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TIETOKIRJAT  
– TIETOA, TAITOA JA OIVALLUKSIA

Tietokirjallisuus on tunnetusti laaja ja monipuolinen kenttä, ja tietokirjat 

tarjoavat monenlaista tietoa ja taitoa monenlaisissa paketeissa. Niissä on 

yhtä lailla nopeasti haltuun otettavaa nippelitietoa kuin monimutkaisia 

filosofisia ajatusrakennelmia, joiden selittämiseen tarvitaan koko kirja. 

Lisäksi tietokirjoissa on tuoreita näkökulmia ajankohtaisiin ilmiöihin, ku-

ten ilmastonmuutokseen, terrorismiin tai teknologiaan. Tarjolla on myös 

käytännön ohjeita oman elämän ja erilaisten taitojen kehittämiseen sekä 

kriittisiä näkökulmia yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan. Ja sitten 

on tietenkin suosittuja historia- ja elämäkertateoksia, unohtamatta myös-

kään luonto- ja ruokakirjoja. 

Tietokirja auttaa tiedonjanoon ja -nälkään. Jos haluaa tietää, mitä 

Suomen rikkaimmat ajattelevat tai mitä voisi tehdä ilmaston hyväksi, apu 

löytyy tietokirjasta. Eikö sama vastaus sitten löytyisi nopeammin verkos-

ta, saattaa joku kysyä tai jopa väittää. Yksi ero on siinä, että tietokirjoissa 

vastaukset ja neuvot on tapana perustella, ja perusteluja tietokirjan lukija 

janoaa. Tietokirja vastaakin paitsi kysymykseen Mitä myös kysymykseen 

Miksi. Juuri miksi-kysymykset vastauksineen auttavat meitä ymmärtämään 

ja oppimaan uutta. Uuden tiedon ja sen taustalla olevan ajatuksenjuoksun 

ymmärtäminen tuottaa lukijalle oivalluksen. Oivallusta taas seuraa ilo, ja 

siinä onkin yksi tietokirjallisuuden lukemisen juju. 
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Tietokirja voi perustua tutkittuun tietoon tai vaikkapa ammatilli-

seen asiantuntijuuteen ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Sanan tieto mer-

kitystä kannattaa aina lukiessaan miettiä. Viime vuosina on keskusteltu 

paljon niin sanotusta postfaktuaalisesta eli tiedonjälkeisestä ajasta, jota 

on leimannut tutkitun tiedon vähättely ja kokemuksellisen tiedon sekä 

mielipiteiden nostaminen tutkitun tiedon rinnalle ja ohi. Vuoden 2020 

COVID -19-pandemia on muuttanut keskustelun sävyä ja tuonut tutkitun 

tiedon selvemmin osaksi yhteistä arkea. Meidän on kuitenkin hyvä osata 

erottaa, mikä tarjolla olevas-

ta tiedosta on luotettavaa ja 

miksi. 

Juuri tietokirjallisuus 

tarjoaa oivan mahdollisuu-

den pohtia ja tutkiskella, 

mikä erottaa perustellun tai tutkitun tiedon mielipiteistä – ja milloin nii-

den erottaminen on tärkeää. Millaisiin teemoihin ja teoksiin kokemus-

pohjainen tieto sopii tai jopa kuuluu? Missä yhteydessä ja mistä asioista 

taas on tärkeää esittää tutkittua tietoa? Voi myös kysyä, miten kirjoittajan 

omat mielipiteet kutoutuvat muuhun tietoon ja miten kudelmat ruokki-

vat uuden oppimista ja oivaltamista. Näitä kysymyksiä voi miettiä tieto-

kirjojen äärellä yksin tai yhdessä. Hyvä tapa keskustella tietystä aiheesta ja 

sitä koskevasta tiedosta on esimerkiksi tietokirjalukupiiri, joka onnistuu 

myös verkossa.

Käsillä oleva luettelo on jo kolmas yläkouluun ja toiselle asteelle 

tarkoitettu tietokirjojen vinkkikokoelma. Kaksi aiempaa ovat ilmestyneet 

vuosina 2016 ja 2018. Nyt luettelon nimeen on otettu mukaan koko toi-

nen aste, ei vain lukiota. Luettelon ovat koonneet suomen kielen opiskelija 

” Tietokirja auttaa 
tiedonjanoon  
ja nälkään
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Ida Lowndes ja kirjallisuuden opiskelija Meri-Tuuli Auer, jotka ovat pereh-

tyneet tietokirjallisuuteen maisteriopinnoissaan. 

Luettelo on aiempaan tapaan jäsennetty teemoittain ja osin la-

jeittain. Teemoja on yhdistelty ja nimetty hieman toisin kuin aiemmin: 

esimerkiksi teema Yhteiskunta on nyt Yhteiskunta ja politiikka. Aiempaan 

tapaan teosten ryhmittely on väljä eikä vastaa sellaisenaan kirjastojen tai 

kustantamojen luokituksia. Kirjo-

jen esittelyn yhteydessä on kuiten-

kin kerrottu kustantajan ilmoittama 

kirjastoluokka. 

Uusina ryhminä mukaan on 

otettu Esseet ja Selkokieliset tietokir-

jat. Esseetä pidetään joskus tietokir-

jallisuuden lajeista häilyvärajaisim-

pana. Esseet liikkuvatkin tyyliltään, 

sisällöltään ja kertojan ääneltään 

tieto- ja kaunokirjallisuuden sekä journalistisen kirjoittamisen yhteisellä 

alueella. Niiden tenho on muun muassa kielen ja ajattelun yllätyksissä ja 

kirjoittajan omaäänisessä tyylissä. Hyvä essee yllättää lukijansa ja tuottaa 

tälle välitöntä oivaltamisen iloa ja nautintoa. Selkokieliset tietokirjat taas 

mahdollistavat tietotekstin lukemisen ja ymmärtämisen hieman helpom-

massa muodossa kenelle tahansa, jolle kynnys tietokirjan lukemiseen on 

syystä tai toisesta korkea. 

Mukana on kaikkiaan laaja valikoima teoksia, joista osa sopii yhtä 

hyvin yläkoululaiselle kuin toisen asteen opiskelijalle, osa taas paremmin 

toiselle. Ratkaisevampaa kuin lukijan ikä tai kouluaste on varmasti kirjan 

aihe ja kiinnostavuus. Aihepiirit kattavat laajasti erilaiset kiinnostuksen 

” Luettavaa löytyy 
varmasti, olipa 
sydäntä lähellä 
sitten hevoset, 
Kimi Räikkönen, 
saamelaisten 
oikeudet tai 
koodaus
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kohteet. Luettavaa löytyy varmasti, olipa sydäntä lähellä sitten hevoset, 

Kimi Räikkönen, saamelaisten oikeudet tai koodaus. 

Luettelon tavoite ei ole esittää jonkinlaista tietokirjojen Top 100 

-listaa vaan pikemminkin tuoda esiin tietokirjallisuuden moninaisuus ja 

kirjo. Luettelo on toivon mukaan kuin virtuaalinen kirjahylly, josta jokai-

nen voisi löytää oman suosikkinsa. Onnea matkaan!

 

  

Anne Mäntynen

Kirjoittaja toimii tietokirjallisuuden 
ja tietokirjoittamisen professorina 
Helsingin yliopistossa.Ku
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HARJOITUKSIA

Vihkosen kirjoihin, ja tietokirjoihin yleisestikin, voi perehtyä tarkemmin esimerkiksi 
oheisten harjoitusten avulla. Näissä harjoituksissa huomio kiinnitetään ensisijaisesti 
kirjojen sisältöihin, aihepiiriin ja tiedon luotettavuuteen, mutta mukana on myös 
harjoituksia esimerkiksi arvioiden ja keskustelun merkityksestä. Tässä esitetty on kui-
tenkin vain yksi näkökulma Kirjoja voi toki tarkastella ihan vain esitystavan tai tyylin 
kiinnostavuuden kannalta.

Tarkastelkaa Kansalliskirjaston julkaisutilastoja osoitteessa 
www.kansalliskirjasto.fi/fi/julkaisu-ja-kartuntatilastot

Mistä aihepiireistä Suomessa ilmestyy eniten kirjoja?

Pohtikaa, miksi juuri näistä aihepiireistä ilmestyy paljon kirjoja.

Valitkaa yksi aihepiiri ja tarkastelkaa sitä käsittelevien kirjojen määriä 
vuosina 2000–2018. Miten kirjojen ilmestymismäärät ovat kehittyneet?

Tarkastelkaa yleisten kirjastojen luokittelua osoitteessa 
www.finto.fi/ykl

Verratkaa tätä kymmenkohtaista luokitusta vihkosen luokkiin. Mitä 
aihepiirejä vihkosesta puuttuu?

