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Uusia kirjoja kirjastossa
3-4/2019
10 Filosofia. Sitaattikokoelmat; tieteen filosofia
Hietalahti, Jarno
Huumorin ja naurun filosofia
Helsinki : Gaudeamus, 2018
kulttuurifilosofia; huumori; nauru; komiikka; etiikka; totuus; väärentäminen; vallankäyttö; vaikuttaminen; uskonto;
kyseenalaistaminen; yhteiskuntakritiikki; filosofit; koomikot; filosofia; historia

14 Psykologia
Frankl, Viktor E.
Man's search for meaning : the classic tribute to hope from the holocaust
London : Rider, 2011
logoterapia; psykoterapia; elämän tarkoitus; muistelmat; kokemukset; psykiatrit; keskitysleirit
Huotilainen, Minna
Keskittymiskyvyn elvytysopas
Jyväskylä : Tuuma, 2018
keskittymiskyky; toiminnanohjaus; tarkkaavaisuus; havaitseminen; muisti; psyykkinen kuormittavuus; palautuminen; aivot;
hyvinvointi
Huotilainen, Minna
Näin aivot oppivat
Jyväskylä : PS-kustannus, 2019
aivot; toiminta; oppiminen; oppimispsykologia; oppimaan oppiminen; osaaminen; aivotutkimus; ikäkaudet;
tutkimustulokset; älykkyys; ajattelu; muisti; kielen oppiminen; musiikki; kädentaidot; harjoitukset
Keltakangas, Liisa
Ujot ja introvertit
Helsinki : WSOY, 2019
ujous; introversio; luonteenpiirteet; persoonallisuuden piirteet; persoonallisuus; temperamentti; sosiaalisuus;
persoonallisuuden psykologia; introvertit
Lehtonen, Miia
Välikädessä : kirja nuorelle vanhempien erosta
[S.l.] : Kasper kasvatus- ja perheneuvonta, 2019
eroaminen; ihmissuhteet; vanhemmat; avioero; lapset; perheenjäsenet; tunteet; perheet; erolapset; kokemukset; nuoret
Paras kirjat ikinä / MIklu
Helsingissä : Otava, 2019
esimerkit; ohjeet; elämäntaito; elämätaito-oppaat; nuoret; nuortenkirjallisuus

17 Etiikka
Ollila, Maija-Riitta
Tekoälyn etiikka
Helsingissä : Otava, 2019
tekoäly; etiikka; moraali; älytekniikka; tulevaisuus; ihminen-konejärjestelmät; robotit; älytuotteet; robotiikka; teknologinen
kehitys; algoritmit; tietoisuus; älykkyys; oppiminen; tietokoneet; Internet; elektroninen sodankäynti; liikenne; hoiva-ala;
seksiala; ihmisyys

30 Sosiologia. Sosiaalipsykologia. Yhteiskuntaoppi. Järjestötoiminta. Käytösoppaat
Hetemäki, Ilari
Kaikenlaista rohkeutta
Helsinki : Gaudeamus, 2019
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rohkeus; tutkijat; tutkimustyö; tiedeyhteisöt; tutkimusetiikka; kansalaistoiminta; aktivismi; sukupolvet; antirasismi;
eriarvoisuus; ihmisoikeudet; tiedonvälitys; ammattietiikka

32 Valtio-oppi. Poliittiset järjestelmät. Kansainvälinen politiikka. Kehitysyhteistyö.
Siirtolaisuus. Naisen asema
Isikoff, Michael
Venäläinen ruletti
Helsinki : Atena , 2019
Trump Donald; Putin Vladimir; 2016; vaikuttaminen; vaalit; presidentinvaalit; vaalikampanjat; korruptio; politiikka;
kansainvälinen politiikka; Venäjä; Yhdysvallat

36 Taloustiede. Talousmaantiede
Laine, Jaana
Vaurastumisen vuodet : Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen
Helsinki : Gaudeamus, 2019
taloushistoria; Suomi

37 Sosiaalipolitiikka
Forsberg, Hannele
Monen kodin lapset : lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö
Helsinki : Gaudeamus, 2018
sosiaalityö; lapset; kokemukset; asuminen; vuoroasuminen; huostaanotto; koti; erolapset; lapsen asema;
turvapaikanhakijat; lasten oikeudet; lastensuojelu

