; erilaisuus; veljet; lapsuus; poliittinen toiminta; ääriliikkeet;
maastamuutto; kulttuurierot; perhesuhteet; lojaalius; tragediat; perheet; vaikutukset; ihmissuhteet; salaisuudet;
kolmiodraama; Intia; Kalkutta; Yhdysvallat

85.3 Sarjakuvat
85.3 VALVE
Valve, Emmi
Armo
[S.l.] : Asema Kustannus, 2017
sarjakuvat; värisarjakuvat; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus; omaelämäkerrallisuus; taiteilijat;
sarjakuvataiteilijat; lapsuus; nuoruus; kasvu; ihmissuhteet; erilaisuus; mielenterveyshäiriöt; selviytyminen; itsenäisyys
85.3 RANTALA
Rantala, Jukka
Lalli : surma järven jäällä
Helsinki : Lasten Keskus, 2017
piispa Henrik; Lalli

90.2 Kulttuurihistoria
90.2 PALAVA
Palava totuus : historian merkittävimmät puolustuspuheet / koonnut Kalevi Kalemaa
Helsinki : Into, 2017
puolustuspuheet; maailmankatsomus; maailmankuva; ihmiskuva; kulttuurihistoria; retoriikka; puhetaito; mielipiteet;
mielipiteenvapaus; toisinajattelijat; henkilöhistoria; historia; puheet

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu / Kirjasto - Kirjaston uutuudet 10-12/2017

8.1.2018 Sivu 6

90.2 LYONS
Viisauden talo : länsimaiden arabialainen perintö / Jonathan Lyons ; suom. Niina Saikkonen
Helsinki : Into, 2016
500-1500-luku; länsimaat; kulttuurikosketukset; arabimaat; kulttuurivaikutukset; vaikutteet; islamilainen kulttuuri;
oppiminen; koulutus; sivistys; kulttuurihistoria; keskiaika; Eurooppa

90.3 Sotahistoria
90.3 MAAILMA
Tyynimeri palaa : 1938-45 / [päätoimittaja: Hanne-Luise Danielsen] ; [Suomen toimitus: Sirpa Alkunen ... et al.] ;
[kirjoittajat: Else Christensen ... et al.]
[Oslo] : Bonnier publications, 2017
1938-1945; toinen maailmansota; historia; sotahistoria; sotatoimet; taistelut; Aasia; Tyynimeri; Australia; Japani
90.3 MCNAB
Natsi-Saksan salaiset suunnitelmat : uusi maailmanjärjestys / Chris McNab ; suom. Jere Saarainen
Helsinki : Minerva, 2016
kansallissosialismi; historia; 1933-1945; kolmas valtakunta; ideologiat; natsit; suurvallat; imperiumit; kulttuuripolitiikka;
rotupolitiikka; sotapolitiikka; asejärjestelmät; 1930-luku; 1940-luku; Saksa
90.3 MAAILMA
Sodan suurimmat virheet [22] : 1938-45 / [päätoimittaja: Hanne-Luise Danielsen] ; [Suomen toimitus: Sirpa Alkunen ...
et al.] ; [kirjoittajat: Else Christensen ... et al.]
[Oslo] : Bonnier publications, 2017
1938-1945; toinen maailmansota; historia; sodanjohto; virheet; sotatoimet; epäonnistuminen; liittoutuneet; akselivallat;
sotahistoria

92.7 Suomen itsenäisyyden aika
92.7 HÄGGMAN
1917 / Kai Häggman, Teemu Keskisarja, Markku Kuisma ; kuvatoimitus Jukka Kukkonen
Helsinki : WSOY, 2017
1917; 1910-luku; itsenäistyminen; poliittinen epävakaisuus; taloudellinen kehitys; historia; luokkaristiriidat; poliittinen
historia; kulttuurihistoria; henkilöhistoria; Suomi; valokuvat; valokuvateos