Valitkaa yksi aihepiiri ja katsokaa, millaisia kirjoja tänä ja viime vuonna
on siitä aihepiiristä ilmestynyt.

Tehkää hakuja joko Kansalliskirjaston tai kaupunginkirjaston tietokannoista.

1

2
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Valitkaa vihkosesta 2–3 kirjaa, joihin haluatte perehtyä.

Lukekaa kirjojen takakansitekstit ja esipuheet tai alkusanat. 
Miten kirjan tavoite käy ilmi näistä teksteistä?

Mitä tekstit kertovat kirjan merkityksestä, antoisuudesta ja luotettavuudesta?

Etsikää tietoja kirjan tekijästä. Miten tiedot vaikuttavat kiinnostukseenne? 

Tarkastelkaa joko kustantajien julkaisuluetteloiden tai kirjastojen 
tietokantojen perusteella, mistä aihepiireistä on ilmestynyt tietokirjoja 

viime vuosien aikana?

Valitkaa yksi vihkosen aihepiiri ja laatikaa siitä oma varjolistanne. Tai jos 
haluatte, kaikista vihkosen aihepiireistä.

Kirja-arvioita julkaistaan sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja 
esimerkiksi yliopistojen tiedotuslehdissä.

Suomessa on myös suuri joukko kirjablogeja. Niitä löydätte 
esimerkiksi osoitteessa www.kirjasampo.fi/fi/kirjablogit

Tarkastelkaa kirja-arvioita ja -keskusteluja. Millaisia kriteereitä 
ja näkökulmia niissä ja kirjablogeissa tuodaan esiin?

Miten lukemanne arviot ja kannanotot vaikuttavat omaan kiinnostukseenne?

Valitkaa jokin kirja ja kirjoittakaa siitä joko koulun sivulle tai johonkin 
olemassa olevalle sivustolle omia arvioitanne. Voitte kirjoittaa joko yhtenäisen 
esittelyn ja arvion tai koostaa kirjoituksen erilaisten lukijoiden näkemyksistä.

3

4

5
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Pohtikaa lukukokemuksia.

Valitkaa viisi teosta ja järjestäkää tietokirjaraati, jossa arvioitte teokset. 
Voitte käyttää pisteitä, esimerkiksi asteikolla 1–5.

Verratkaa keskenänne lukukokemuksia ja mieltymyksiä 
ja pohtikaa, miten eri lukijoiden arviot eroavat toisistaan.

Tarkastelkaa kirjojen esitystapoja.

Valitkaa jokin kirja. Katsokaa, kuinka monta lukua kirjassa on 
ja millaisella logiikalla luvut seuraavat toisiaan.

Ovatko luvut itsenäisiä, niin että joku voisi lukaista vain yhden luvun?

Voiko kirjan lukemisen aloittaa keskeltä? Vai muodostavatko luvut 
kokonaisuuden, jossa myöhempi luku edellyttää aiempien lukujen tuntemista?

Mistä kirjan esitys kokonaisuudessaan koostuu?

Millaisia elementtejä, kuten kuvia, yhteenvetotiivistelmiä, taulukoita,  
tehtäviä, muistilistoja, kirjassa on tekstin ohella?

Pohtikaa kirjan tietopohjaa.

Mihin kirjan tiedot perustuvat? Onko kirjassa lähdeluetteloa? 
Millaisia lähteitä kirjassa hyödynnetään: arkistolähteitä, 

haastattelulausuntoja, tutkimusjulkaisuja, lehtiaineistoja tai jotain muuta?

Miten lähteisiin viitataan? Onko tekstissä lähdeviitteitä, 
esimerkiksi ala- tai loppuviitteinä tai tekstinsisäisinä viittauksina?

6

7

8
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Tarkastelkaa kuvitusta.

Ovatko kuvat valokuvia, graafeja vai piirroksia?

Ovatko kuvat dokumentaarisia, esimerkiksi historiallisia henkilöitä, 
tapahtumia tai esineitä?

Ovatko kuvat niin kutsuttuja kuvituskuvia, jotka liittyvät aihepiiriin 
mutta eivät kerro mitään yksilöityä tietoa?

Entä miten kuvat ja teksti liittyvät toisiinsa? Havainnollistaako kuva tekstissä 
kerrottua? Vai kerrotaanko kuvalla ja kuvatekstillä jotain täydentävää, 

mitä tekstissä itsessään ei kerrota?

Suunnitelkaa tietokirjallisuuden lukupiiri.

Valitkaa lukupiirille jokin teema ja valitkaa esimerkiksi neljälle 
tapaamiskerralle sopivat kirjat joko tästä vihkosesta tai muista lähteistä.

Pohtikaa, miten käsittelette kirjoja lukupiirissä. Pidättekö vuorotellen 
alustuksia kirjoista? Vai olisiko parempi kerätä suoraan kaikkien 
lukukokemukset keskustellen? Vai valitsetteko kenties jonkin muun 

menettelytavan?

9

10
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TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

CAROLINE CRIADO PEREZ
Näkymättömät naiset – Näin tilastot 
paljastavat miten maailma on 
suunniteltu miehille
WSOY 2020

Tutkimustietoon pohjautuva teos osoittaa 
erilaisin konkreettisin esimerkein, että elämme 
miehille suunnitellussa maailmassa. Monien 
arkisten ja näennäisesti neutraaleidenkin asioi-
den taustalta paljastuu naisten kokemusten 
sivuuttamista.

SUOMENTANUT Arto Schroderus • ALKUTEOS Invisible 
women • SIVUMÄÄRÄ 480 • KIRJASTOLUOKKA 32.3

KUKKA RANTA &  
JAANA KANNINEN
Vastatuuleen – Saamen kansan 
pakkosuomalaistamisesta
S&S 2019

Teos kertoo saamelaisten elämästä ja histo-
riasta Suomessa, saamelaisten kokemuksia ja 
ajatuksia esiin tuoden. Kirjoittajat ovat teh-
neet tiivistä yhteistyötä saamelaisten kanssa, 
ja kirja sisältää runsaasti haastatteluja, joissa 
esi merkiksi pakkosuomalaistamisen traumat 
nousevat esiin. Kirja pyrkii lisäämään valtavä-
estön tietämystä saamelaisista.

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 92.89



13

YHTEISKUNTA  JA POLITIIKKA

ANU KANTOLA  
& HANNA KUUSELA
Huipputuloiset  
– Suomen rikkain promille
Vastapaino 2019

Kirja käsittelee Suomen suurituloisimpien 
ihmisten elämää ja ajatusmaailmaa. Miten he 
itse kokevat varakkuutensa? Mitä he ajattelevat 
yhteiskunnallisista asioista? Teoksessa luodaan 
haastatteluaineiston pohjalta järjestelmällinen 
kuvaus huipputuloisten maailmasta.

SIVUMÄÄRÄ 64 • KIRJASTOLUOKKA 30.11

SIMO SIPOLA
Verokirja
Teos 2019

Verotus on keskeinen yhteiskunnallinen toi-
minto, joka tapaa herättää monenlaisia mieli-
piteitä. Tässä kirjassa esitellään eri näkökulmis-
ta, miten Suomen verojärjestelmä toimii ja on 
aiemmin toiminut. Teos on yleistajuinen ja 
kattava katsaus verotukseen.

SIVUMÄÄRÄ 247 • KIRJASTOLUOKKA 36.52
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TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

IIDA KUKKONEN, TERO PAJUNEN, 
OUTI SARPILA JA ERICA ÅBERG
Ulkonäköyhteiskunta – Ulkoinen 
olemus pääomana 2000-luvun 
Suomessa
Into 2019

Ulkonäön ja ulkoisen olemuksen perusteella 
syrjintä on yleisesti tuomittua. Tilastotieto ja 
haastattelututkimukset kuitenkin osoittavat, 
että ulkonäkö on sosiaalista pääomaa. Sillä on 
merkitystä kaikilla elämän osa-alueilla ja kai-
kissa sosiaalisissa yhteyksissä. Teoksessa kirjoit-
tajat pohtivat, mistä ulkonäköpaineet syntyvät 
ja miten niitä voidaan purkaa.

SIVUMÄÄRÄ 290 • KIRJASTOLUOKKA 30.12

LEENA MALKKI
Mitä tiedämme terrorismista
Otava 2020

Terrorismi on ajankohtainen ja vaikea aihe. 
Tässä teoksessa terrorismitutkija Leena Malk-
ki avaa ilmiötä kokonaisvaltaisesti eri näkö-
kulmista. Kirja on perusteos terroriaalloista ja 
hyödyllistä luettavaa kaikille, jotka haluavat 
ymmärtää terrorismin syitä.