38 Kasvatus. Opetus
Aerila, Juli-Anna
Sytytä lukukipinä : pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn
Helsinki : PS-kustannus, 2019
kirjallisuus; opetus; opetusmenetelmät; lukeminen; elämyksellisyys; lukuharrastus; lapset; lukutaito; kirjavinkkaus
Kamenetz, Anya
Sopiva ruutuaika : löydä tasapaino digtaalisen ja todellisen elämän välillä
Helsinki : Viisas elämä, 2018
lapset; koululaiset; vanhemmat; tietotekniikka; sosiaalinen media; uusmedia; tietokonepelit; matkapuhelimet; tietokoneet;
televisio; media; virtuaalitodellisuus; virtuaalimaailma; viestintäkasvatus; mediakasvatus; vanhemmuus; kasvatusoppaat

49 Kansatiede. Antropologia
Ojanen, Eero
Suomen myyttiset eläimet
Helsinki : Minerva, 2019
myytit; taruolennot; eläimet; uskomukset; mytologia; eläinsadut; kansanperinne; Suomi

50.1 Luonnonsuojelu. Ympäristönsuojelu
Isomäki, Risto
34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen
uudistettu laitos, Helsinki : Tammi, 2017
ilmastonmuutokset; ilmasto; lämpeneminen; hiilidioksidi; ilmakehä; päästöt; kasvihuonekaasut; ilmastonsuojelu;
ympäristönmuutokset; jäätiköt; auringonsäteily; heijastuminen; ilmastopolitiikka
Turunen, Seppo
Luonto ihmisen aikakaudella
Helsinki : Into, 2019
ihmisen ekologia; luonto; luontosuhde; ekologinen kestävyys; ilmastonmuutokset; ympäristön tila; ympäristöpolitiikka;
luonnonsuojelu; antroposeeni

52 Tähtitiede; kartoitus
Hawking, Stephen
Lyhyet vastaukset suuriin kysymyksiin : Stephen Hawking
Helsinki : WSOY, 2019
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maailmankaikkeus; kosmologia; mustat aukot; maailmankaikkeuden synty; aikamatkat; ihmiskunta; tulevaisuus;
maapallon ulkopuolinen elämä; tekoäly
Peake, Tim
Kysy astronautilta : kaikki avaruudessa elämisestä
Helsinki : Into, 2019
avaruus; kysymykset; astronautit; kokemukset; avaruustutkimus; avaruuslennot; miehitetyt avaruuslennot;
avaruusasemat; avaruusalukset

55 Geologia. Meteorologia. Paleontologia
Rosenlund, Marcus
Sää joka muutti maailmaa
Helsinki : Kustantamo S&S, 2019
ilmasto; sääilmiöt; luonnononnettomuudet; sää; vaikutukset; maailmanhistoria; sodat; väestönmuutokset;
yhteiskuntakehitys; ilmastonmuutokset; maapallo; holoseeni

59 Lääketiede. Terveydenhoito
Aivelo, Tuomas
Loputtomat loiset
Helsinki : Like, 2018
loiset; ihminen; vuorovaikutus; parasitismi; tartuntataudit; loistaudit; hoito; antibiootit; ennaltaehkäisy; ilmastonmuutokset;
vaikutukset; ympäristöterveys; luonnonhistoria
Kinnunen, Hanna
Valtavan ihana : havaintoja naisen kehosta ja kiloista #valtavanihana
Helsingissä : Otava, 2017
vartalo; naiset; minäkuva; kehontuntemus; ruumiinkuva; ruumiinosat; lihavuus; laihuus; kauneusihanteet;
ruokatottumukset; ravitsemuskäyttäytyminen; terveysvaikutukset; ikäkaudet; parisuhde; seksuaalisuus

77 Teatteri. Elokuva. Tanssi. Puhetaito
Kilkku, Elina
Teatterin tyylilajit : käytännön opas
[S.l.] : Nordbooks, 2017
Shakespeare William; Brecht Bertolt; Artaud Antonin; genret; teatteri; tragediat; komediat; farssit; karnevalismi; commedia
dell'arte; ekspressionismi; eeppinen teatteri; julmuuden teatteri; absurdi teatteri; teatteriohjaus; näytteleminen;
teatterihistoria; harjoitukset; harjoitteet

78 Musiikki
Strand, Heini
Hyvä verse : suomiräpin naiset
Helsinki : Into, 2019
2010-luku; rap; naiset; hip hop; naisen asema; sukupuoliroolit; musiikkikulttuuri; muusikot; laulajat; sanoitukset;
diskografiat; Suomi; haastattelut; henkilökuvat

