Uusia kirjoja kirjastossa / kesä 2017

02 Kirjastotoimi
02 LAINE
Kolportöörejä ja kirjakauppiaita : kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800 / Tuija Laine
Hki : Finnish Literature society, 2006
kirjahistoria; kirjat; myynti; historia; jakelu; levitys; kirjakaupat; kirjakauppiaat; keskiaika; uusi aika; Suomi

04 Yleiset kokoomateokset. Juhlakirjat
04 LÅNG
Minä, sinä ja rakkaus : ja muita aatehistoriallisia esseitä / Fredrik Lång ; suom. Marja Kyrö
Helsinki : Teos, 2010
Spengler Oswald; Colli Giorgio; Oidipus; Bernal Martin; Giotto di Bondone; Nietzsche Friedrich; antikristus;
esseet; sivilisaatio; aika; orjuus; vallankäyttö; antiikki; mytologia; filosofia; alkemia; taide; kirjallisuus;
aatehistoria
04 MUSTAJOKI
Myrsky vodkalasissa : kirjoituksia Suomesta, Venäjästä ja elämästä / Arto Mustajoki
Helsinki : Gaudeamus, 2016

Voiko Venäjää ymmärtää? Miten naapurissa suhtaudutaan maailmaan? Entä
miten muumit ja venäläinen sielunmaisema liittyvät yhteen? Venäjän kielen ja
kirjallisuuden professori Arto Mustajoen uran monet säikeet punoutuvat yhteen
lämpimässä ja kipakassa kirjoituskokoelmassa Myrsky vodkalasissa, jossa
pohditaan niin Venäjän kuin kotimaankin kysymyksiä. Mustajoki tähyää
teoksessa Suomen tulevaisuuteen ja tarjoaa kurkistuksen myös tiedepolitiikan
areenoille sekä budjettileikkauksien koettelemaan yliopistoon. Työmatkat
Krimille ja Turkmenistaniin taas avaavat uudella tavalla Venäjän muiden
naapurimaiden todellisuutta. Monipuolisista teksteistä välittyvät tutkijan
intohimo tiedettä kohtaan, tiedekunnan dekaanin valta ja vastuu sekä aito
kiinnostus ajankohtaisiin ilmiöihin - urheilua unohtamatta. Yhdistävänä
teemana on toive siitä, että ihmiset ymmärtäisivät toisiaan ja malttaisivat
syventyä aitoon dialogiin vaikeinakin aikoina.
04 SALMÉN
Itämainen huone / Leif Salmén ; suom. Arto Häilä
Helsinki : Teos, 2017
yhteiskuntakritiikki; kulttuurikritiikki; arvot; länsimaat; eurooppalaisuus; islamilainen kulttuuri;
historiatietoisuus; yhteiskuntakehitys; Eurooppa; esseet
04 TOIVONEN
Kunnanhymyilijä ja muita unelmavirkoja / Markku Toivonen
Turku : Savukeidas, 2014
esseet; työelämä; yhteiskunta; satiiri; yhteiskuntakritiikki

14 Psykologia
14 NIEMINEN
Olet hyvä tyyppi : opas sujuviin ihmissuhteisiin / Karla Nieminen
Helsingissä : Otava, 2017

14 SAARINEN
Oppi luottamuksesta / Risto Saarinen
Helsinki : Gaudeamus, 2017
aatehistoria; käsitehistoria; luottamus; merkitykset; itseluottamus; luotettavuus; lojaalius;
ihmissuhteet; työyhteisöt; yhteiskunta; uskonto; epävarmuus; virheet; haavoittuvuus
14 SALOMAA
Nyrkkisankarin tunnekoulu : vapaaksi mielen vallasta / Paula Salomaa
Helsinki : Basan Books, 2014
Stenius Jarkko; elämäkerrat; urheilijat; thainyrkkeily; nyrkkeilijät; lapsuus; vaikutukset; minäkuva;
psyykkinen kehitys; itsekasvatus; tunteet; elämäntaito

17 Etiikka
17 KANNISTO
Vapaana elämisen taito / Päivi ja Santeri Kannisto
[S.l.] : Atena , 2014
elämäntaito; vaihtoehtoinen elämäntapa; onnellisuus; matkailu; vapaus

30 Sosiologia. Sosiaalipsykologia. Yhteiskuntaoppi. Järjestötoiminta.
Käytösoppaat
30 SAARI
Yksinäisten yhteiskunta / Juho Saari
Helsinki : WSOYPro, 2010
yhteiskunnallinen muutos; sosiaaliset suhteet; rakennemuutos; henkinen hyvinvointi;
hyvinvointivaltio; yksinäisyys; ihmissuhteet; syrjäytyminen; yhteiskuntapolitiikka; oikeudenmukaisuus;
Suomi

32 Valtio-oppi. Poliittiset järjestelmät. Kansainvälinen politiikka.
Kehitysyhteistyö. Siirtolaisuus. Naisen asema
32 ISOTALUS
Mediapoliitikko / Pekka Isotalus
Helsinki : Gaudeamus, 2017

Median ja politiikan välillä vallitsee jatkuva kauhun tasapaino.
Viestinnän jipot ja koukerot taitavalle poliitikolle media on hyvä renki,
mutta kokeneenkin kehäketun ura voi tuhoutua, jos menettää otteensa
julkisuuden pyörityksessä. Millaisia ominaisuuksia ja taitoja
menestyvältä mediapoliitikolta vaaditaan? Mediapoliitikko kertaa
mediapelin säännöt pohtimalla tuttujen suomalaispoliitikkojen
viestintää ja selvittää samalla politiikan viihteellistymistä ja
henkilöitymistä. Vaikutusvaltaa hakeville se kertoo vinkkejä eri
viestintäkanavien haltuunotosta ja sanattoman viestinnän nyansseista.
Miksi televisioesiintymisissä ei aina kannata noudattaa oppikirjojen
ohjeita? Millaisia viestinnän trendejä maailmalta on Suomeen
rantautumassa?Teos myös auttaa äänestäjää tunnistamaan aidot viestit
epäaidoista. Vaalien alla repäisevät otsikot ja iskevät mainoslauseet voivat viedä mennessään
ja toisaalta tärkeät asiat jäädä huomiotta pelkän heikon esiintymisen vuoksi.
Mediapolitiikassa kuulijan vastuu on suuri.
32 KOIVUNEN
Suomen nuoret jihadistit : ja miten radikalisoituminen torjutaan / Kristiina Koivunen
Helsinki : Into, 2016
pyhä sota; radikalisoituminen; nuoret; maahanmuuttajat; muslimit; islam; islamismi; terrorismi;
torjunta; ehkäisy