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
99.1 TIILIKAINEN
Kotirintaman lapset / Heikki Tiilikainen
Helsinki : Docendo, 2017
1939-1945; kotirintama; lapset; sotalapset; lapsuus; sota-aika; talvisota; jatkosota; sotahistoria; historia; Suomi;
muistelmat
99.1 KYLÄNPÄÄ
Kylänpää, Riitta
Pentti Linkola : ihminen ja legenda
Helsinki : Siltala, 2017
Linkola Pentti; lintutieteilijät; luonnonsuojelijat; kirjailijat; ympäristöfilosofia; luonnonsuojelu; yhteiskuntakritiikki;
elämäkerrat
99.1 SPENCER-WENDEL, Susan
Spencer-Wendel, Susan
Kunnes sanon näkemiin : ilon ja jäähyväisten vuosi
Helsinki : WSOY, 2013
Spencer-Wendel Susan; muistelmat; toimittajat; sairastuminen; hermoston taudit; amyotrofinen lateraaliskleroosi; ALS;
ALS-tauti; kuolema
99.1 HANHIROVA
Hanhirova, Kristiina
Rakkautta, rukouksia ja rauhoittavia
Helsinki : WSOY, 2014
Laukkio Timo; Hanhirova Kristiina; muistelmat; sairastuminen; aviomiehet; leukemia; selviytyminen; syöpätaudit;
hoitomenetelmät; syöpähoidot; kokemukset; sairaus; aviovaimot; taskukirjat
99.1 LOIKKANEN
Loikkanen, Jarmo
Kaarlo Kivekäs : kolmen armeijan kenraali
Helsinki : Docendo, 2017
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Kivekäs Kaarlo; kenraalit; Suomi; elämäkerrat; 1800-luku; Venäjä; 1900-luku
99.1 FAVILLI
Favilli, Elena
Itasatuja kapinallisille tytöille : 100 tarinaa ihmeellisistä naisista
Helsinki : S&S, 2017
naiset; merkkihenkilöt; yhteiskunnalliset vaikuttajat; julkisuuden henkilöt; nuortenkirjallisuus; lastenkirjallisuus;
henkilökuvat; kertomukset; naisen asema; historia
99.1 KIM
Sieluni kyyneleet : "olin terroristi" / Kim Hyun Hee ; suom. Anna-Maija Viitanen
Helsinki : WSOY, 2014
Kim Hyun Hee; muistelmat; agentit; terrori-iskut; lentokoneet; terrorismi; ideologiat; Korean kansantasavalta;
Pohjois-Korea

L 03 Lasten tietokirjat : yleiset hakuteokset, tietosanakirjat
L 03 GUINNESS
Guinness World Records 2018 : Gamer's edition / suom. Mikko Heinonen
[S.l.] : Sanoma Magazines, 2017
ennätykset; pelit; tietokonepelit; konsolipelit; tietoverkot; pelaaminen
L 03 GUINNESS
Guinnes World Records 2018 / toim. Jaana Palanterä
[S.l.] : Sanoma Magazines, 2017
ennätykset

L 30 Lasten tietokirjat: Sosiologia. Yhteiskunta. Valtio-oppi. Käytösoppaat
L 30 KATAJAVUORI
Katajavuori, Riina
Mennään jo naapuriin
Helsinki : Tammi, 2017
monikulttuurisuus; kulttuurikosketukset; arkielämä; lapsiperheet; ulkomaalaiset; maahanmuuttajat; naapurit;
kansainvälisyyskasvatus; lastenkirjallisuus; kuvakirjat; kertomukset

L 40 Lasten tietokirjat: Maantiede. Maat
L 40
Päivä Linnanmäellä : "Helsingin hauskin kaupunginosa" / [teksti: Katariina Heilala] ; [valokuvat: Linnanmäki/Teemu
Ullgrén ...] ; [piirroskuvitus: Päivi Arenius]
Helsinki : Tammi, 2015
Linnanmäki; huvipuistot; kertomukset; kuvakirjat; retket; lastenkirjallisuus; Helsinki
L 40 RUUSKA
Ruuska, Kerttu
Elsa ja Lauri matkustavat
2. p., Helsinki : SanomaPro, 2016
kuvakirjat; lastenkirjallisuus; kaunokirjallisuus; matkustaminen; lomamatkat; matkat; lentokoneet; matkailijat; perhe; loma