84 Romaanit
Cline, Ernest
Armada
Helsinki : Gummerus, 2018
havainnot; avaruusalukset; seikkailu; avaruus; uhat; ihmiskunta; maapallo; historia; videopelit; nuoret aikuiset; miehet;
vaihtoehtoiset todellisuudet; tieteiskirjallisuus; scifi; science fiction
Eilittä, Anna-Maria
Kun olen poissa
Jyväskylä : Atena , 2019
kuolemanjälkeinen elämä; kuolema; läheiset; perheenjäsenet; elämä; luopuminen; psykologiset romaanit
Fioretos, Aris
Nelly B:n sydän
Helsinki : Teos, 2018
sydäntaudit; avioero; elämänmuutokset; ihmissuhteet; lentäjät; naiset; maailmansotien välinen aika; psykologiset
romaanit; historialliset romaanit; romaanit
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Mustonen, Enni
Sotaleski [7] : syrjästäkatsojan tarinoita VII
Helsinki : Otava, 2019
1939; talvisota; Suomi; historia; romaanit; sotalesket; Helsinki; Vallgren Ville; Paavolainen Olavi; Jylhä Yrjö; Karjala;
Itä-Karjala
Natt och Dag, Niklas
1793
Helsinki : Johnny Kniga Kustannus, 2017
1793; 1700-luku; yhteiskuntakuvaus; kustavilainen aika; murha; poliisit; yhteiskuntaluokat; kaupungit; Ruotsi; Tukholma;
rikoskirjallisuus; historialliset romaanit; esikoisteokset
Rooney, Sally
Keskusteluja ystävien kesken
Helsingissä : Otava, 2019
2010-luku; opiskelijaelämä; rakkaus; ystävyys; naiset; ihmissuhteet; nuoret aikuiset; kaupungit; Irlanti; Dublin;
ihmissuhderomaanit; kehitysromaanit; esikoisteokset
Tolonen, Tapani
Sokeisto : romaani
Helsingissä : Otava, 2018
1900-luku; yhteiskuntakuvaus; vuosisadan alku; ristiriidat; yhteiskuntaluokat; rakastuminen; erisäätyisyys; maanalainen
toiminta; nuoret aikuiset; sanomalehdet; latojat; tyttäret; säätyläiset; Suomi; yhteiskunnalliset romaanit; aromaanit;
historialliset romaanit; romaanit
Ware, Ruth
Nainen hytissä
Helsingissä : Otava, 2018
risteilyt; murhaajat; laivat; uhat; matkustajat; ahdistus; silminnäkijät; toimittajat; suljetut alueet; risteilyalukset; Pohjanmeri;
psykologinen jännityskirjallisuus
Ware, Ruth
Rouva Westaway on kuollut
Helsingissä : Otava, 2019
valehtelu; perinnöt; petos; perhesalaisuudet; väärä henkilöllisyys; perijät; kaupungit; Iso-Britannia; Brighton; psykologinen
jännityskirjallisuus; rikoskirjallisuus

84 nov. Novellit, muu lyhytproosa
Canth, Minna
Ihmisen kuvia : novelleja
Helsinki : Gummerus, 2019
novellit; psykologiset kertomukset

85.3 Sarjakuvat
Taivassalo, Hannele Mikaela
Scandorama
Helsinki : Teos & Förlaget, 2018
sarjakuvat; paperittomat kansalaiset; Suomi; Ruotsi; ihanneyhteiskunnat; Tukholma; Helsinki; utopiat; pakolaiset;
muukalaisvihamielisyys
Vehniäinen, Jarkko
Kamala luonto : juhlakirja
Helsingissä : Otava, 2018
inhimilliset eläimet; ilves; kärppä; sarjakuvat; huumori; eläinsarjakuvat; strippisarjakuvat

86 Kirjallisuustiede
Nummelin, Juri
Sarjakuvan lyhyt historia
Helsinki : Avain, 2018
sarjakuvat; historia; sarjakuvahahmot; sarjakuvataiteilijat; populaarikulttuuri

86.03 Kirjailijat, hakuteokset
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Loivamaa, Ismo
Kuka kukin on lastenkirjoissa
Helsinki : Avain, 2018
lastenkirjallisuus; nuortenkirjallisuus; fiktiiviset henkilöt; satuolennot; klassikot; kaunokirjallisuus; kirjallisuudenhistoria