32 PÖYSTI
Propagandan lumo : sata vuotta mielten hallintaa / Joonas Pörsti
Helsinki : Teos, 2017

1900-luvun kylmää sotaa ja Neuvostoliiton romahdusta seurasi toiveikas
vuosikymmen. Yhä uudet maat avautuivat demokratialle, ja poliittinen propaganda
näytti painuvan diktatuurien mukana historian hämärään. Meneillään oleva
vuosisatamme on osoittanut, että viimeksi mainittu kehitys ei sittenkään
toteutunut. Irakin sota, Ukrainan konflikti ja äärijärjestö Isisin nousu ovat nostaneet
propagandan rytinällä maailmanpolitiikan keskiöön. Demokratiat eivät ole ilmiöltä
suojassa. Äänestäjät Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuuntelevat jälleen omaa
valtaansa pönkittävien demagogien kutsua. Lisäksi nyt niin kuin ennenkin näyttävät
propagandan tekijät olevan aina askeleen edellä suurta yleisöä. Miten se on
mahdollista? Joonas Pörstin Propagandan lumoesittelee mielipiteenmuokkauksen aakkoset alkaen
niiden modernista alkuperästä, ensimmäisestä maailmansodasta. Teos johdattaa lukijan läpi 1900ja 2000-luvun myrskyisten vuosikymmenten. Pörsti kertoo kattavasti mielten hallinnan
mekanismeista, jotka ovat internetin aikakaudella yhä käytössä lännessä ja idässä, niin oikealla kuin
vasemmalla. Propagandan ilmiötä avataan uusimman tutkimuksen valossa. Propagandan lumo
kannustaa lukijansa kohti avoimempaa maailmaa.

36 Taloustiede. Talousmaantiede
36 LATOUCHE
Jäähyväiset kasvulle / Serge Latouche ; suom. Marja Ollila
Helsinki : Like, 2010
pamfletit; poliittinen taloustiede; taloudellinen kehitys; talouskasvu; kritiikki; kulutuskritiikki; kestävä
kehitys; kulutus; kohtuus; ympäristökysymykset; ekologinen jalanjälki; hyvinvointi; mittarit; degrowthajattelu
36 LUYENDIJK
Rahan ruhtinaat : matka pankkiirien suljettuun maailmaan / Joris Luyendijk ; suom. Mari
Janatuinen
2. p., [S.l.] : Atena , 2016
2000-2009; 2010-luku; 2008; rahoitusmarkkinat; finanssikriisit; investointipankit; pankkiiriliikkeet;
työntekijät; rahoitusala; Iso-Britannia; Lontoo; haastattelut
36 VUORI
Lottovoittajien pöydässä : tarinoita köyhyysrajan takaa / Katariina Vuori ; valokuvat Vesa Ranta
Helsinki : Like, 2017
köyhyys; määritelmät; kokemukset; elintaso; pienituloiset; elämäntapa; köyhät; toimeentulo; elinolot;
elintarvikeapu; huono-osaisuus; eriarvoisuus; Suomi

37 Sosiaalipolitiikka
37 MUHONEN
Eläketurma : miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus / Teemu Muhonen, Jari HAnska
Tampere : Vastapaino, 2016
eläkejärjestelmät; sukupolvet; eläkkeet; sopimukset; työeläkkeet; suuret ikäluokat; eläkerahastot;
Suomi
37 VIRTANEN
Hiljaiset auttajat : suomalaista katastrofityötä Turkin sodasta Haitiin / Rauli Virtanen
Helsinki : WSOY, 2010
Suomen Punainen Risti; avustustoiminta; avustusjärjestöt; historia; työntekijät; suomalaiset;
muistelmat; katastrofiapu; kokemukset; kansainvälinen apu; kriisit; katastrofit; konfliktit;
luonnononnettomuudet; sodat; Biafran sota; nälänhätä; pakolaisleirit; hyökyaallot; auttaminen; Haiti;

Turkki; Libanon; Bangladesh; Afrikka; Afganistan; Tsetsenia; Balkanin niemimaa; Thaimaa;
Kaakkois-Aasia; Aasia; Suomi

50 Luonnontieteiden yleisteokset
50 TIETEEN
Tieteen uudet näkymät 10 : Taistelu luonnonvoimia vastaan. / päätoim. Hanne-Luise Danielsen

Tieteen uudet näkymät -kirjasarjassa tutkijat kertovat oman arvionsa siitä,
mitkä ovat seuraavat merkittävät tieteelliset läpimurrot vuoteen 2050 asti.
Kestääkö maa ilmaston rajun kehityksen? Lähde mukaan pyörremyrskyn
silmään sekä uusiin tsunami-turvallisiin rannikkokaupunkeihin ja tutustu
supertietokoneisiin, jotka ennen vuotta 2050 pystyvät laskemaan tarkasti
seuraavan maanjäristyksen paikan.

50 TIETEEN
Tieteen uudet näkymät 11 : tulevaisuuden megapolit / päätoim. Hanne-Luise Danielsen

Vuonna 2050 valtaosa maapallon väestöstä asuu jättiläiskaupungeissa, joissa
on yli 10 miljoonaa asukasta. Asumme kilometrin korkuisissa kerrostaloissa,
joissa on vihreitä puutarhakerroksia ja joiden suljetussa kierrossa vesi ja
energia käytetään uudellaan.

50 TIETEEN
Tieteen uudet näkymät 12 : menneisyys herää henkiin / päätoim. Hanne-Luise Danielsen ; suom.
toim. Mirjaliisa Kilpelä -- [et al.]

Kloonaus ja DNA-teknologia voivat herättää henkiin
jääkauden sukupuuttoon kuolleet eläimet - ja kenties
jopa dinosaurukset. Tee lähituttavuutta uuden,
uraauurtavan geenitutkimuksen kanssa, joka antaa
uuden elämän menneisyydelle ja tuo lääketieteeseen
uusia näkökulmia.