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 32.5
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YHTEISKUNTA  JA POLITIIKKA

MILLA PELTONEN
Erakot – Omintakeisten suomalaisten 
elämäntarinoita
Into 2018

Keitä ovat erakot ja miksi he ovat päättäneet 
vetäytyä omiin oloihinsa? Kirja kertoo suoma-
laisten erakkojen kiehtovia tarinoita. Millaista 
elämää he elävät ja mitä heiltä voi oppia?

SIVUMÄÄRÄ 260 • KIRJASTOLUOKKA 99

SILJA ANNILA, SANNA PEKKONEN 
JA KAISA UUSITALO
Tekoja NYT!  
Maailmanpelastajan käsikirja
Otava 2020

Kirja käsittelee käytännönläheisesti aikamme 
ongelmia, kuten ilmastonmuutosta, rasismia ja 
köyhyyttä, ja osoittaa, että jokainen voi omil-
la toimillaan vaikuttaa maailman ongelmiin. 
Monipuoliset vinkit, asiantuntijoiden haastat-
telut ja nuorten vaikuttajien tarinat kertovat, 
miten maailmaa todella voi muuttaa.

SIVUMÄÄRÄ 112 • KIRJASTOLUOKKA 30.7
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TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

MARI MANNINEN
Kiinalainen juttu – 33 Kiina-myyttiä, 
jotka vaativat kumoamista
Atena 2018

Kiinalainen juttu kertoo yleisistä väärinkäsi-
tyksistä Kiinasta, kiinalaisesta ruuasta, maan 
historiasta, taloudesta ja ihmisoikeuksista. 
Kirja auttaa näkemään Kiinan uudessa va-
lossa. Yleistajuisesti kirjoitettu teos perustuu 
asiantuntijahaastatteluihin, kirjallisuuteen ja 
omakohtaiseen kokemukseen.  

SIVUMÄÄRÄ 235 • KIRJASTOLUOKKA 48.18 

EVELIINA KOSKIRANTA  
JA MARI UUSIVIRTA 
Vaikuta! Maailmanparantajien kirja
S&S 2020

Nuorille suunnattu teos kertoo, miten akti-
vistit toimivat paremman maailman puolesta. 
Teoksessa on 18 tarinaa rohkeista nuorista ja 
yhteisöistä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja 
ympäri maailmaa. Kirja kannustaa lukijaa et-
simään itselleen sopivimmat keinot ja tarttu-
maan toimeen epäkohtien korjaamiseksi.

SIVUMÄÄRÄ 243 • KIRJASTOLUOKKA 30.7
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TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

VILLE HEIKKINEN, PERTTI 
KOSKIMIES, JARMO MANNINEN & 
MARKUS VARESVUO
Katoava talvi
Otava 2020

Pohjoisen talvet ovat jatkuvassa muutoksessa. 
Miten eläimet sopeutuvat lämpeneviin talviin? 
Palkittujen luontokuvaajien valokuvat kerto-
vat tarinaa eläinten selviytymisestä talven yli. 
Teos kuvaa mullistuvia vuodenaikoja asian-
tuntevasti. 

SIVUMÄÄRÄ 200 • KIRJASTOLUOKKA 56.9

JUHA KAUPPINEN
Monimuotoisuus
Siltala 2019

Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja 
millaisia seurauksia sen kiihtyvällä heikkene-
misellä on? Kirja kuljettaa lukijan erilaisten 
lajien elinympäristöihin tarkastelemaan, mitä 
monimuotoisuudelle on tapahtumassa. Teos 
selvittää yleistajuisesti ja tutkimustietoon 
nojaten, millaisessa tilassa Suomen luonto on 
ja mitä sen hyväksi on vielä tehtävissä.

SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 56.9
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YMPÄRISTÖ JA LUONTO

NICK CARUSO JA DANI RABAIOTTI
Piereskeleekö se? – Kaikki eläinten 
suolikaasuista
Aula & Co 2019

On aika palata perimmäisten kysymysten 
äärelle: piereskelevätkö mustekalat? Entä käär-
meet? Tai hämähäkit? Värikkäästi kuvitettu 
Piereskeleekö se? tutkii yli 80 eläinlajin taipu-
musta päristelyyn.

SUOMENTANUT Anna Tuomikoski • ALKUTEOS Does It Fart? 
• SIVUMÄÄRÄ 140 • KIRJASTOLUOKKA 58

ANSSI JOKIRANTA, PEKKA JUNTTI, 
ANNA RUOHONEN JA JENNI RÄINÄ
Metsä meidän jälkeemme
Like 2019

Vuoden 2019 tietokirjallisuuden Finlandia- 
palkinnon voittanut Metsä meidän jälkeemme 
tutkii suomalaisten metsien hälyttävää nyky-
tilaa. Runsaasti kuvitettu ajankohtainen teos 
tarkastelee kriittisesti, mutta monipuolisesti 
metsäteollisuutta ja metsäpolitiikkaa, jonka 
seurauksena suurin osa suomalaisista metsistä 
on talousmetsää. Kirjoittajat kuitenkin esittä-
vät myös ratkaisuehdotuksia metsäluonnon 
säilyttämiseksi tuleville sukupolville.

SIVUMÄÄRÄ 272 • KIRJASTOLUOKKA 67.58
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JESSICA HAAPKYLÄ
Meren tarina – Meribiologin 
tutkimusmatka Arktikselle
Into 2019

Kirja kertoo meribiologin tutkimusmatkas-
ta Grönlantiin ja Huippuvuorille. Matkan 
tavoitteena oli selvittää, miten ilmaston-
muutos vaikuttaa meriin sekä alueen eliöihin 
ja eläimiin. Teos johdattaa lukijan arktisten 
merien äärelle ja tarjoaa runsaasti tietoa eri 
lajien tilasta.

SIVUMÄÄRÄ 222 • KIRJASTOLUOKKA 56.9

RISTO ISOMÄKI
Miten Suomi pysäyttää 
ilmastonmuutoksen
Into 2019

Suomessa on vireillä kymmeniä hankkeita, 
joissa yritetään keksiä globaaleja ja paikallisia 
ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 
Tämä ratkaisukeskeinen teos keskittyy asian-
tuntevasti ja toiveikkaasti esimerkiksi tekno-
logian, vaateteollisuuden ja energiatuotannon 
mahdollisuuksiin. Pienenkin kansan tekemillä 
muutoksilla voi olla suuri maailmanlaajuinen 
merkitys.

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 50.12



LUONNONTIETEET JA 
TEKNOLOGIA 

Stephen Hawking: Lyhyet vastaukset suuriin kysymyksiin

Kari Enqvist: Kangastuksia varjojen talossa – Todellisuutta etsimässä

Kirsi Lehto: Astrobiologia – Elämän edellytyksiä etsimässä

Samuli Siltanen: Astu matematiikan maailmaan

Neil deGrasse Tyson & Gregory Mone: Tähtitiedettä kiireisille nuorille

Tim Peake: Kysy astronautilta – Kaikki avaruudessa elämisestä
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STEPHEN HAWKING
Lyhyet vastaukset suuriin kysymyksiin
WSOY 2019

Aikamme kenties tunnetuimman tiede miehen 
Stephen Hawkingin viimeiseksi jääneessä teok-
sessa esitetään vastauksia suuriin maail maa 
koskeviin kysymyksiin. Miten maailman-
kaikkeus syntyi? Mikä on ihmiskunnan koh-
talo? Päihittääkö tekoäly ihmiset? Kysymykset 
ovat monimutkaisia, mutta kirjan vastaukset 
helposti lähestyttäviä. 

SUOMENTANUT Markus Hotakainen • ALKUTEOS  
Brief Answers to the Big Questions • SIVUMÄÄRÄ 250  
• KIRJASTOLUOKKA 52.2

KARI ENQVIST
Kangastuksia varjojen talossa – 
Todellisuutta etsimässä
WSOY 2020

Miten todellisuus toimii ja mistä se oikeas-
taan koostuu? Entä jos todellisuus ei olekaan 
todellista? Kari Enqvist käsittelee kirjassaan 
todellisuuden olemusta mukaansatempaavalla 
tyylillään. 

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 53 
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LUONNONTIETEET JA TEKNOLOGIA 

SAMULI SILTANEN
Astu matematiikan maailmaan
Otava 2019

Mihin matematiikkaa tarvitaan? Matematiikka 
on kiinteä osa teknologian täyteistä arkeamme, 
vaikka päällisin puolin siltä ei välttämättä 
vaikuttaisikaan. Tässä kirjassa kuvaillaan sel-
keällä ja raikkaalla otteella, miten matematiik-
kaa hyödynnetään kaikkialla ympärillämme.