86.2 Suomen kirjallisuuden historia ja tutkimus
Helttunen, Anne
Naisia nimittäin : kirjallisuutemme naishahmoja
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019
naiskuva; kaunokirjallisuus; henkilönnimet; etunimet; naiset; fiktiiviset henkilöt; henkilökuvaus; Suomi
Piilola, Tiina
Kalevalan naiset
Helsinki : Kustantamo S&S, 2019
Kalevala; naiset; tytöt; kirjallisuudentutkimus; Lönnrot Elias; feministinen kirjallisuudentutkimus; henkilökuvaus;
kansalliseepokset; naiskuva; myytit; metamorfoosi; motiivit; taiteentutkimus; sukupuoliroolit; tasa-arvo; eriarvoisuus;
Ilmatar; Aino; Louhi; Pohjan neito; Lemminkäisen äiti; Marjatta

89.5 Englannin kieli. Englanninkielinen kaunokirjallisuus
Christie, Agatha
4.50 from Paddington
London : HarperCollins, 2018
Jane Marple; romaanit; rikoskirjallisuus; salapoliisikirjallisuus; murha; junat; klassikot
Christie, Agatha
The ABC Murders
London : Harper Press, 2018
Hercule Poirot; englanninkielinen kirjallisuus; salapoliisikirjallisuus; rikoskirjallisuus
Christie, Agahta
Black coffee
London : Harper Press, 2017
Hercule Poirot; rikoskirjallisuus; romaanit; salapoliisikirjallisuus
Christie, Agatha
Death comes as the End
London : Harper Press, 2017
2000 eKr.; murha; Egypti; jännityskirjallisuus; romaanit; historialliset romaanit; salapoliisikirjallisuus; romanttinen
jännityskirjallisuus; kaunokirjallisuus; englanninkielinen kirjallisuus
Christie, Agatha
Destination unknown
London : HarperCollins, 2017
romaanit; jännityskirjallisuus; klassikot; kaunokirjallisuus; englanninkielinen kirjallisuus; atomifysiikka; tutkijat; fyysikot;
katoaminen; Marokko
Christie, Agatha
Murder on the Orient Express
London : HarperCollins, 2017
Christie, Agatha
Nemesis
London : HarperCollins, 2016
romaanit; salapoliisikirjallisuus; rikoskirjallisuus; selvittämättömät rikokset; matkat; kiertueet; kulttuurihistorialliset
rakennukset; puutarhat; Iso-Britannia
Hannah, Sophie
Closed Casket : the new Hercule Poirot Mystery
London : HarperCollins, 2017
Hercule Poirot; 1920-luku; salapoliisikirjallisuus; kaunokirjallisuus; englanninkielinen kirjallisuus; arvoitukset; murha;
perinnöt; Belgia
Hannah, Sophie
Closed casket : the new Hercule Poirot mystery
London : HarperCollins, 2016
1920-luku; romaanit; jännityskirjallisuus; salapoliisikirjallisuus; kaunokirjallisuus; murha; perinnöt; Belgia
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90 Historian yleisteokset; arkeologia
Historian suurimmat arvoitukset [1] : Temppeliritareiden salaisuudet / päätoim. Hanne-Luise Danielsen ; suom.
Sirpa Alkunen -- [et al.]
Oslo : Bonnier Publications International AS, 2019
temppeliherrat; ritarikunnat; ritarit; keskiaika; v. 1000-1300; vapaamuurarit; Graalin malja: Torinon käärinliina;
pyhäinjäännökset

90.3 Sotahistoria
Beevor, Antony
Kohtalokas silta : Arnhem 1944
Helsinki : WSOY, 2018
1944; toinen maailmansota; sotatoimet; epäonnistuminen; historia; sotahistoria; Alankomaat; Arnhem; Eurooppa