52 Tähtitiede; kartoitus
52 MARCELLONI
Hunting the Higgs : the inside story of the ATLAS Experiment at the Large Hydron Collider / claudia
Marcelloni, Colin Barras
Winterboune : Papadakis, 2013
Hadron colliders

56 Biologia
56 SMIL
Sadonkorjuun aikakausi / Vaclav Smil ; suom. Pertti Ranta
Helsinki : Teos, 2016
ympäristöanalyysi; biosfääri; luonnonvarat; biomassa; globalisaatio; ilmastonmuutokset; kaupungistuminen

57 Kasvitiede
57 IHAMUOTILA
Saariston kasvit : Suomen luonnossa / Risto Ihamuotila, Mika Ihamuotila
Helsingissä : Otava, 2017
kasvit; saaristot; retkeilyreitit; Suomi; luonto-oppaat
57 VUOKKO
Latva pilviä piirtää / Seppo Vuokko
[S.l.] : Maahenki, 2016
puut; metsät; puu; kasvifysiologia; metsäekologia

58 Eläintiede
58 LAAKSONEN
Kevät lintusaarella : luontopäiväkirja / Juha Laaksonen
Jyväskylä : Gummerus, 2004
linnut; Suomi; kevät; havainnot; havainnointi; seuranta; muutto; luonto; saaret; majakat; Ahvenanmaa;
Lågskär
58 LAINE
Suomen linnut : harrastajan opas / Lasse J. Laine
Helsingissä : Otava, 2017
linnut; Suomi
58 OHTONEN
Karhu : voimaeläin / Kimmo Ohtonen
Jyväskylä : Docendo, 2016
karhu; suurpedot; elintavat; karhut; luontosuhde; toimittajat; valokuvaajat;
luonnonvalokuvaus; valokuvaus; petoeläimet; Kainuu; kuvateokset
58 WILLAMO
Hirven klaani / Heikki Willamo
Helsingissä : Otava, 2005
hirvi; hirvet; kuvateokset; luonnonvalokuvaus; eläimet; käyttäytyminen

59 Lääketiede. Terveydenhoito
59 ANTTONEN
Lihansyöjien maa : miksi suomalaisten ruokavalion on muututtava / Taru Anttonen, Jukka Vornanen
Helsinki : Into, 2016

Kasvanut syöpäriski, sydän- ja verisuonisairaudet ja kakkostyypin diabetes.
Köyhtyvä luonto, metaanipäästöt, rehevöityvät vesistöt ja ahtaasti elävät
tuotantoeläimet. Runsas lihansyönti on tikittävä aikapommi niin suomalaisten
terveyden, ympäristön kuin eläintenkin kannalta. Silti suomalaiset syövät lihaa
enemmän kuin koskaan. Miksi? Kirjassa selvitetään, mitä uusin tutkimus
paljastaa lihankulutuksen vaikutuksista terveydelle ja miksei lihankulutusta
suitsita valtion taholta voimakkaammin. Miksi kasvisruuan vaatiminen
päiväkodeissa tai kouluissa kuohuttaa, mutta lihansyönnin arvostelua monet
pitävät kiusallisena? Kuka päättää, mitä suomalaiset syövät? Vaikka
suomalaiset ovat lihansyöjäkansaa, rantautui vegetarismikin maahamme jo
1800-luvun lopulla, jolloin kasvissyöntiä harrastettiin ensi sijassa
terveydellisistä syistä. Mitä onkaan kasvissyönnin tiellä? Lihansyöjien maa
nostaa lihansyönnin ongelmat ruokapöydälle.
59 HUTTU
Pää edellä : näin tuet lapsesi aivojen kehitystä / Tiina Huttu, Kirsi Heikkinen
Helsinki : WSOY, 2017
lasten kehitys; aivot; sikiönkehitys; fyysinen kehitys; lapset; kognitiivinen kehitys; motorinen kehitys;
psyykkinen kehitys; aistit; persoonallisuus; temperamentti; oppiminen; vanhempainoppaat; kasvatusoppaat
59 PIHKALA
Osasto 10 : toivoa ja taistelua / Ulla Pihkala
Helsingissä : Otava, 2017
Pihkala Ulla; Helsingin yliopistollinen keskussairaala; Lastenklinikka; syöpätaudit; lapset; hoitotyö; potilaat;
lastenlääkärit; lääkärit; professorit; muistelmat

68 Kotitalous
68 HAAPASALO
Vimpan päälle kalareissu / Ville Haapasalo -- [et al.]
Helsingissä : Otava, 2016
68 TALLBERG
Makuparit : (suomalaiset raaka-aineet) / Sami Tallberg
Helsinki : Readme.fi, 2017
ruokaohjeet; kausiruoka; raaka-aineet; ruoka-aineet; maku; yhteensopivuus; ruokalistat; ateriat;
ruoanvalmistus; vuodenajat; Suomi

69 Liiketalous. Liikenne. Filatelia
69 ELLERMAA
Estonian ihmiset : 20 vuotta onnettomuuden jälkeen / Einar Ellermaa, Inge Pitsner ; suom. Sanna
Immanen
[S.l.] : Pilgrim, 2015
1994; haaksirikot; merionnettomuudet; historia; suuronnettomuudet; onnettomuudet; meriliikenne; laivat;
Estonia (laiva); Itämeri; muistelmat

75 Grafiikka. Valokuvaus
75 HEIKURA
End of the Road : matkan loppu / Hannes Heikura
Like : Suomen rauhanpuolustajat
näyttelyjulkaisut; valokuvanäyttelyt; valokuvataide; taidenäyttelyt; dokumenttivalokuvaus; miljöökuvaus;
valokuvaus; aiheet; yö; kaupungit; Helsinki

77 Teatteri. Elokuva. Tanssi. Puhetaito
77 FROST
Twin Peaks : salattu historia / Mark Frost ; suom. Riie Heikkilä
Helsingissä : Otava, 2016
jännityskirjallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus; käännökset; Twin Peaks; televisio-ohjelmat; televisiosarjat;
draamasarjat; jännityssarjat; rikossarjat; televisio; tuotanto; viihdeteollisuus; historia; Yhdysvallat