L 58 Lasten tietokirjat: Eläintiede
L 58 OVASKAINEN
Ovaskainen, Minna
Lemmikit : suuri lemmikki- ja kotieläinkirja
Helsinki : Readme.fi, 2017
lastenkirjallisuus; lemmikkieläimet; kotieläimet; eläimet; jyrsijäimet; selkärangattomat; jyrsijät; kani; kanit; linnut; lintu;
matelija; matelijat; sammakkoeläin; sammakkoeläimet; akvaariot; akvaariokala; akvaariokalat; kissa; kissat; koira; koirat;
hevonen; hevoset; nauta; naudat; hyötyeläimet
L 58 YLÖNEN
Opas hevosharrastukseen / Sirpa Ylönen
Helsinki : Into, 2015
hevosenhoito; hevosurheilu; ratsastuskoulut; varusteet; hevostallit; ratsastajat; harrastukset; hevonen; hevoset; ratsastus

L 70 Lasten tietokirjat: Taide, kulttuuri, urheilu, taikatemput
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L 70 BESLEY
YouTube maailmanennätykset : planeetan parhaat temput ja taidonnäytteet / Adrian Besley ; suom. Osmo Ryytty
Hämeenlinna : Karisto, 2017
ennätykset; YouTube

L 82 Lastenkirjallisuus: runot
L 82 NIEMELÄ
Pipsa Pipariviulun 42 kaveria / Reetta Niemelä ; kuv. Sanna Mander
Helsingissä : Otava, 2017
lastenkirjallisuus; runot; nimet; lapset; ystävät; kuvakirjat; kertomukset; runokuvakirjat; proosarunot; lastenrunot
L 82 HIRVONEN
Hui hai hajamieli! : [loruja lapsille, kissoille ja kummituksille] / Hannu Hirvonen, kuv. Virpi Penna
[S.l.] : Karisto, 2017
lastenkirjallisuus; runot; lastenrunot; runokuvakirjat; lorut
L 82 LEIJONA
Leijona se venytteli : 100 vuotta suomalaista lastenrunoutta / toim. Tuula Korolainen ja Riitta Tulusto ; kuv. Maija
Hurme
Helsinki : Lasten Keskus, 2017
lastenkirjallisuus; lastenrunot; runot; antologiat; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus; suomenruotsalainen
kirjallisuus
L 82 ITKONEN
Itkonen, Jukka
Aprillipäivä : lastenrunoja
Helsinki : Lasten Keskus, 2017
lastenrunot; runot; nonsense

L 83 Lasten tietokirjat: Näytelmät
L 83 ROWLING
Ihmeotukset ja niiden olinpaikat : alkuperäinen elokuvakäsikirjoitus / J.K. Rowling ; suom. Jaana Kapari-Jatta,
Maahisen laulun Sokeassa Siassa suom. Oona Kapari
Helsinki : Tammi, cop. 2016
magia; velhot; hirviöt; taruolennot; nuortenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus; elokuvakäsikirjoitukset; New York