99.1 Elämäkerrat. Muistelmat
Brennan-Jobs, Lisa
Pikkusintti
Helsinki : WSOY, 2019
Brennan-Jobs Lisa; Jobs Steve; perheet; julkisuuden henkilöt; perhe-elämä; Piilaakso; yritysjohtajat; tietotekniikka-ala;
vanhempi-lapsisuhde; yksinhuoltajaperheet; erolapset; tyttäret; isät; Kalifornia; Yhdysvallat; muistelmat
Jäkkö, Emmi
Sankaritainoita poille (ja kaikille muille)
Helsinki : Into, 2019
merkkihenkilöt; miehet; suomalaiset; idolit; sankarit; rohkeus; identiteetti; herkkyys; tunnuslauseet; toiveet; julkisuuden
henkilöt; yhteiskunnalliset vaikuttajat; Suomi; nuortenkirjallisuus; henkilökuvat kertomukset
Suoniemi, Karoliina
Ihan oikeat prinsessat ja prinssit
Helsinki : Avain, 2018
prinsessat; prinssit; kuninkaalliset; hallitsijat; suvut; kuningashuoneet; historia; monarkia; Eurooppa; henkilökuvat;
elämäkerrat; Englanti; Iso-Britannia; Ruotsi; Ranska; Venäjä; Itävalta-Unkari
Ylönen, Ritva
Saima Harmaja : sydänten runoilija 1913-1937
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019
runoilijat; suomenkielinen kirjallisuus; kirjailijat; kirjallisuudentutkimus; kaunokirjallisuus; biografinen kirjallisuudentutkimus;
kirjallisuudenhistoria; Suomi; elämäkerrat

L 40 Lasten tietokirjat: Maantiede. Maat
da Cruz, Carlos
Päivä maapallolla : koulussa
Hämeenlinna : Karisto, 2019
arki; koululaiset; elintavat; aika; lapset; maapallo; lastenkirjallisuus; tietokirjallisuus; koulunkäynti

L 60 Lasten tietokirjat: Tekniikka. Kotitalous. Liikenne. Filatelia
Deutsch, Libby
Mistä kaikki tulee ja mihin se menee?
Hämeenlinna : Karisto, 2019
Gillespie, Lisa
Robotti : tulevaisuuden koneet
Helsingissä : Otava, 2019
robotit; automaatio

L 70 Lasten tietokirjat: Taide, kulttuuri, urheilu, taikatemput
Konttila, Tiina
Lasten sarjisopas : ideakirja sarjakuvailijoille!
Helsinki : Kustantamo S & S, 2018
sarjakuvat; piirustus; kirjoittaminen; sarjakuvahahmot; lastenkirjallisuus; oppaat
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Tolvanen, Pirita
Paroni Jarno Saarisen elämä
2. p., Espoo : Myllylahti, 2018
Saarinen Jarno; 1973; moottoripyöräilijät; maailmanmestarit; urheilijat; ratamoottoripyöräily; moottoripyörät;
onnettomuudet; kilpa-ajot; Italia; Monza; henkilökuvat; lastenkirjallisuus

L 81 Sadut. Kansantarinat
Lampela, Hannele
Prinsessa Pikkiriikin astetta paremmat iltasadut
Helsingissä : Otava, 2018
kommellukset; prinsessat; suomenkielinen kirjallisuus; lastenkirjallisuus; saturomaanit; muunnelmat
Topelius, Zacharias
Lintu sininen
Helsinki : Lasten Keskus, 2019
sadut; musiikki

L 82 Lastenkirjallisuus: runot
Huovi, Hannele
Hiiri mittaa maailmaa : valitut runot 1979-2019
Helsinki : Tammi, 2019
runot; lastenkirjallisuus; lastenrunot