79 Urheilu
79 PART
Cristiano Ronaldo : kasvu voittajaksi / Michael Part ; suom. Jari Sahlgren
Helsinki : Readme.fi, 2017

79 PESONEN
TIKIS : treenihaaste [punnerrushaaste, leuanvetohaaste, bootyhaaste, vatsalihashaaste, hiit-haaste] /
Evgeni Suokas, Toni Pesonen
[S.l.] : fitra, 2016
kuntoliikunta; lihaskunto; harjoittelu; ohjelmat; harjoitukset

79.8 Pelit. Leikit. Tietokilpailut
79.8 VUOKILA
Sanaristikot / Erkki Vuokila
Helsingissä : Otava, 2004
sanastot; sanaristikot

82 Runot
82 TIIHONEN
Poetrio [äänikirja] : lue minulle / Ilpo Tiihonen (luenta) ; Merja Ikkelä (haitari, piano, mandoliini), Sara
Puljula (kontrabasso, kalimba, log drum)
Helsinki : WSOY, 2010
äänikirjat; runot

83 Näytelmät
83 NYLÉN
Hyvyys ja muita tekstejä näyttämölle / Antti Nylén
Turku : Savukeidas, 71 s.
monologit; näytelmät
83 RUOHONEN
Luolasto / Laura Ruohonen
[S.l.] : ntamo, 2014
näytelmät; yhteiskunnalliset näytelmät; teknologiakritiikki; yhteiskuntakritiikki; ydinjätteet; maanalaiset säiliöt;
hmiskunta; vastuu; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus

84 Romaanit

84 ANNALA
Värityskirja : romaani / Marko Annala
Helsinki : Like, 2017
itsetuntemus; miehet; vanhemmuus; isyys; sukupolvet; toisto; suru; luovuus; merkitys; motiivit; värit;
miesnäkökulma; omaelämäkerrallisuus; psykologiset romaanit; esikoisteokset; romaanit; kaunokirjallisuus;
Suomi
84 BISHARAT
Zatunian kadut / Odeh Bisharat ; suom. Aino Vesanen
Helsinki : Into, 2015
romaanit; kaunokirjallisuus; yhteiskunnalliset romaanit; satiiri; yhteiskunta; esikoisteokset; vaalit;
vaalikampanjat; naisen asema; arabimaat; äänioikeus; naiset; valtataistelu; ihmissuhteet; ongelmat;
ehdokkaat; perheet; opettajat; pikkukaupungit; Israel; Zatunia; arabiankielinen kirjallisuus; käännökset
84 DAVIDKIN
Esikoisen lunastus : romaani / Samuel Davidkin
Helsinki : Johnny Kniga Kustannus, 2016
jännityskirjallisuus; rikoskirjallisuus; etsintä; arvoesineet; rikostutkijat; juutalaiset; synagogat; kaupungit;
Helsinki; esikoisteokset; romaanit
84 DOYLE
Neljän merkki / Sir Arthur Conan Doyle ; suom. Jussi Korhonen
Hki : Basam books, 2009
Holmes Sherlock (fikt.); salapoliisikirjallisuus; klassikot; aarteet; jalokivet; ahneus; murha; kaupungit; 1880luku; viktoriaaninen aika; romaanit; kaunokirjallisuus; Lontoo; englanninkielinen kirjallisuus; käännökset
84 FINK
Tarkastaja Canalin psykoanalyyttiset seikkailut / Bruce Fink ; suom. Anna Tuomikoski
Helsinki : Teos, 2013
psykologinen jännityskirjallisuus; poliisikirjallisuus; rikoskirjallisuus; huumori; pienoisromaanit; esikoisteokset;
psykoanalyysi; väärennökset; kavallus; virkamiehet; käsikirjoitukset; musiikki; alkoholijuomat; Chartreuse;
kaupungit; luostarit; tarkastajat; poliisit; kaunokirjallisuus; New York; Ranska
84 KANG
Vegetaristi / Han Kang ; englanninnoksesta suom. Sari Karhulahti
Helsinki : Gummerus, 2017
ihmissuhteet; aviopuolisot; naisen asema; avioliitto; yhteiskunta; painajaiset; näyt; allegoriat; väkivalta;
pakkomielteet; ruoka; vastustus; naiset; Korea; psykologiset romaanit
84 KANGASVUO
Sudenveri / Jenny Kangasvuo
Helsinki : Teos, 2012
romaanit; sukuromaanit; fantasiakirjallisuus; vaihtoehtohistoria; esikoisteokset; identiteetti; etsintä; erilaisuus;

sopeutuminen; motiivit; valta; perhesalaisuudet; ihmissuhteet; sukupolvet; epämuodostumat; yliluonnolliset
olennot; metamorfoosi; ihmissudet; taiteilijat; Pohjois-Suomi; kaunokirjallisuus
84 KIVINEN
Lähetin loppupeli / Markku Kivinen
Helsinki : Teos, 2016
poliittiset romaanit; yhteiskuntakuvaus; kansainväliset suhteet; sotilasliitot; uhat; hyökkäys; poliittinen eliitti;
suurlähettiläät; ulkoasiainministerit; kaupungit; Venäjä; Suomi; Baltia; Moskova; Pietari; Helsinki; romaanit;
kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 KOSKINEN
Luciferin oppipojat / JP Koskinen
Helsinki : WSOY, 2016
tieteiskirjallisuus; scifi; avaruusalukset; kapinat; taistelut; avaruus; petos; menneisyys; salaisuudet; kapteenit;
kyborgit; planeetat; tulevaisuus; 2100-luku; Olympos; jännityskirjallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus;
suomenkielinen kirjallisuus
84 KUUSISTO
Hiekkamangala / Terhi Kuusisto
Helsinki : Like, 2017
elämänmuutokset; naiset; matkat; pako; arkielämä; menneisyys; 30-vuotiaat; Intia; kehityskertomukset;
romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 LEHTINEN
Tuhansien aamujen talo / Tuija Lehtinen
Helsingissä : Otava, 2012
romaanit; viihdekirjallisuus; rakkausromaanit; näkökulma; kerronta; varusmiespalvelus; naiset; seurustelu;
kolmiodraama; mustasukkaisuus; poikaystävät; esimies-alaissuhde; luutnantit; kouluttajat; työpaikat;
puolustusvoimat; reserviupseerikoulut; kaunokirjallisuus; Suomi
84 LINS
Jumalan kaupunki / Paulo Lins ; suom. Tarja Härkönen
[S.l.] : Aviador, 2016
yhteiskunnalliset romaanit; psykologiset romaanit; kehityskertomukset; romaanit; kaunokirjallisuus;
käännökset; rikollisuus; asuinympäristö; huumeet; kauppa; väkivalta; jengit; yhteiskuntakuvaus; köyhyys;
kaupungit; Brasilia; Rio de Janeiro
84 MÄKI
Virginian vaatteet : lyhytproosaa / Anna Maria Mäki
Helsinki : Teos, 2011
pienoisnovellit; lyhytproosa; tuokiokuvat; muistot; elämänhallinta; elämänvalhe; ihminen; luonto;
kaunokirjallisuus
84 MÄLLINEN
Kotirintama : romaani / Jarno Mällinen
Helsinki : Like : Suomen rauhanpuolustajat, 2017
1941; menetys; äidit; puhumattomuus; miehet; sota-aika; rintamakarkuruus; isät; pojat; psykologiset
romaanit; mieskirjallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus
84 NOPOLA
Onko teillä tämmöistä? / Sinikka Nopola
Helsinki : WSOY, 2017
huumori; pakinat
84 PULKKINEN
Paras mahdollinen maailma / Riikka Pulkkinen
Helsingissä : Otava, 2016
subjektiivisuus; totuus; muisti; muistaminen; katkeruus; tyttäret; syyllisyys; äidit; aatteellisuus; isät; esitykset;
teatteri; valmistelu; tapahtumat; menneisyys; perheet; kaupungit; Saksa; Berliini; Helsinki; psykologiset
romaanit