SIVUMÄÄRÄ 200 • KIRJASTOLUOKKA 51

KIRSI LEHTO
Astrobiologia – Elämän edellytyksiä 
etsimässä
Ursa 2019

Astrobiologia on tieteenala, joka tutkii muun 
muassa elämän syntyä ja maapallon ulko-
puolisen elämän mahdollisuuksia. Teos joh-
dattaa astrobiologian keskeisten kysymyk-
sien äärelle ja tarjoaa runsaasti tietoa elämän 
kehittymisestä planeetallamme. Kirja valittiin 
Vuoden tiedekirjaksi 2019.

SIVUMÄÄRÄ 256 • KIRJASTOLUOKKA 52.2
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NEIL DEGRASSE TYSON JA 
GREGORY MONE
Tähtitiedettä kiireisille nuorille
Aula & Co 2019

Astrofysiikan supertähti Neil deGrasse  Tysonin 
nelivärikuvitettu teos esittelee fysiikan pe-
rusteet helppotajuisesti ja mielenkiintoisella 
tavalla. Se selittää vaikeatkin astrofysiikan ja 
aika-avaruuden mysteerit ymmärrettävästi ja 
havainnollistavasti, ja se sopii kaikille tähtitie-
teestä kiinnostuneille.

SUOMENTANUT J. Pekka Mäkelä • ALKUTEOS Astro
physics for Young People in a Hurry • SIVUMÄÄRÄ 192 • 
KIRJASTO LUOKKA 52.2

TIM PEAKE
Kysy astronautilta – Kaikki 
avaruudessa elämisestä
Into 2019

Miltä tuntuu tulla ampaistuksi Maan pinnalta 
avaruuteen? Tai kävellä kuussa? Toimiiko Kan-
sainvälisellä avaruusasemalla netti? Kirjassaan 
astronautti Tim Peake vastaa asiantuntevasti, 
kattavasti ja huumorintajuisesti kaikkiin kysy-
myksiin avaruudessa elämisestä – sellaisiinkin, 
joita ei olisi edes tullut ajatelleeksi. Kiehtova 
teos on mainio matkaopas tähtiin avaruudesta 
innostuneille lukijoille.

SUOMENTANUT J. Pekka Mäkelä • ALKUTEOS Ask an 
Astronaut – My Guide to Life in Space • SIVUMÄÄRÄ 250 
• KIRJASTOLUOKKA 52.4



TERVEYS JA HYVINVOINTI
Bill Bryson: Keho – Opas asukkaalle

Daniel E. Lieberman: Ihmiskehon lyhyt historia – Evoluutio, hyvinvointi ja sairaudet

Anna Tommola: Yöllinen elämämme – Miksi näemme unia

Marja Kihlström: Oikeilla nimillä

Maiju Ristkari & Nina Suni & Vesa Tyni: Sukupuolena ihminen

Minna Huotilainen & Leeni Peltonen: Uuden ajan muistikirja
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BILL BRYSON
Keho – Opas asukkaalle
WSOY 2020

Kirja on kokonaisvaltainen ja hauska kuvaus 
ihmiskehosta. Kehojemme toiminnot kummal-
lisuuksineen avautuvat kirjassa moni puolisesti 
ja uusia oivalluksia tarjoillen. Bill Bryson on 
menestyksekäs tieteen popularisoija, jonka 
kirjoitustyyli on valloittanut lukijoita ympäri 
maailman.

SUOMENTANUT Nina Mäki-Kihniä • ALKUTEOS The Body • 
SIVUMÄÄRÄ 450 • KIRJASTOLUOKKA 50

DANIEL E. LIEBERMAN
Ihmiskehon lyhyt historia – Evoluutio, 
hyvinvointi ja sairaudet
Into 2020

Ihmiskeho on ainutlaatuinen kokonaisuus 
muilta lajeilta perittyjä piirteitä sekä ominai-
suuksia, jotka ovat kehomme evoluution tu-
losta. Kehomme miljoonien vuosien mittai-
nen historia kertoo lukemattomia kiehtovia 
ja yllättäviäkin tarinoita siitä, miksi meistä on 
kehittynyt sellaisia kuin olemme nyt.

SUOMENTANUT Ulla Lempinen • ALKUTEOS The Story of 
the Human Body – Evolution, Health, and Disease • 
SIVUMÄÄRÄ 480 • KIRJASTOLUOKKA 56.41
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TERVEYS JA HYVINVOINTI

ANNA TOMMOLA
Yöllinen elämämme  
– Miksi näemme unia
Atena 2020

Mitä tapahtuu, kun lamppu sammuu? Uni-
tutkimus esittää monta teoriaa siitä, miksi 
nukumme. Täyteen varmuuteen unen fysio-
logisesta merkityksestä ei ole päästy. Unissa 
voidaan silti nähdä merkityksellisyyttä, ja 
niiden tarkoitusta voidaan tutkia. Yöllistä elä-
määnsä voi oppia ymmärtämään esimerkiksi 
pitämällä unipäiväkirjaa.

SIVUMÄÄRÄ 270 • KIRJASTOLUOKKA 14.45

MARJA KIHLSTRÖM
Oikeilla nimillä
Kosmos 2020

Kirja tarjoaa eväät turvalliseen ja terveeseen 
seksuaalikasvatukseen. Se auttaa etsimään tie-
toa seksuaalisuudesta ja kannustaa keskustele-
maan asioista niiden oikeilla nimillä. Oikeilla 
nimillä soveltuu luettavaksi niin aikuisille, 
nuorille kuin lapsille, ja sen lähtökohtana on 
yksilöllinen, tasa-arvoinen oikeus seksuaali-
suuden toteuttamiseen.

SIVUMÄÄRÄ 200 • KIRJASTOLUOKKA 59.35
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MAIJU RISTKARI, NINA SUNI  
JA VESA TYNI
Sukupuolena ihminen
Tammi 2018

Sukupuolena ihminen on informatiivinen 
kuvaus sukupuolen moninaisuudesta ja trans-
sukupuolisuudesta. Sukupuoleen ja sukupuoli- 
identiteettiin liittyviä kysymyksiä avataan sekä 
tieteellisen tiedon että tosielämän kertomusten 
ja valokuvien avulla. Teos pyrkii avartamaan 
ihmisten käsityksiä sukupuolen merkityksistä.

SIVUMÄÄRÄ 240 • KIRJASTOLUOKKA 32.2

MINNA HUOTILAINEN  
JA LEENI PELTONEN
Uuden ajan muistikirja
Otava 2019

Miten muisti toimii? Miksi unohtelemme 
asioita? Muisti on kiinteä osa jokapäiväistä elä-
määmme. Kirja tarjoaa tietoa muistin toimin-
nasta ja siitä, miten voimme pitää huolta muis-
tistamme. Muisti voi olla oikukas, mutta sen 
oikkuja voi oppia ymmärtämään.

SIVUMÄÄRÄ 256 • KIRJASTOLUOKKA 59.55



HISTORIA
Valter Lang: Homo Fennicus – Itämerensuomalaisten etnohistoria

Marcus Rosenlund: Sää joka muutti maailmaa

Sanna Nyqvist: Räjähdemiehen perintö  

– Vallasta, kirjallisuudesta ja Nobelin palkinnosta

Yuval Noah Harari & David Vandermeulen  

& Daniel Casanave: Sapiens – Ihmiskunnan synty

Andreas Schlieper & Heike Reinecke: Kuuluisat kissat ja heidän ihmisensä

Petri Pietiläinen: Naisten maailmanhistoria

Maijastina Kahlos: Roomalaiset ja barbaarit

Petri Laukka & Ari Turunen: Solvaajat – Herjaamisen hävytön historia

Renia Spiegel: Renian päiväkirja – Nuoren tytön elämä holokaustin varjossa

Ulla Koskinen: Suomessa selviytymisen historiaa  

– Kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvun alkuun
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MARCUS ROSENLUND
Sää joka muutti maailmaa
S&S 2019

Sää ja ilmasto ovat vaikuttaneet historian kul-
kuun monin tavoin. Tiedetoimittaja Marcus 
Rosenlund käy kirjassaan läpi ihmis kunnan 
historian vaiheita ja tapahtumia, joihin 
luonnon oloilla on ollut merkittävä vaikutus. 
Teos on monipuolinen katsaus ihmisen ja 
luonnon väliseen suhteeseen kautta aikojen, 
ja se sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 
2019.

SUOMENTANUT Ulla Lempinen • ALKUTEOS Väder som 
förändrade världen • SIVUMÄÄRÄ 280 • KIRJASTO LUOKKA 
55.5

VALTER LANG
Homo Fennicus – 
Itämerensuomalaisten etnohistoria
SKS 2020

Mistä suomalaiset ovat alkujaan peräisin? 
Tässä teoksessa sukelletaan suomensukuis-
ten juurien historiaan ja tarkastellaan sijain-
teja, joissa itämerensuomalainen kulttuuri on 
lähtenyt syntymään. Teos hyödyntää gene-
tiikan, arkeo logian ja kielitieteen tuoreimpia 
tutkimus tuloksia.