L 84 Lastenkirjallisuus: romaanit
Bagge, Tapani
Katoava muumo [3] : Apassit [-sarja]
Hämeenlinna : Karisto, 2019
1900-luku; seikkailu; mysteerit; entisajan lapsuus; katoaminen; muumiot; salapoliisit; lapset; salaseurat; Apassit;
hautausmaat; kaupungit; vuosisadan alku; Helsinki; lastenkirjallisuus; historialliset seikkailuromaanit; seikkailukirjallisuus;
Egypti
Bagge, Tapani
Vanajaveden hirviö [2]
[Sl.] : Karisto, 2018
1900-luku; seikkailu; mysteerit; entisajan lapsuus; hirviöt; salapoliisit; lapset; salaseurat; kaupungit; vuosisadan alku;
Hämeenlinna; lastenkirjallisuus; seikkailukirjallisuus; historialliset seikkailuromaanit
Frölander-Ulf, Lena
Nelson tiikeritassu
Helsinki : Teos, 2019
erilaisuus; ystävyys; rohkeus; sosiaalinen kontrolli; inhimilliset eläimet; vastarintaliikkeet; kaupungit; lastenkirjallisuus
Gravel, Elise
Olga ja haiseva olio ulkoavaruudesta
Helsinki : WSOY, 2019
erilaisuus; lemmikkieläimet; etsintä; kadonneet; ystävystyminen; tytöt; juhlat; lastenkirjallisuus; tyttökirjat; huumori;
sarjakuvaromaanit
Griffits, Andy
Maailman paras puumaja, 13 kerrosta
Helsingissä : Otava, 2019
lastenkirjallisuus; huumori
Hunter, Eric
Soturikissat erikoisseikkailu [7] : Vatukkatähden myrsky
Helsinki : Art house, 2019
selviytyminen; sodanjälkeinen aika; ennustukset; uhkakuvat; vedenpaisumukset; valtataistelu; klaanit; kissa;
fantasiakirjallisuus
Kaarla, Riina
Arttu Tirttu katoaa [2]
Helsinki : Lasten Keskus, 2018
seikkailu; ystävät; mielikuvitusystävät; elolliset leikkikalut; koulu; luokkaretket; majakat; saaret; katoaminen;
lastenkirjallisuus; poikakirjat; huumori
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Kaarla, Riina
Täältä tullaan, lemmikit!
Helsinki : Tammi, 2019
seikkailu; eläinrakkaus; harrastukset; tekniikka; ystävyys; tytöt; robotit; lemmikkieläimet; eläintenhoitajat; lastenkirjallisuus;
helppolukuiset kirjat
Kallioniemi, Tuula
Kirjoja ja kummituksia
Helsingissä : Otava, 2018
kommellukset; koulunkäynti; harrastukset; lukeminen; kummitukset; koululaiset; opettajat; alakoulu
Vehkalahti, Reetta
Pipsa Kopperoisen tutkimuksia : pierut ja kaasut
Helsinki : WSOY, 2019
keksinnöt; ilmavaivat; tutkimus; kokeet; tiedenaiset; tytöt; lastenkirjallisuus; helppolukuiset kirjat
Montefiore, Santa
Lontoon kuninkaalliset kanit
[S.l.] : Sitruuna , 2018
seikkailu; suunnitelmat; pelastaminen; kuningaskunnat; juonittelu; rotat; kani; salaseurat; kaupungit; Lontoo;
lastenkirjallisuus; saturomaanit; sarjakertomukset
Pichon, Liz
Tom Gates : keksejä, bändejä ja tosi suuria suunnitelmia [2]
Helsinki : Readme.fi, 2019
teini-ikäiset; pojat; piirustus; perhe; sisarukset; nuortenkirjallisuus; poikakirjat
Pichon, Liz
Tom Gates: perhe, kaverit ja karvaiset otukset [1]
Helsinki : Readme.fi, 2018
koulu; kotitehtävät; perhe; ystävät; lemmikkieläimet; lastenkirjallisuus; poikakirjat; sarjakuvaromaanit
Riddell, Chris
Ottilia menee kouluun [2]
Helsinki : Gummerus, 2017
koulunkäynti; aloitus; ystävyys; seikkailu; kummittelu; koulut; mysteerit; postikortit; poissaolevat vanhemmat;
lastenkirjallisuus; seikkailukirjallisuus
Riddell, Chris
Ottilia merillä [3]
Helsinki : Gummerus, 2018
matkustaminen; merimatkat; meri; sukellusveneet; peikot; arvoitukset; seikkailukirjallisuus; lastenkirjallisuus; Norja
Riordan, Rick
Magnus Chase : yhdeksän maailman sankarit
Helsingissä : Otava, 2019
mytologia; jättiläiset; jumalat; rinnakkaiset maailmat; fantasiakirjallisuus; kertomukset
Rubin, Sarah
Aavenäyttämö 2] : Alice Jones koodaa ja ratkoo
Helsingissä : Otava, 2019
kummittelu; teatterirakennukset; uhkailu; mysteerit; matemaattiset ongelmat; yksityisetsivät; tytöt; lastenkirjallisuus;
salapoliisikirjallisuus
Saarikoski, Saska
Leo ja intialainen kärsäjumala : lastenromaani
Helsingissä : Otava, 2019
perheet; lomat; seikkailut; ihmeet; jumalat; Intia; romaanit; kaunokirjallisuus; lastenkirjallisuus
Tanskanen, Tiina
Hevostyttö Iitu [4] : erikoisia esteitä
Helsingissä : Otava, 2016
hevoskirjat; vastoinkäymiset; rahahuolet; vammat; hevonen; syyllisyys; epäily; esteratsastus; kilpailut; seurustelu; isät;
ratsutilat
Tanskanen, Tiina
Hevostyttö Iitu [5] : kovan onnen ori
Helsingissä : Otava, 2016
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hevoskirjat; vastoinkäymiset; hevonen; käyttäytyminen; ongelmat; esteratsastus; kilpailut; hyväntekeväisyys; nuoret;
auttaminen; naapurit; ratsutilat
Tanskanen, Tiina
Hevostyttö Iitu [7] : painajainen tallilla
Helsingissä : Otava, 2018
ilkivalta; hevostallit; ratsastus; kilpailut; ystävyys; tytöt; ihastus; ratsutilat; hevoskirjat
Teräs, Mila
Hotelli Hämärä ja kummituspurkki
Hämeenlinna : Karisto, 2018
seikkailu; salaisuudet; kummittelu; ystävät; perheet; hotellit; kylät; lastenkirjallisuus; helppolukuiset kirjat
Teräs, Mila
Kadonnut kaupunki [2]
Helsingissä : Otava, 2019
seikkailu; salaisuudet; veistokset; kadonneet; kaupungit; vedenalainen maailma; lastenkirjallisuus; saturomaanit