84 TAIVASSALO
Viisi veistä Andrei Kraplilla / Hannele Mikaela Taivassalo ; suom. Tarja Teva
Helsinki : Teos, 2008
kehitysromaanit; halu; kaipaus; suomenruotsalainen kirjallisuus; romaanit; kaunokirjallisuus; ruotsinkielinen
kirjallisuus; käännökset
84 TOIVIO
Kuka lasta varjele [2] / Marja Toivio
Helsinki : Arktinen Banaani, 2016
vaikeudet; elämä; selviytyminen; epäily; pahoinpitely; lapset; lapsen asema; lastensuojelu; kritiikki;
asianajajat; naiset; yksinhuoltajat; eronneet; psykologiset romaanit; yhteiskunnalliset romaanit; romaanit;
kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 TOIVIO
Lain yläpuolella [3] / Marja Toivio
Helsinki : Arktinen Banaani, 2014
romaanit; asianajajat; yksineläjät; sinkut; rahanpesu; työyhteisöt; yksityiselämä; stressi; talousrikokset;
oikeustaju; moraali; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus; Kuusamo; Helsinki
84 TOIVIO
Lastani et tapaa [1] / Marja Toivio
Arktinen Banaani, 2013
romaanit; psykologiset romaanit; perheväkivalta; avioero; huoltajuuskiistat; kosto; muistot; lapsuus; isät;
tyttäret; asianajajat; lakiasiaintoimistot; kaunokirjallisuus; 2010-luku; Helsinki; suomenkielinen kirjallisuus
84 TORVIK
Äitien veren perintö : romaani suomalaissyntyisistä siirtolaisnaisista / Solveig Torvik ; suom. Taina
Wallin
Jyväskylä : Minerva, 2008
siirtolaiskirjallisuus; sukukronikat; sukuromaanit; historialliset romaanit; siirtolaisuus; muuttoliike; sota-aika;
toinen maailmansota; naiset; siirtolaiset; norjalaiset; kveenit; suomalaiset; saamelaiset; 1800-luku; 1900luku; romaanit; kaunokirjallisuus; Lappi; Norja; Yhdysvallat; Pohjois-Pohjanmaa; Rantsila; Oslo
84 TUURI
Tangopojat : romaani / Antti Tuuri
Helsingissä : Otava, 2016
miesnäkökulma; maastamuutto; työ; tehtaat; sopeutuminen; sopeutumattomuus; kaipaus; rakastetut;
siirtolaiset; suomalaiset; muusikot; harmonikka; ravintolat; Skövde; 1960-luku; Ruotsi; siirtolaiskirjallisuus;
aikakausiromaanit; romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 TÖRMÄLEHTO
Vaikka vuoret järkkyisivät / Terhi Törmälehto
Helsingissä : Otava, 2017
lapsuus; turvallisuus; aikuistuminen; maailmankatsomus; erot; perheenjäsenet; kääntymys; helluntailiike;
lähetystyö; tapaamiset; nuoret aikuiset; miehet; traumat; vankeus; usko; epäily; naiset; kaupungit;
syrjäseudut; Kolumbia; Bogota; Kainuu; psykologiset romaanit; kehitysromaanit; uskonnollinen kirjallisuus;
romaanit; kaunokirjallisuus; suomenkielinen kirjallisuus
84 ULLMANN
Rauhattomat : romaani / Linn Ullmann ; sum. Katriina Huttunen
Helsinki : Like, 2016
psykologiset romaanit; ihmissuhteet; perhe; nauhoitus; kerronta; isät; muistaminen; unohtaminen;
subjektiivisuus; muistot; läsnäolo; menneisyys; tyttäret; perheet; romaanit; Norja

85.3 Sarjakuvat
85.3 TARINOITA
Tarinoita maahantulosta / toim. Hannele Richert
[S.l.] : Voima, 2016
maahanmuutto; maahanmuuttajat; siirtolaiset; pakolaiset; Suomi; henkilökuvat; sarjakuvat
85.3 TELGEMEIER
Siskot / Raina Telgemeier ; värittänyt Braden Lamb
[S.l.] : Twinsy, 2016
sarjakuvat; lastensarjakuvat; nuortensarjakuvat; värisarjakuvat; kaunokirjallisuus; koululaiset; matkat;
automatkailu; sisarukset

86 Kirjallisuustiede
86 KEIJUJEN
Keijujen kuningas ja musta Akhilleus : myytit modernissa kirjallisuudessa / toim. Liisa Saariluoma
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000
Schlegel Friedrich; Nietzsche Friedrich; Näin puhui Zarathustra; Zola Emile; Ansa; Ihmispeto; Joyce James;
Odysseus; Mann Thomas; Tohtori Faustus; Tournier Michel; Keijujen kuningas; Kingston Maxine Hong;
China men; kirjallisuus; aiheet; myytit; mytologia; lyriikka