SIVUMÄÄRÄ 360 • KIRJASTOLUOKKA 56.41
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HISTORIA

SANNA NYQVIST
Räjähdemiehen perintö – Vallasta, 
kirjallisuudesta ja Nobelin palkinnosta
Tammi 2019

Maailman kuuluisin kirjallisuuspalkinto syök-
see palkitun kirjailijan maailmanmaineeseen ja 
ikuistaa tämän kirjallisuuden kaanoniin. Itse 
palkinnon historia on kuitenkin sala peräinen, 
ja Ruotsin Akatemia suojelee palkitsemispe-
rusteita tarkkaan. Nyqvistin perusteellinen 
tutkimus Nobelin kirjallisuuspalkinnosta on 
kirjallisuushistoriaa jännittävimmillään.

SIVUMÄÄRÄ 240 • KIRJASTOLUOKKA 86.1

YUVAL NOAH HARARI,  
DAVID VANDERMEULEN  
JA DANIEL CASANAVE
Sapiens – Ihmiskunnan synty
Bazar 2020

Yuval Noah Hararin jättimenestys Sapiensin tari-
na jatkuu nyt sarjakuvamuodossa. 70 000 vuotta 
sitten tapahtunut kognitiivinen vallankumous 
erotti Homo sapiensin (lat. ”viisas mies”) muista 
ihmisnisäkkäistä. Se mahdollisti Homo sapien-
sin maailmanvalloituksen, jonka ansiosta olem-
me ainoa nykypäivään säilynyt ihmislaji. Rans-
kalaisen Daniel Casanaven piirtämä sarjakuva 
kertoo tarinan ajattelevan ihmisen synnystä.

SUOMENTANUT Jaana Iso-Markku • ALKUTEOS Sapiens 
– La Révolution cognitive • SIVUMÄÄRÄ 256 • KIRJASTO-
LUOKKA 85.3
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ANDREAS SCHLIEPER  
JA HEIKE REINECKE
Kuuluisat kissat ja heidän ihmisensä
Bazar 2020

Mitähän Isaac Newtonin kissa tuumasi, kun 
Newton keksi painovoiman? Luultavasti se 
jatkoi uniaan. Kissat nimittäin tietävät, että 
universumi pyörii heidän ympärillään, eikä 
päinvastoin. Tämä viihdyttävä tietokirja kertoo 
tarinoita historian merkkihenkilöistä heidän 
kissojensa näkökulmasta. Kissojen palvelijoista 
mukana ovat muun muassa Freddie Mercury, 
Winston Churchill ja Ernest Hemingway.

SUOMENTANUT Heli Naski • ALKUTEOS Legendäre  
Katzen und ihre Menschen • SIVUMÄÄRÄ 223 • KIRJASTO-
LUOKKA 99.1

PETRI PIETILÄINEN
Naisten maailmanhistoria
Docendo 2020

Teos kuvaa maailmanhistoriaa naisten näkö-
kulmasta, niin jumalattarien, hallitsijoiden, 
tiedenaisten kuin arkisten ahertajienkin. 
Naisten historia on muutosvastarintaisuuden 
ja omapäisyyden historiaa. He ovat muutta-
neet maailmaa kaikilla kulttuurin osa-alueilla 
– silloinkin, kun kunnia siitä on annettu yksin 
miehille.

SIVUMÄÄRÄ 350 • KIRJASTOLUOKKA 90.2
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HISTORIA

PETRI LAUKKA JA ARI TURUNEN
Solvaajat – Herjaamisen hävytön 
historia
Into 2020

Suun soittaminen ja muiden herjaaminen 
ovat varma keino nostaa äläkkä – joskus jopa 
siinä määrin, että lopputuloksena on sota. 
Perättömiä väitteitä esittämällä voi muuttaa 
historian kehityskulun peruuttamattomasti. 
Tämä toisenlainen historiateos esittelee ärhäk-
käimpiä poskisolisteja antiikista nykypäivään.

SIVUMÄÄRÄ 290 • KIRJASTOLUOKKA 90.2

MAIJASTINA KAHLOS
Roomalaiset ja barbaarit
Otava 2020

Millainen oli roomalaisten suhde barbaarei-
hin? Perinteisesti barbaareja eli ”ei-roomalai-
sia” on pidetty roomalaisten vihollisina, jotka 
toivat sekasortoa sivistyksen keskelle, mutta 
oliko asia todellisuudessa näin yksinkertainen? 
Tämä teos johdattaa Rooman valtakunnan 
eri ihmisryhmien välisiin kuohuihin puiden 
samalla kysymyksiä ihmisten vihamielisyydes-
tä ja suvaitsevaisuudesta.

SIVUMÄÄRÄ 245 • KIRJASTOLUOKKA 91.17
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ULLA KOSKINEN
Suomessa selviytymisen historiaa – 
Kivikaudelta keskiajalle ja 1900-luvun 
alkuun
Into 2018

Selviytyminen uuden ajan alun Suomessa ei 
ollut helppoa. Arkea helpottavaa tekno logiaa, 
joka nostaisi suomalaiset köyhyydestä, ei 
keksittäisi vielä vuosisatoihin. Vielä sata vuotta 
sittenkin Suomessa koettiin nälänhätää, ja elo 
luonnon armoilla vaati kekseliäisyyttä. Maail-
ma ehkä oli ennen yksin kertaisempi, mutta 
esi-isillämme oli silti omat arkiset vaikeutensa.

SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 92

RENIA SPIEGEL
Renian päiväkirja – Nuoren tytön 
elämä holokaustin varjossa
Tammi 2020

Nuoren juutalaistytön aikalaiskuvaus holo-
kaustista kertoo elämästä ja unelmista natsien 
valtaamassa Puolassa. Renia haaveilee urasta 
runoilijana ja kohtaa rakkauden, mutta sota 
ja juutalaisvainot päättävät hänen kohtalonsa 
hänen puolestaan.

SUOMENTANUT Ilkka Rekiaro • ALKUTEOS Renia’s Diary: 
A Young Girl’s Life in the Shadow of the Holocaust • 
SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 99.1



USKONTO JA KANSATIEDE
Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho & Sini Paukkunen (toim.):  

Uskonto ja maailmanpolitiikka

Alexandra Bergholm & Riku Hämäläinen (toim.):  

Katse pyhään – Näkökulmia uskonnon aineellisuuteen

Martti Nissinen & Leena Vähäkylä (toim.):  

Kiveen hakattu? Pyhät tekstit ja perinteet muutoksessa

Timo Airaksinen: Jäähyväiset uskonnolle – Henkisyyden puolustus

Esko Valtaoja & Juha Pihkala: Elämän merkityksen jäljillä  – Keskustelukirjeitä

Liisa Kaski: Myyttiset eläimet – Tarua ja totta eläinten mahdista
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HEIKKI PESONEN, TUULA 
SAKARAN AHO JA SINI PAUKKUNEN 
(TOIM.)
Uskonto ja maailmanpolitiikka
Gaudeamus 2019

Uskonnolla on merkittävä rooli kansain-
välisessä politiikassa. Teoksessa tarkastellaan 
uskonnon vaikutuksia maailmanpolitiikkaan 
ja tuodaan esiin ajankohtaisia esimerkkejä 
ympäri maailman. Kirja on yleistajuinen 
perus teos uskonnon ja politiikan moninaises-
ta suhteesta.

SIVUMÄÄRÄ 365 • KIRJASTOLUOKKA 32.5

ALEXANDRA BERGHOLM  
& RIKU HÄMÄLÄINEN (TOIM.)
Katse pyhään – Näkökulmia uskonnon 
aineellisuuteen
Kulttuuriosuuskunta Partuuna 2018

Mitä uskonnolliset esineet kertovat uskonnos-
ta? Teos tutkii uskontojen aineellisuutta ja sen 
merkityksiä tutustumalla eri uskontoperintei-
den esineisiin, kuviin ja symboleihin. Kirjassa 
pohditaan uskonnon materiaalista ulottu-
vuutta ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

SIVUMÄÄRÄ 308 • KIRJASTOLUOKKA 20
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USKONTO JA KANSATIEDE

TIMO AIRAKSINEN
Jäähyväiset uskonnolle  
– Henkisyyden puolustus
Bazar 2020

Professori Timo Airaksinen pohtii henkisyy-
den merkitystä modernissa maailmassa, jossa 
kirkot menettävät suosiotaan. Henkisyys on 
olemassaolon kysymysten ja korkeampien 
arvojen äärelle pysähtymistä ilman sitoutu-
mista tiettyyn oppiin tai jumalaan. Tarkoit-
taako se sitä, ettei oppeja todistavia uskontoja 
enää tarvita? Mikä on kansanuskontojen ja 
herätysliikkeiden merkitys nykymaailmassa?