L 85 Lastenkirjallisuus: kuvakirjat
Känkänen, Juhani
Hyvältä näyttää, Apo Apponen!
Helsinki : Teos, 2017
kommellukset; aamu; lapsiperheet; pojat; kiukuttelu; kasvu; matkat; mummolat; juhlat; isovanhemmat; mielikuvitusmatkat;
Pariisi; lastenkirjallisuus; huumori; kuvakirjat
Scarry, Richard
Mato Matalan onnenpäivät : Richard Scarryn suurimmat suosikit
Helsinki : Tammi, 2019
kaupungit; Touhula; lastenkirjallisuus; kuvakirjat; kertomukset

L 90 Lasten tietokirjat: yleinen historia
Brocklehurst, Ruth
Murunen maailmanhistoriaa
Helsinki : Lasten Keskus, 2019

N 84 Nuorten kaunokirjallsuus
Albertalli, Becky
Sydänsurujen kääntöpuoli
Helsingissä : Otava, 2019
tytöt; teini-ikäiset; haaveilu; feminismi; ihastus; ujous; ulkonäkö; suuteleminen; poikaystävät; romaanit; nuortenkirjallisuus
Clare, Cassandra
Varjojen valtias [2]
Helsingissä : Otava, 2017
kielletty rakkaus; magia; hyvän ja pahan välinen taistelu; yliluonnolliset olennot; rinnakkaiset maailmat; kaupungit; Los
Angeles; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; fantasiakirjallisuus; jatkokertomukset
Delevingne, Cara
Mirror mirror
Helsinki : WSOY, 2017
ystävyys; salaisuudet; haasteet; haastavat tilanteet; kasvu; nuoret; katoaminen; ystävät; nuortenkirjallisuus; nuorten
aikuisten kirjat
Farr, Richard
Tulenetsijät [2]
Helsingissä : Otava, 2017
seikkailu; ystävyys; nuoret; näyt; ennustukset; ihmiskunta; tuhoutuminen; mielenterveys; salaisuudet; arkkitehdit;
muukalaiset; paranormaalit ilmiöt; viidakot; Uusi-Guinea; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; jännityskirjallisuus
Green, John
Let it snow : kolme talvista rakkaustarinaa
Helsini : WSOY, 2016
lumimyrskyt; Yhdysvallat; Gracetown; nuortenkirjallisuus; rakkausromaanit; joulu; talvi
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Koivunen, Elina
Ailitza : eli kävelevä maailma
Turku : Pääjalkainen, 2018
ihminen-eläinsuhde; eläinten oikeudet; lihansyönti; karkotus; kaupungit; jälleentapaaminen; perheet; nuoret; tytöt;
nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; spekulatiivinen fiktio; fantasiakirjallisuus; dystopiat; esikoisteokset
Lipasti, Roope
Luutarhurin tapaus [1]
Helsinki : WSOY, 2019
luokkaretket; kaivokset; kommellukset; isät; koulutoverit; lastenkirjallisuus; koululaisromaanit; huumori
Lähteenmäki, Laura
Yksi kevät
Helsinki : WSOY, 2018
1918; yhteiskuntakuvaus; selviytyminen; sota-aika; sairaat; hoito; sisällissodat; valtaus; huvilat; teollisuustyöntekijät; tytöt;
punaiset; kansalaissota; Suomi; nuortenkirjallisuus; nuorten aikuisten kirjat; historialliset romaanit; sotakirjallisuus
Maas, Sarah J.
Throne of Glass [4] : Varjojen kuningatar
Helsinki : Gummerus, 2019