86.2 Suomen kirjallisuuden historia ja tutkimus
86.2 KALLAS
Aino Kallas : maailman sydämessä / Silja Vuorikuru
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017
Kallas Aino; kirjallisuudentutkimus; suomenkielinen kirjallisuus; biografinen kirjallisuudentutkimus;
kirjailijat; naiset; kulttuurielämä; kulttuurivaikutukset; kirjallisuudenhistoria; Suomi; Viro; elämäkerrat
86.2 PELTONEN
Paperilla seisova Perkele : Hannu Salaman elämä ja kirjat / Milla Peltonen
Helsinki : Into, 2016
Salama Hannu; elämäkerrat; kirjailijat; tuotanto; kaunokirjallisuus; tulkinta; vastaanotto; kirjallisuus;
oikeudenkäynti; jumalanpilkka; kirjailijuus; kirjallisuudentutkimus; kirjallisuudenhistoria; Suomi
86.2 RAJALA
Virvatuli : Eino Leinon elämä / Panu Rajala
Helsinki : WSOY, 2017
Leino Eino; runoilijat; kirjailijat; kirjallisuudentutkimus; kirjallisuudenhistoria; Suomi; elämäkerrat

86.2 TANSSILAULU
Tanssilaulu : teitä Aale Tynnin runouteen / toim. Kaarina Sala
Helsinki : SKS, 1993
Tynni Aale; lyriikka; Haavio Martti; henkilöhistoria; kirjailijat; runoilijat; kirjallisuudentutkimus; runot; tulkinta;
lausunta; käännökset

89.5 Englannin kieli. Englanninkielinen kaunokirjallisuus
89.5 MCKENZIE
The portable veblen / Elizabeth McKenzie
London : 4th Estate, 2017

90.3 Sotahistoria
90.3 MAAILMA
Unohdetut taistelut [20] : 1939-45 / [päätoimittaja: Hanne-Luise Danielsen] ; [Suomen toimitus: Sirpa
Alkunen ... et al.] ; [kirjoittajat: Else Christensen ... et al.]
[Oslo] : Bonnier publications, 2017
toinen maailmansota; 1939-1945; sotahistoria; taistelut; historia; sotatoimet

92.7 Suomen itsenäisyyden aika
92.7 KALLONEN
Tähtilippu talvisodassa : Amerikan Suomalaisen Legioonan tuntematon tarina / Kari Kallonen
[S.l.] : Revontuli, 2016
Amerikan Suomalainen Legioona; vapaaehtoiset; amerikansuomalaiset; joukko-osastot; talvisota; jatkosota;
sotahistoria; 1939-1944; Suomi
92.7 LAPPALAINEN
Se oli yhtä tulihelvettiä : talvi- ja jatkosodan kasvot / Tarja Lappalainen
Jyväskylä : Docendo, 2016
talvisota; jatkosota; Suomi; muistelmat; sotilaat; taistelut; sotatoimet; sotarintama; arki; sotahistoria; 19391945; Lotta Svärd -järjestö
92.7 YLIKANGAS
Mainio pikku sota : brittilentäjät Suomessa vuonna 1919 / Mikko Ylikangas
[S.l.] : Atena , 2016
Iso-Britannia; Royal Navy; Royal Air Force; sotilaslentäjät; britit; joukko-osastot; ilmavoimat; merivoimat;
ensimmäinen maailmansota; sotahistoria; 1919; Suomi; Englanti

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
99.1 ELOMAA
Säästä ajatuksesi eläviä varten / Johanna Elomaa
[S.l.] : Kosmos, 2016
muistelmat; matkakertomukset; matkat; mietiskely; surutyö; kuolema; veljet; elämänmuutokset; toimittajat;
parisuhde; työskentely ulkomailla; hyväntekeväisyysjärjestöt; eläinhoitolat; ihmisapinat; oranki; Aasia; Intia;
Borneo; Bali
99.1 HARDING
The Snowden Files : the inside story of the world's most wanted man / Luke Harding
London : Faber & Faber, 2014
Snowden Edward J.; United States; National Security Agency; Officials and employees; Whistle blowing
99.1 LEE
The girl with seven names : escape from Notrh Korea / Heyonseo Lee with David John
London : William Collins, 2015
yhteiskuntakuvaus; yhteiskuntaolot; poliittiset järjestelmät; totemismi; pako; loikkarit; Korean
kansantasavalta; muistelmat; Pohjois-Korea; Defectors; Korea (South); biography
99.1 LEMPINEN
Rautaesiripun takana : kaukopartista Vorkutan vankileirille / Olavi Lempinen
Helsingissä : Otava, 2016
Piiparinen Veikko; elämäkerrat; sotilaat; poliittinen toiminta; asekätkentä; tuomiot; sodanjälkeinen aika;
maastakarkotus; karkotus; vankeus; vankileirit; Suomi; Neuvostoliitto
99.1 MAZZEO
Irenan lapset : hämmästyttävä tarina naisesta, joka pelasti 2500 lasta Varsovan getosta / Tilar J.
Mazzeo ; suom. Petri Stenman
Helsinki : Like : Suomen rauhanpuolustajat, 2016
Sendler Irena; elämäkerrat; aktivistit; vastarintaliikkeet; pelastustoiminta; ghetot; historia; lapset; juutalaiset;
miehitys; natsit; holokausti; juutalaisvainot; toinen maailmansota; Puola; Varsova