SIVUMÄÄRÄ 286 • KIRJASTOLUOKKA 21

MARTTI NISSINEN  
JA LEENA VÄHÄKYLÄ (TOIM.)
Kiveen hakattu? Pyhät tekstit  
ja perinteet muutoksessa
Gaudeamus 2018

Miten tuhansien vuosien takaiset pyhät tekstit 
sopeutuvat maailman muutoksiin? Millaisia 
muutoksia esimerkiksi Raamatun tekstit ovat 
kokeneet vuosisatojen saatossa ja miksi? Teok-
sessa tarkastellaan pyhiä tekstejä ja niiden ko-
kemia muutoksia.

SIVUMÄÄRÄ 199 • KIRJASTOLUOKKA 91.1
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LIISA KASKI
Myyttiset eläimet – Tarua ja totta 
eläinten mahdista
SKS 2019

Eläimiin liittyvät myytit ovat keskeinen osa 
suomalaista kansanuskoa. Metsän eläimiin 
suhtauduttiin kunnioittavasti ja niistä haet-
tiin voimaa. Kirja esittelee 40 eri eläinlajiin 
liittyvää uskomusta. Vanhat eläimiin liittyvät 
uskomukset ovat periytyneet ja vaikuttavat 
käsityksiimme eläimistä yhä tänäkin päivänä.

SIVUMÄÄRÄ 270 • KIRJASTOLUOKKA 81

ESKO VALTAOJA JA JUHA PIHKALA
Elämän merkityksen jäljillä  
– Keskustelukirjeitä
Minerva 2020

Kirjassa kirjeenvaihtoa käyvät kaksi ihmistä, 
joilla on hyvin erilainen katsomus: tähtitieteen 
emeritusprofessori ja piispa. Valtaoja ja Pihkala 
keskustelevat kiivaasti muun muassa uskonnois-
ta, tieteen ja kirkon asemasta nyky maailmassa, 
elämästä ja kuolemasta. Yhteisymmärrys tie-
teen ja uskonnon välillä vaatii toisinaan myötä-
tuntoa, kompromisseja ja avointa mieltä.

SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 17.3



FILOSOFIA
Wolfram Eilenberger: Taikurien aika – Filosofian suuri vuosikymmen 1919–1929

Juhana Torkki: Plutarkhos – Mielen tyyneydestä

Richard Osborne & Ralph Edney: Filosofia aloittelijoille

Simo Kyllönen & Markku Oksanen (toim.): Ilmastonmuutos ja filosofia

Torsti Lehtinen: Sofian sisaret – Filosofian historian vaikuttavat naiset

Jarno Hietalahti: Huumorin ja naurun filosofia
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WOLFRAM EILENBERGER
Taikurien aika – Filosofian suuri 
vuosikymmen 1919–1929
Siltala 2019

Teos käsittelee neljän merkittävän filosofin, 
muun muassa Ludwig Wittgensteinin ja 
Martin Heideggerin, ajatuksia ja elämää 
1920- luvun Euroopassa. Kuvaukset filo sofien 
kokemuksista avaavat värikkään ikkunan 
maail maa muuttaneiden ajattelijoiden näke-
myksiin ja filosofian vaiheisiin maailmansotien 
välissä.

SUOMENTANUT Tommi Uschanov • ALKUTEOS Zeit der Zau
berer – grosse Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929 • 
SIVUMÄÄRÄ 400 • KIRJASTOLUOKKA 11.5

JUHANA TORKKI
Plutarkhos – Mielen tyyneydestä
Otava 2020

Antiikin filosofi Plutharkos pohtii kirjoituk-
sissaan mielenrauhaa. Miten sen voi saavut-
taa? Filosofi tarjoaa neuvoja, jotka soveltuvat 
myös hektiseen nykyaikaan. Kirjan tekstit 
ovat ajatonta puhetta mielen tyyneydestä ja 
sen tärkeydestä.

SIVUMÄÄRÄ 130 • KIRJASTOLUOKKA 17.3
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FILOSOFIA

SIMO KYLLÖNEN JA MARKKU 
OKSANEN (TOIM.)
Ilmastonmuutos ja filosofia
Gaudeamus 2020

Ihmiskunta kohtaa ilmastonmuutoksessa 
ekologisia, taloudellisia, yhteiskunnallisia 
ja moraalisia haasteita. Se pakottaa ihmisen 
muuttamaan suhdettaan luontoon ja asettaa 
kyseenalaiseksi tieteellis-teknisen elämän-
katsomuksen eettiset perusteet. Teoksessa filo-
sofiseen tarkasteluun tulevat vastuun jakami-
nen, yksilön tekojen merkitys ja inhimillisen 
olemassaolon mielekkyys ja oikeutus.

SIVUMÄÄRÄ 290 • KIRJASTOLUOKKA 11

RICHARD OSBORNE JA RALPH EDNEY
Filosofia aloittelijoille
niin & näin 2019

Mielikuvituksellisesti kuvitettu filosofian 
perus teos kertoo huumorintajuisesti kaiken 
olennaisen filosofian historiasta. Maailman me-
noa pohdittiin jo muinaisessa antiikissa, eivätkä 
kysymykset ole käyneet sen helpommiksi: mitä 
voimme tietää? Mikä on oikein? Onko Jumala 
olemassa? Tämä aloittelijan opas tekee kink-
kistenkin kysymysten miettimisestä kuitenkin 
miellyttävää.

SUOMENTANUT Risto Koskensilta • ALKUTEOS Philosophy 
for Beginners • SIVUMÄÄRÄ 184 • KIRJASTOLUOKKA 11
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TORSTI LEHTINEN
Sofian sisaret – Filosofian historian 
vaikuttavat naiset
Into 2020

Kirja esittelee kolmentoista merkittävän nais-
filosofin elämäntarinan sekä heidän ajatuksiaan 
ja tutkimuksiaan. Valokeilaan pääsevät muun 
muassa yhdysvaltalainen Martha Nuss baum 
ja naispuoliseksi Sokrateeksi kutsuttu antiikin 
kreikkalainen Aspasia.

SIVUMÄÄRÄ 230 • KIRJASTOLUOKKA 99.1

JARNO HIETALAHTI
Huumorin ja naurun filosofia
Gaudeamus 2018

Teos tarkastelee huumorin ja naurun merki-
tystä filosofisista näkökulmista. Huumorin 
maailmaan sukelletaan niin antiikin filo-
sofien kuin nykyajan stand up -koomikoiden 
ajatusten kautta. Kirja on yleistajuinen ja sopii 
kaikille aiheesta kiinnostuneille.

SIVUMÄÄRÄ 315 • KIRJASTOLUOKKA 11



ELÄMÄNTAITO  
JA ELÄMÄNTAVAT 

Vesa Sisättö: Lukemisen voima – Rauhoita mielesi ja paranna keskittymiskykyäsi

Meri Lindholm & Tea Siren: NEO – Matkalla itsenäiseen elämään

Perttu Pölönen: Tulevaisuuden lukujärjestys

Nana Heikkilä: Treenaa Nanan kanssa – Tehokkaat kotitreenit ja hyvinvointivinkit

Anneli Juutilainen (toim.): Kirjeitä nuorelle itselleni

Rinna Saramäki: 250 ilmastotekoa, joilla pelastat maailman
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MERI LINDHOLM JA TEA SIREN
NEO – Matkalla itsenäiseen elämään
Tietosanoma 2020

Opas itsenäiseen elämään valmistautuvalle 
nuorelle jännittävään elämänvaiheeseen. Työ-
kirja sisältää täytettäviä tehtäviä tulevaisuuden 
suunnittelusta, kodin- ja taloudenhoidosta 
sekä ihmissuhteista. Selkeä ja värikkäästi kuvi-
tettu opas auttaa kokoamaan ajatuksia matkal-
la kohti omannäköistä aikuiselämää.

SIVUMÄÄRÄ 191 • KIRJASTOLUOKKA 17.3

VESA SISÄTTÖ
Lukemisen voima – Rauhoita mielesi  
ja paranna keskittymiskykyäsi
SKS 2020

Lukeminen on tärkeä keskittymiskykyä vaa-
tiva taito, mutta nykyaikana monet kokevat 
keskittymisensä herpaantuvan yhä herkem-
min. Kirja tarjoaa vinkkejä keskittymiskyvyn 
parantamiseen ja lukutaidon kehittämiseen 
arjen kiireiden keskellä

SIVUMÄÄRÄ 180 • KIRJASTOLUOKKA 14
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ELÄMÄNTAITO  JA ELÄMÄNTAVAT 

PERTTU PÖLÖNEN
Tulevaisuuden lukujärjestys
Otava 2020

Millaisia taitoja tulevaisuuden työelämäs-
sä tarvitaan? Teknologian kehittyessä esi-
merkiksi mielikuvituksella saattaa olla yhä 
merkittävämpi rooli erilaisissa työtehtävis-
sä. Teos käsittelee tulevaisuuden työelämän 
haasteita ja mahdollisuuksia. Kirjan mukaan 
tulevaisuuteen kannattaa varustautua etenkin 
inhimillisiä taitoja, kuten mielikuvitusta ja 
empatiaa, kehittämällä.