kosto; kotiinpaluu; kuningaskunnat; valtataistelu; taistelut; identiteetti; kuningattaret; rakkaus; salamurhaajat;
nuortenkirjallisuus; fantasiakirjallisuus
Ojala, Anu
Petos
Helsingissä : Otava, 2018
muistot; menetys; ystävät; petos; elintarviketeollisuus; murha; ympäristöaktivismi; rikokset; tuotantolaitokset; maatalous;
eläinaktivistit; nuoret
Paretskoi, Jyri
K15 salaisuuksia [2]
Helsingissä : Otava, 2018
ihastus; paljastukset; sukulaisuus; salaisuudet; karkaaminen; pojat; koulunkäynti; yläkoulu; nuortenkirjallisuus;
koululaisromaanit; huumori; sarjakertomukset
Pitkäkangas, Elina
Kajo [2]
Espoo : Myllylahti, 2017
rakastuminen; tytöt; ihmissudet; lukiolaiset; ystävät; nuorten aikuisten kirjat; fantasiakirjallisuus; romanttinen
fantasiakirjallisuus
Pitkäkangas, Elina
Kuura [1]
Espoo : Myllylahti, 2016
fantasiakirjallisuus; romanttinen fantasiakirjallisuus; esikoisteokset; nuorten aikuisten kirjat; romaanit; onnettomuudet;
veljet; rakastuminen; tytöt; ihmissudet; lukiolaiset; ystävät; sisarukset
Pitkäkangas, Elina
Ruska [3]
Espoo : Myllylahti, 2018
rakastuminen; tytöt; ihmissudet; lukiolaiset; ystävät; nuorten aikuisten kirjat; fantasiakirjallisuus; romanttinen
fantasiakirjallisuus; pelko; kaupungit; omankädenoikeus; vastarintaliike; ystävyys
Rasi-Koskinen, Marisha
Auringon pimeä puoli
Helsinki : WSOY, 2019
salaisuudet; menneisyys; aikamatkat; lapsuus; vaihtoehtoiset todellisuudet; kaupungit; nuortenkirjallisuus; nuorten
aikuisten kirjat; jännityskirjallisuus; tieteiskirjallisuus; scifi; romaanit
Roininen, Minna
Heda
Espoo : Myllylahti, 2018
etsintä; kadonneet; laulajat; parantumattomat taudit; syöpätaudit; fanius; unelmat; sanoitukset; popmusiikki; nuoret
aikuiset; miehet; nuortenkirjallisuus
Valmu, L.K.
Lappilainen : kuolema kahdeksannella luokalla
Hämeenlinna : Karisto, 263 s.
leirikoulu; matkat; uskomustarinat; kuolemantapaukset; bakteeritaudit; katoaminen; oppilaat; yläkoulu; Lappi; Savukoski;
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nuortenkirjallisuus; jännityskirjallisuus; rikoskirjallisuus
Veistinen, Harri
Kotitekoisen poikabändin vaiheet [2] : osa 2
Helsinki : S&S, 2019
soittaminen; yhtyeet; kesäloma; ystävyys; pojat; koululaiset; yläkoulu; tyttöystävät; kylät; Eura; Kiukainen;
nuortenkirjallisuus; poikakirjat; romaanit; sarjakertomukset
Waris, Helena
Vedenkehrääjä [2]
Helsingissä : Otava, 2018
etsintä; ystävät; valta; koneet; valvonta; kansalaiset; vastarinta; ympäristön saastuminen; pakolaiset; nuortenkirjallisuus;
nuorten aikuisten kirjat; tieteiskirjallisuus; science fiction; dystopiat

N 89.5
Nijkamp, Marieke
This is where it ends
Sourcebooks FireNaperville, Ill., 2016
Alabama; high schools; Interpersonal relations; School shootings; schools; Young adult fiction; Young Adult Literature