L 84 Lastenkirjallisuus: romaanit
L 84 ALA-HARJA
Kahden maan Ebba / Riikka Ala-Harja
Helsingissä : Otava, 2017
vuoroasuminen; erolapset; uusperheet; lastenkirjallisuus; avioero; lapset
L 84 PUIKKONEN
Äänihäkki / Arja Puikkonen, Emma Puikkonen ; kuv. Paula Mela
Helsingissä : Otava, 2017
seikkailu; kiellot; matkustaminen; katoaminen; ääni; lojaalius; kadonneet; matkat; lastenkirjallisuus; saturomaanit;
romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
L 84 KUNNAS
Kunnas, Noora
Kaheli sakki ja mysteeri majatalossa [3]
Helsingissä : Otava, 2017
salaisuudet; katoaminen; vappu; majatalot; lastenkirjallisuus; huumori; salapoliisiromaanit
L 84 LIPASTI
Lipasti, Roope
Lätkä-Lauri ja ihmeräpylä
Helsinki : WSOY, 2017
romaanit; helppolukuiset kirjat; jääkiekko; maalivahdit; jääkiekkoilijat; pojat; lastenkirjallisuus; urheilukirjallisuus
L 84 HAI
Kurnivamahainen kissa / Magdalena Hai
[S.l.] : Karisto, 2017
ahneus; nälkä; selviytyminen; ympäristöongelmat; sodanjälkeinen aika; matkat; tytöt; merirosvot; kissa;
ympäristökasvatus; lapset; lastenkirjallisuus; saturomaanit; allegoriat
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L 84 HURME
Kiepaus [1] / Vuokko Hurme ; kuv. Susanna Iivanainen
Helsinki : S & S, 2017
muutos; maailmanjärjestys; painottomuus; tulevaisuus; epävarmuus; ystävyys; seikkailu; perheet; tytöt; rinnakkaiset
maailmat; kaupungit; fantasiakirjallisuus
L 84 PENNYPACKER
Klementiina [1] / Sara Pennypacker ; kuv. Marla Frazee; suom. Jade Haapasalo
[S.l.] : Twinsy, 2014
lastenkirjallisuus; romaanit; koululaisromaanit; tyttökirjat; huumori; perhe-elämä; tytöt; ystävyys; koulunkäynti; sisaruus
L 84 PERTTULA
Kummitusperhe Kammoset : kummittelua koko vuosi [Kummitusperhe Kammoset ; Kummitusperhe Kammoset
ja kevättä kylkiluissa ; Kummitusperhe Kammoset kesälaitumilla ; Kummitusperhe Kammoset koulutiellä] /
Pirkko-Liisa Perttula ; kuv. Juhana Salakari
Helsingissä : Otava, 2017
kummittelu; kommellukset; kepposet; muutto; kesäloma; kesänvietto; koulunkäynti; kummitukset; perheet;
lastenkirjallisuus; kauhukirjallisuus; huumori; helppolukuiset kirjat
L 84 BERTING
Taika-akatemia [1] : Tulinoita / Peter Berting ; suom. Sari Kumpulainen
Helsinki : Readme.fi, 2017
murha; magia; opinnot; ystävyys; noidat; opettajat; demonit; sisäoppilaitokset; Taika-akatemia; lastenkirjallisuus;
fantasiakirjallisuus; seikkailukirjallisuus; käännökset
L 84 WALLDÉN
Kissa nimeltä Kent / Netta Walldén
Helsinki : Mäkelä, 2017
lastenkirjallisuus; nuortenkirjallisuus; romaanit; katoaminen; kissa; etsintä; matkat; johtolangat; kaupungit;
salapoliisiromaanit
L 84 LUKUPALAT
Yökoulu ja kauheat naapurit / Paula Noronen, Kati Närhi
Helsinki : WSOY, 2017
koulunkäynti; yö; melu; naapurit; kummitukset; zombit; lastenkirjallisuus; helppolukuiset kirjat; koululaisromaanit
L 84 PARVELA
Kepler62 [6] : kirja kuusi: Salaisuus / Timo Parvela, Björn Sortland ; kuv. Pasi Pitkänen; suom Outi Menna
Helsinki : WSOY, 2017
seikkailu; avaruus; uudisasukkaat; lapset; siirtokunnat; planeetat; paniikki; virustaudit; yllätykset; salamatkustajat;
Kepler62; lastenkirjallisuus; tieteiskirjallisuus; seikkailukirjallisuus; sarjakertomukset; romaanit; kaunokirjallisuus;
käännökset; seikkailu; avaruus; uudisasukkaat; lapset; salaisuudet; viestit; talvi; siirtokunnat; planeetat; Kepler62e;
pelaaminen; tietokonepelit; lastenkirjallisuus; tieteiskirjallisuus; scifi; seikkailukirjallisuus; sarjakertomukset

L 85 Lastenkirjallisuus: kuvakirjat
L 85 KUNNAS
Koiramäen Suomen historia / Mauri Kunnas
Helsingissä : Otava, 2017
Suomi; historia; tietokirjallisuus; lastenkirjallisuus; kuvakirjat; merkkihenkilöt; hallitsijat; henkilöhistoria
L 85 RUUSKA
Elsa uimahallissa / Kerttu Ruuska ; kuv. Nadja Sarell
2. p., Helsinki : SanomaPro, 2015
kuvakirjat; uinti; opettelu; uimataito; uimahallit; säännöt; tavat; lastenkirjallisuus; kaunokirjallisuus