SIVUMÄÄRÄ 192 • KIRJASTOLUOKKA 30

NANA HEIKKILÄ
Treenaa Nanan kanssa – Tehokkaat 
kotitreenit ja hyvinvointivinkit
Tammi 2019

Hyvinvointivalmentaja Nana Heikkilä antaa 
ohjeet treenaamiseen ja hyvinvoinnista huo-
lehtimiseen kotona. Lyhyet treeniohjelmat 
sopivat kiireisellekin kuntoilijalle. Kuntoilun 
lisäksi teos opastaa ruokailusta, kehonhuollos-
ta ja levosta huolehtimiseen. Ohjeissaan Nana 
korostaa hyvinvointia ja terveiden elämän-
tapojen omaksumista ilon kautta.

SIVUMÄÄRÄ 160 • KIRJASTOLUOKKA 79.6
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ANNELI JUUTILAINEN (TOIM.)
Kirjeitä nuorelle itselleni
Docendo 2019

Nuoruus on epävarmaa aikaa ihmisen 
elämässä. Kirjassa 21 tunnettua suomalaista 
kirjoittaa kirjeen nuorelle itselleen. Kirjeissä he 
antavat neuvoja elämän taitekohtiin ja muiste-
levat, kuinka löysivät oman polkunsa yllättä-
vienkin käänteiden kautta. Tarinansa kertovat 
muun muassa jalkapalloilija Mikael Forssell, 
poliitikko Annika Saarikko, valokuvaaja Meeri 
Koutaniemi ja juontaja Marco Bjurström.

SIVUMÄÄRÄ 224 • KIRJASTOLUOKKA 17.3

RINNA SARAMÄKI 
250 ilmastotekoa, joilla pelastat 
maailman
Otava 2020

Kirjassa esitellään 250 asiaa, joita jokainen voi 
toteuttaa omassa arjessaan ilmaston hyväksi. 
Se käy läpi elämisen eri osa-alueita hiilijalan-
jälkineen ja opastaa, kuinka omaa hiilijalan-
jälkeään voi pienentää. Käytännönläheiset 
vinkit innostavat toimimaan.

SIVUMÄÄRÄ 188 • KIRJASTOLUOKKA 50.1



KIELI JA KIRJALLISUUS 
Kersti Juva: Löytöretki suomeen

Anneli Kauppinen: Mistä kieli meihin tulee

Catherine McIlwaine: Tolkien – Mies joka loi Keski-Maan

Jani Saxell: Tanssii kirjainten kanssa – Inspiraatiota tämän päivän tarinankertojille

Mirjami Haimelin & Satu Rämö: Kynä – Kaikki tärkeä kirjoittamisesta

Reijo Pitkäranta: Fata verborum – Näkymiä sanojemme historiaan

Niina Hakalahti: Syön aamupalaksi Eiffel-torneja – 104 kirjoitusharjoitusta

Maria Laakso & Johanna Rojola: Taltuta klassikko!

Tiina Piilola: Kalevalan naiset

Anne Helttunen & Tuula Uusi-Hallila:  

Naisia nimittäin – Kirjallisuutemme naishahmoja



48

TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

KERSTI JUVA
Löytöretki suomeen
SKS 2019

Löytöretki suomeen kuvailee monipuolises-
ti suomen kielen ominaisuuksia ja erityis-
piirteitä. Kirjoittaja Kersti Juva on pitkän uran 
tehnyt suomentaja ja peilaa tässä kirjassa suo-
mea englannin kieleen erilaisten esimerkkien 
kautta. Kirja tarjoaa kiinnostavan katsauksen 
suomen kielen toimintoihin.

SIVUMÄÄRÄ 413 • KIRJASTOLUOKKA 87

ANNELI KAUPPINEN
Mistä kieli meihin tulee
Vastapaino 2020

Miten ihmisten kyky oppia ja ymmärtää 
kieliä syntyy? Kirja käy läpi käsityksiä ihmis-
kielen ominaisuuksista ja johdattaa lukijan 
vuoro vaikutuksen mysteerien äärelle. Teoksen 
väitteet nojaavat kielitieteeseen, kehityspsyko-
logiaan ja evoluutioteorioihin.

SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 87
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KIELI JA KIRJALLISUUS 

JANI SAXELL
Tanssii kirjainten kanssa – 
Inspiraatiota tämän päivän 
tarinankertojille 
Art House 2020

Aloittelevan luovan kirjoittajan opas tarjoaa 
virikkeitä, ohjeita ja esikuvia kaikenlaisten 
kaunokirjallisten tekstien kirjoittamiseen. Teos 
esittelee muun muassa erilaisia keinoja kertojan 
valitsemiseen ja kertomuksen rakenteen som-
mitteluun. Se tekee tutuksi myös teksti lajeja 
päiväkirjaromaaneista ja matkakerto muksista 
fantasioihin ja klassikoihin. Kirjoittaa voi niin 
omaksi iloksi kuin kirjailijan uraa silmällä 
pitäen.

SIVUMÄÄRÄ 296 • KIRJASTOLUOKKA 86.07

CATHERINE MCILWAINE
Tolkien – Mies joka loi Keski-Maan
WSOY 2019

Kirja kertoo J.R.R. Tolkienin elämästä ja työstä 
upein kuvituksin. Teos sisältää muun muassa 
Tolkienin kuvataidetta, käsikirjoituksia ja kir-
jeitä, joiden avulla avataan ikkuna erään maail-
man kuuluisimman fantasiakirjailijan uraan.

SUOMENTANUT Jaakko Kankaanpää ja Seppo Raudas-
koski • ALKUTEOS Tolkien – Maker of Middleearth • 
SIVUMÄÄRÄ 416 • KIRJASTOLUOKKA 74.95
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REIJO PITKÄRANTA
Fata verborum – Näkymiä sanojemme 
historiaan
Gaudeamus 2020

Käytämme jokapäiväisessä puheessamme 
paljon sanontoja ja sanoja, joiden alku perä on 
antiikin kreikassa ja latinassa. Kuinka ihmeessä 
ne ovat säilyneet meidän päiviimme? Sanojen 
historia tarjoaa kurkistusaukon kahden tuhan-
nen vuoden takaiseen kulttuuriin.

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 88.29

MIRJAMI HAIMELIN JA SATU RÄMÖ
Kynä – Kaikki tärkeä kirjoittamisesta
Tuuma 2020

Kirja toimii hyväntuulisena ja monipuolisena 
oppaana kaikille kirjoittajille kokemuksesta 
riippumatta. Kirjoittamista tarkastellaan kir-
jassa prosessina, jonka eri vaiheisiin pureudu-
taan innostavasti. Kirjan sisältämien oppien 
avulla jokainen voi kehittyä kirjoittajana.

SIVUMÄÄRÄ 220 • KIRJASTOLUOKKA 86.07
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KIELI JA KIRJALLISUUS 

MARIA LAAKSO  
JA JOHANNA ROJOLA
Taltuta klassikko!
Tammi 2019

Merkkiteokset ovat syystä merkittäviä, mutta 
niiden tankkaaminen ei aina ole hauskaa. 
Tämä teos kuvaa ja kertaa kahdeksan suoma-
laisen kirjallisuuden klassikkoa tiiviissä, mut-
ta ymmärrettävässä ja hauskassa muodossa. 
Päivityksen nykypäivään saavat muun muassa 
Sinuhe egyptiläinen ja Tuntematon sotilas.

SIVUMÄÄRÄ 100 • KIRJASTOLUOKKA 86.2

NIINA HAKALAHTI
Syön aamupalaksi Eiffel-torneja  
– 104 kirjoitusharjoitusta
Karisto 2018

Kammottaako tyhjä valkoinen paperi? 
Kirjoittamisen aloittamiseen tarvitsee joskus 
virikkeitä. Niitä on tässä teoksessa tarjolla 104 
harjoituksen verran. Harjoitukset herättävät 
ajatuksia auttamalla alkuun, ja ne sopivat 
kenelle tahansa, joka haluaa monipuolistaa 
kirjoituksiaan, kokeilla erilaisia tyylejä tai 
aloittaa uuden harrastuksen.