99.1 MUSTAFA
Tyttö Alepposta : Nujeenin pako Syyrian sodasta / Nujeen Mustafa ja Christina
Lamb ; suom. Anja Lindqvist

Inspiroiva tositarina vaikeuksien voittamisesta, sodan jaloista pakenemisesta ja
tytön taistelusta oppia kävelemään ensimmäisen kerran elämässään.Nujeenin
uskomaton matka on ainutlaatuinen kuvaus Syyrian pakolaiskriisista ja
ennennäkemättömän tahdonvoiman omaavasta tytöstä, joka on päättänyt olla
menettämättä toivoaan. 16-vuotiaana Nujeen Mustafa jättää sodanrunteleman
kotimaansa Syyrian etsiäkseen valoisampaa tulevaisuutta Euroopasta. CPvamma ei estä häntä lähtemästä pitkälle ja vaaralliselle pakomatkalle
rullatuolissa yhdessä sisarensa kanssa. Siskokset päätyvät Unkariin ja hakevat
myöhemmin turvapaikkaa Saksasta. Yhdessä kirjan toisen kirjoittajan, Minä
olen Malala -kirjasta tunnetun Christine Lambin kanssa, Nujeen kuvaa
pakolaisen todellisuutta, sodan jaloissa vietettyä lapsuutta ja nuoruutta sekä lopulta lähtöä rakkaasta
kotimaasta.
99.1 VANHOENACKER
Ilmojen halki : pilotin matkassa / Mark Vanhoenacker ; suom. Kaisa Sivenius
Helsinki : Teos, 2016
Vanhoenacker Mark; lentäminen; lentäjät; matkakertomukset; muistelmat
99.1 VESIKANSA
Laman taittaja : Raimo Sailas ja kolme talouskriisiä / Jarkko Vesikansa
Helsingissä : Otava, 2016
Sailas Raimo; valtiosihteerit; Suomi; yhteiskunnalliset vaikuttajat; valtiontalous; taloudelliset kriisit; lama;
elämäkerrat

L 03 Lasten tietokirjat : yleiset hakuteokset, tietosanakirjat
L 03 MAAILMA
Maailma : koululaisen maailma / toim. Shaila Brown ; suom. Tapani Lahtinen
Helsinki : DK ; Readme.fi, 2017
tietosanakirjat; lastenkirjallisuus

L 14 Lasten tietokirjallisuus : psykologia
L 14 KULMALA
Saku, spesiaali lapsi / Marianne Kulmala
[S.l.] : Aivoliitto, 2017
Aspergerin oireyhtymä; sosiaaliset taidot; lapset; arkielämä; selkokirjat

L 50 Lasten tietokirjat: Luonnontiede
L 50 SÄÄSKILAHTI
Mummon ja lasten luontokirja 3 : metsä - suuret ja pienet ihmeet / Liisa Sääskilahti
[S.l.] : N-Y-T-Nyt, 2016
lastenkirjallisuus; kesä; yhdessäolo; lapsenlapset; isoäidit; luonto; metsät; eläimet; kasvit

L 52 Lasten tietokirjat: Tähtitiede
L 52 FRITH
100 [sata] asiaa avaruudesta / Alex Frith, Alice James ja Jerome Martin ; kuv. Federico Mariani ja Shaw
Nielsen; suom. Reija Jousjärvi
Helsinki : Lasten Keskus, 2017
avaruus; avaruustutkimus; aurinkokunnat; planeetat; tähdet

L 57 Lasten tietokirjat: kasvitiede
L 57 SÄÄSKILAHTI
Mummon ja lasten luontokirja 2 : kotipihan kasvit / Liisa Sääskilahti
[S.l.] : N-Y-T-Nyt, 2016
lastenkirjallisuus; kesä; yhdessäolo; lapsenlapset; isoäidit; luonto; kasvit

L 58 Lasten tietokirjat: Eläintiede
L 58 DE LUCA
Eläinten maailma : [suuri satukirja] / Daniela De Luca ; suom. Anna Oja; kuv.
Daniela De Luca
Helsinki : Readme.fi, 2017
sadut; eläimet; eläinsadut; kertomukset; Afrikka; Eurooppa; Australia; Etelämanner;
Aasia; Etelä-Amerikka; Pohjois-Amerikka; pohjoisnapa; jääkarhu; majava;
muurahaiskarhu; tiikeri; norsu; susi; kenguru; pingviini

L 58 MERZ
Tuhat ja yksi otusta / Laura Merz, teksti Aino Järvinen ja Laura Merz
Helsinki : Etana Editions, 2016

Tiesitkö, että kirahvin kakka putoaa maahan noin kahden metrin korkeudelta? Tai
että mustekalalla on kolme sydäntä? Tuhat ja yksi otusta on tietokirja, joka esittää
mitä merkillisimpiä faktoja eläimistä. Mukana on villiä tietoa nisäkkäistä, linnuista,
matelijoista ja hyönteisistä.
SÄÄSKILAHTI
Mummon ja lasten luontokirja : kotipihan ötökät / Liisa Sääskilahti
3. p., [S.l.] : N-Y-T-Nyt, 2016
lastenkirjallisuus; kesä; yhdessäolo; lapsenlapset; isoäidit; luonto; hyönteiset

L 70 Lasten tietokirjat: Taide, kulttuuri, urheilu, taikatemput
L 70 ALBUS
Albus Dumbledore : elokuvaopas [Dumbledoren oma kirja]
Helsinki : Readme.fi, 2017
elokuvat; Harry Potter

L 82 Lastenkirjallisuus: runot
L 82 MANDER
Avain hukassa / Sanna Mander
Helsinki : S & S, 2017
etsintä; avaimet; asukkaat; kerrostalot; lastenkirjallisuus; kuvakirjat; runokuvakirjat; kertomukset;
lastenkirjallisuus; runot