N 84 Nuorten kaunokirjallsuus
N 84 DELIKOURAS
Delikouras, Aleksi
Nörtti 5 : multiplayer
Helsingissä : Otava, 2017
unelmat; maailmanmestaruus; haaveilu; treffit; lukiolaiset; nörtit; nuortenkirjallisuus; päiväkirjaromaanit; koululaisromaanit;
romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
N 84 BOURNE
Mikä kaikki voi mennä pieleen? / Holly Bourne ; suom. Kristiina Vaara
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Helsinki : Gummerus, 2017
hylkäys; äidit; lapset; alkoholinkäyttö; nuoret; kesäleirit; rakastuminen; rakkaussuhde; matkat; tyttäret; äitipuolet;
Amerikka; nuortenkirjallisuus; tyttökirjat; romaanit; kaunokirjallisuus; käännökset
N 84 LEHTINEN
Lemmikkilyhärit / Tuija Lehtinen
Helsingissä : Otava, 2017
lemmikkieläimet; ilkeys; eläimet; kommellukset; arkielämä; nuoret; nuortenkirjallisuus; kertomukset; eläinkertomukset;
musta huumori; novellit
N 84 CLARE
Keskiyön valtiatar [1] : varjometsästäjät / Cassandra Clare ; suom. Terhi Leskinen
Helsingissä : Otava, 2017
murha; kosto; kuolema; vanhemmat; hyvän ja pahan välinen taistelu; yliluonnolliset olennot; rinnakkaiset maailmat;
kaupungit; Los Angeles; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; fantasiakirjallisuus; jatkokertomukset; romaanit
N 84 BEHM
Behm, Jukka
Pehmolelutyttö
Helsinki : WSOY, 2017
vallankäyttö; deittipalvelut; seksuaalinen viehätysvoima; valokuvat; tytöt; raha; rakastuminen; mielenterveys; pehmolelut;
mielikuvitusystävät; nuoret aikuiset; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; psykologiset romaanit
N 84 STEN
Sten, Viveca
Synkät vedet 1 : Syvyyksissä
Helsingissä : Otava, 2017
koulukiusaaminen; erilaisuus; paranormaalit ilmiöt; vaihdokkaat; lapset; saaristot; Ruotsi; nuortenkirjallisuus;
jännityskirjallisuus; kauhukirjallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus; käännökset
N 84 CHENG
Kosmoksessa tavataan / Jack Cheng ; suom. Terhi Kuusisto
Helsinki : Aula , 2017
unelmat; kiinnostus; avaruus; mielenterveysongelmat; äidit; ongelmat; perheet; matkat; sisarukset; idolit; Yhdysvallat;
nuortenkirjallisuus; romaanit; käännökset
N 84 HALLAVA
Operaatio Huulituli / Anna Hallava
Helsinki : WSOY, 2016
kaksoiselämä; tytöt; etsintä; poikaystävät; kommellukset; keijut; rinnakkaiset maailmat; huumori; nuortenkirjallisuus;
tyttökirjat; romaanit; kaunokirjallisuus; romanttinen fantasiakirjallisuus
N 84 LUKKARILA
En ikinä luovuta / Päivi Lukkarila, Emilia Mäkinen
Hämeenlinna : Karisto, 2017
nuoruus; ystävyys; tytöt; ratsastus; sairastuminen; syöpätaudit; sisu; urhoollisuus; koulunkäynti; yläkoulu; syöpähoidot;
potilaat; sairaalat; nuortenkirjallisuus; todellisuuspohjaiset teokset; omaelämäkerrallisuus; postuumit teokset; tyttökirjat
N 84 KORKEA-AHO
Korkea-aho Kaj
Viraalit nerot
Helsingissä : Otava, 2017
koulunkäynti; yläkoulu; muutto; ystävät; sähköposti; kirjeenvaihto; suosio; nuoret; koulutoverit; nuortenkirjallisuus;
koululaisromaanit; sarjakertomukset

Vitsit Vitsit (punaiset vitsitikkaat)
Vitsit PIIKKISIKA
Piikkisika pomppulinnassa : [koululaisen parhaat naurut 2017-2018 / toim. Pirkko-Liisa Perttula ; kuv. Timo Huhtala
Helsingissä : Otava, 2017
vitsit