L 84 Lastenkirjallisuus: romaanit

L 84 HUNTER
Soturikissat: tähtien enne [2] : Etäiset kaiut / Erin Hunter ; suom. Nana Sironen
antasiakirjallisuus
L 84 JALO
Jesse rauniokoira / Merja Jalo, Marvi Jalo
L 84 LJUNGGREN
Maalitykki / Magnus Ljunggren, Mats Vänehem
Helsinki : Readme.fi, 2017
lastenkirjallisuus; jalkapallo; turnaukset; jalkapalloilijat; kesäloma; urheilukirjallisuus; helppolukuiset kirjat
L 84 LUKUPALAT
Ryhmä Z ja lohikäärmeen kita / Tapani Bagge, Carlos da Cruz
Helsinki : WSOY, 2016
lohikäärmeet; pelastustoiminta; lapset; lastenkirjallisuus; helppolukuiset kirjat
L 84 RIORDAN
Hotelli Valhalla [Magnus Chase -sarja] : opas viikinkien maailmoihin [eeppisiä sankareita,
legendaarisia seikkailuja] / Rick Riordan ; suom. Ikka Rekiaro
Helsingissä : Otava, 2016
fiktiiviset henkilöt; taruolennot; jumalat; jumalattaret; jättiläiset; mytologia; Pohjoismaat; nuortenkirjallisuus;
fantasiakirjallisuus; oppaat (teokset); viikingit
L 84 RODKEY
Rodkey, Geoff
Tapperin kaksoset aarrejahdissa (Isossa Omenassa) : Tapperin kaksoset 2
Helsinki : WSOY, 2016
kilpailut; aarteenetsintä; hyväntekeväisyys; sisarusrakkaus; kilpailu; koulu; kaksoset; kaupungit; Yhdysvallat;
New York; nuortenkirjallisuus; romaanit; sisarusrakkaus; riidat; kosto; koulunkäynti; kaksoset;
lastenkirjallisuus; nuortenkirjallisuus; kaunokirjallisuus; Yhdysvallat; New York; nykyteknologia; mediat;
nettikiusaaminen
L 84 SAVISAARI
Ponku, Peetu ja helppo nakki / Aira Savisaari, Mimmu Tihinen ; kuv. Lotta Kauppi
Hämeenlinna : Karisto, 2016
koululaisromaanit; salapoliisikirjallisuus; lukeminen; koululaiset; salapoliisit; koira; kadonneet; kirjat;
lastenkirjallisuus
L 84 TYNKKYNEN
Etsivätoimisto Mysteeri ja pyhän Birman safiiri / Jutta Tynkkynen
Espoo : Myllylahti, 2016
salapoliisikirjallisuus; arvoitukset; päättely; tehtävät; mysteerit; ryöstö; jalokivet; aarteenetsintä; salapoliisit;
koululaiset

N 84 Nuorten kaunokirjallsuus

N 84 BENJAMIN
Mitä sain tietää meduusoista / Ali Benjamin ; suom. Marianna Kurtto
Helsingissä : Otava, 2017
menetys; ystävät; hukkuminen; suru; yksinäisyys; etsintä; vastaukset
N 84 BERGSTRÖM
The Cruelty : nyt olet yksin / Scott Bergström ; suom. Inka Parpola
Helsingissä : Otava, 2017
etsintä; kadonneet; isät; takaa-ajo; pako; nuoret; pojat; julmuus; väkivalta; järjestäytynyt rikollisuus;
diplomaatit; kaupungit; Eurooppa; Yhdysvallat; New York; Ranska; Pariisi; Saksa; Berliini; Tsekki; Praha;
jännityskirjallisuus; rikoskirjallisuus; toimintaromaanit; romaanit; kaunokirjallisuus; käännökset; nuorten
aikuisten kirjallisuus
N 84 GIER
Liitto [3] : unien kolmas kirja / Kerstin Gier ; suom. Heli Naski
Helsinki : Gummerus, 2016
fantasiakirjallisuus; kaunokirjallisuus; nuortenkirjallisuus; romaanit; sarjakertomukset; seikkailukirjallisuus;
painajaiset; salaisuudet; takaa-ajo; unet; yliluonnolliset voimat; sisarpuolet; Iso-Britannia; Lontoo
N 84 SCARROW
Scarrow, Alex
Time riders [2] : saalistajan aika
[Helsinki]; Dyssegaard : Buster Nordic, 2013
Alkuteos: Time riders
nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; science fiction; jännityskirjallisuus; aikamatkat; menneisyys;
maailmanhistoria; muutos; ehkäisy; terrori-iskut; 2001; salamurha; presidentit; muukalaiset; pelastus;
kuolema; agentit; toiminta; salaseurat; romaanit; kaunokirjallisuus; New York
N 84 SCARROW
Scarrow, Alex
Time riders [3] : tuomiopäivän koodi
[Helsinki]; Dyssegaard : Buster Nordic, 2014
Alkuteos: Time riders
nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; tieteiskirjallisuus; jännityskirjallisuus; scifi; aikamatkat; keskiaika;
seikkailu; maailmanhistoria; muutos; ehkäisy; agentit; toiminta; menneisyys; hakkerit; salaseurat; hovit;
metsät; kaupungit; 1194; kaunokirjallisuus; Englanti; Sherwood; Nottingham
N 84 WEITZ
The Young World : kaaoksen päivät / Chris Weitz ; suom. Outi Järvinen
Helsingissä : Otava, 2017
tulevaisuus; tuhon jälkeinen maailma; epidemiat; virukset; henkiinjääminen; teini-ikäiset; etsintä; lääkeaineet;
ystävyys; rakkaus; väkivalta; jengit; Yhdysvallat; New York; dystopiat; nuortenkirjallisuus; scifi;
tieteiskirjallisuus

S2 Suomi toisena kielenä
S2 AHO
Rautatie : eli kertomus ukosta ja akasta, jotka eivät olleet nähneet rautatietä / Juhani Aho ; mukautus
selkosuomeksi Pertti Rajala
3. p., Helsinki : Opike, 2016
pienoisromaanit; selkokirjat; matkakirjallisuus; klassikot; romaanit; kaunokirjallisuus; huumori;
suomenkielinen kirjallisuus; henkilökuvaus; kansankuvaus; kansanihmiset; uudenaikaistuminen; matkat;
junat; rautatiet; elämys; aviopuolisot; kokemukset; 1800-luku; Suomi
S2 LEVOLA
Tahdon / Kari Levola ; selkomukautus Jaana Levola; kuv. Kim Helminen
Kärkölä : Pieni karhu, 2011
nuortenkirjallisuus; rakkauskertomukset; selkokirjat; rakastuminen; seurustelu; nuoret; eroaminen
S2 TIAINEN
Poika joka katosi / Marja-Leena Tiainen
Helsinki : Avain, 2016
selkokirjat; romaanit; katoaminen; veljet; epätoivo; suru; selviytyminen; perheenjäsenet; opiskelu; lukio;
kaunokirjallisuus; nuortenkirjallisuus
S2 TIAINEN
Tatu, Iiris ja Pääkallomies / Marja-Leena Tiainen
Helsinki : Avain, 2016
nuoret; ihastus; katoaminen; tuntemattomat; miehet; selkokirjat; nuortenkirjallisuus; jännityskirjallisuus