SIVUMÄÄRÄ 37 • KIRJASTOLUOKKA 86.0



52

TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

TIINA PIILOLA
Kalevalan naiset
S&S 2019

Kalevalaa tarkasteltaessa on usein keskitytty 
mieshahmoihin, vaikka kansalliseepoksessa 
esiintyvät naiset ovat hekin tärkeässä roolissa. 
Kirja kohdistaa katseen Kalevalan naisiin ja 
tulkitsee heidän toimiaan tuoreella tavalla. 
Millaisia uusia puolia naishahmoista paljastuu?

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 86.21

ANNE HELTTUNEN  
JA TUULA UUSI-HALLILA
Naisia nimittäin – Kirjallisuutemme 
naishahmoja
SKS 2019

Millainen on naishahmojen kirjo suomalai-
sen kirjallisuuden historiassa? Tässä teoksessa 
tarkastellaan henkilöhahmoja 50 eri naisen 
nimen takaa 1800-luvulta nykyaikaan. Muka-
na on hahmoja niin klassikoista kuin dekka-
reista. Millaisia erilaisia naiskuvia kirjallisuu-
teemme rakentuu?

SIVUMÄÄRÄ 232 • KIRJASTOLUOKKA 86.2



TAIDE JA MUSIIKKI
Elina Seppälä & Mikko-Olavi Seppälä: Suomen kultakausi

Juri Nummelin: Sarjakuvan lyhyt historia

Jouni Ranta & Marko Erola: Mieletön vilppi – Tositarinoita suuresta taidehuijauksesta

Tommi Uschanov: Kuinka musiikkia käytetään

Lottaliina Pokkinen & Leena Kisonen: Muusikon sopimusopas  

– Tietokirja muusikoille, laulajille, artisteille ja alasta haaveileville

Karri Paleface Miettinen & Esa Salminen:  

Kolmetoista kertaa kovempi – Räppärin käsikirja

Emma Vainio: Sirkus nyt – Suomalaisen nykysirkuksen tekijöitä, tarinoita ja historiaa

Juho Kuorikoski: Pelitaiteen manifesti
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ELINA SEPPÄLÄ  
JA MIKKO-OLAVI SEPPÄLÄ
Suomen kultakausi
WSOY 2020

Kirja esittelee Suomen taiteen kultakautta eli 
noin vuosien 1880–1910 taidetta. Kultakausi 
ei koske ainoastaan kuvataidetta, vaan kaikkia 
taiteenaloja teatterista arkkitehtuuriin, joten 
kirja huomioi eri taiteenalat monipuolisesti. 
Teos on kokonaisvaltainen kuvaus Suomen 
kultakauden teoksista.

SIVUMÄÄRÄ 350 • KIRJASTOLUOKKA 70

JURI NUMMELIN
Sarjakuvan lyhyt historia
Avain 2018

Sarjakuvan, niin kutsutun neljännen kirjal-
lisuudenlajin, historia on pitempi kuin voisi 
luulla. Teos kertaa tiiviisti ja selkeästi sarja kuva-
taiteen kehitystä sen alkuajoista 1700- luvulta 
nykypäivään ja sanomalehti stripeistä mangaan. 
Myös suomalainen sarjakuva saa oman lukunsa.

SIVUMÄÄRÄ 260 • KIRJASTOLUOKKA 86.13
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TAIDE JA MUSIIKKI

TOMMI USCHANOV
Kuinka musiikkia käytetään
Teos 2020

Musiikin eri muotoja ja puolia käsittelevä 
kirja saa pohtimaan musiikkia uusista näkö-
kulmista. Miten äänentallennuksen keksimi-
nen 1800-luvulla vaikutti musiikkiin? Millai-
nen on musiikin rooli nyky-yhteiskunnassa, 
jossa musiikkia voi kuunnella rajattomasti? 
Kirja tarjoaa kiehtovaa tietoa kaikille musiikin 
ystäville.

SIVUMÄÄRÄ 208 • KIRJASTOLUOKKA 78.11

JOUNI RANTA JA MARKO EROLA
Mieletön vilppi – Tositarinoita suuresta 
taidehuijauksesta
Tammi 2020

Väärennetyn taiteen kauppias ja mestari-
väärentäjä valottavat taiteen alamaailmaa. 
Väärennetyllä taiteella on valtavat markkinat, 
joilla merkkiteokset vaihtavat omistajaa ja ve-
lat peritään rikollisin keinoin – jopa aseella 
uhaten. Kerran rikoksen polulle astuneen 
paluu päivänvaloa kestäviin toimiin ei ole 
mutkaton.

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 99.1
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LOTTALIINA POKKINEN JA LEENA 
KISONEN
Muusikon sopimusopas  
– Tietokirja muusikoille, laulajille, 
artisteille ja alasta haaveileville
Tietosanoma 2020

Saatat haaveilla muusikon urasta – mutta 
tunnetko oikeutesi musiikin ammattilaisena? 
Kirja tarjoaa runsaasti lainopillista tietoa esiin-
tymissopimuksista, tekijänoikeuksista, yrityk-
sen perustamisesta ja äänitteiden tuottamises-
ta. Sitä täydentävät tunnettujen muusikoiden, 
kuten Sanni ja Kaija Koo, kertomukset koke-
muksistaan nopeasti muuttuvalla alalla.

SIVUMÄÄRÄ 260 • KIRJASTOLUOKKA 78.89

KARRI PALEFACE MIETTINEN  
JA ESA SALMINEN
Kolmetoista kertaa kovempi  
– Räppärin käsikirja
Like 2019

Aloittelevan räppärin käsikirja auttaa alkuun 
riimien sylkemisessä. Räppien kirjoittamiseen 
ja räppäämisen tekniikkaan paneutuva teos on 
ensimmäinen laatuaan. Suomiräpin kovimmat 
nimet paljastavat kikkansa oman tyylin ja flow’n 
löytämiseen sekä hip-hop-bisneksessä pärjäämi-
seen. Älä kompastu biittiin, vaan ota se haltuun!

SIVUMÄÄRÄ 500 • KIRJASTOLUOKKA 78.89
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TAIDE JA MUSIIKKI

JUHO KUORIKOSKI
Pelitaiteen manifesti
Gaudeamus 2018

Digitaaliset pelit yhdistelevät kaikkia taiteen-
lajeja kirjallisuudesta arkkitehtuuriin, mutta 
niitä parjataan viihteellisyydestään ja kaupal-
lisuudestaan. Tämä manifesti tarkastelee peli-
teollisuutta uudesta näkökulmasta ja haas-
taa vanhat ennakkoluulot. Pelit innostavat, 
koskettavat ja vievät pelaajan huikeisiin seik-
kailuihin uusiin maailmoihin. Parhaimmil-
laan ne ovat myös kantaaottavia ja ajatuksia 
herättäviä.

SIVUMÄÄRÄ 340 • KIRJASTOLUOKKA 79.81

EMMA VAINIO
Sirkus nyt – Suomalaisen nykysirkuksen 
tekijöitä, tarinoita ja historiaa
S&S 2019

Teos sisältää tietoa ja tarinoita nykyajan sir-
kuksesta. Kirjassa kerrotaan etenkin nyky-
suomalaisesta sirkuskulttuurista, mutta tutus-
tutaan myös sirkuksen juuriin. Sirkus nyt 
päästää ääneen sirkuksen ammattilaiset, jotka 
kuvailevat elämäänsä ja työtänsä sirkustaiteen 
parissa.

SIVUMÄÄRÄ 280 • KIRJASTOLUOKKA 79.91



URHEILU
Sami Itani & Janne Tienari: Huipulle uusin eväin  

– Urheilu ja johtaminen 2020-luvulla

Hannele Jyrkkä: Etsijä – Tero Saarisen tie nykytanssin ikoniksi

Hannu Kauhala & Marko Leppänen: NHL ja suomalaistähdet

Sami Kolamo & Tommi Wallenius & Pauli Kallio & Pentti Otsamo: 

Jalkapallotaktiikat – Ymmärrä futista paremmin

Maurice Hamilton: F1-mestarit Fangiosta Räikköseen

Luciano Wernicke: Olympialaisten merkillinen historia 1896–2016

Juha Kanerva & Markku Kasila & Jouni Lavikainen  

& Kalle Rantala & Vesa Tikander: Kivinen kisamatka – Miesten 

jalkapallomaajoukkueen historia

Harri Pirinen: Kultaleijonien tarina 2019
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URHEILU

SAMI ITANI JA JANNE TIENARI
Huipulle uusin eväin – Urheilu ja 
johtaminen 2020-luvulla
Otava 2020

Teoksessa luodaan katsaus suomalaisen 
huippu- urheilun ja urheilujohtamisen maail-
maan. Miten urheilussa menestytään ja mikä 
on menestymisen merkitys? Tunnettujen 
urheilijoiden, valmentajien ja muiden alan 
toimijoiden jakamat kokemukset tarjoavat 
eväitä itsensä kehittämiseen niin urheilussa 
kuin arjessasi.

SIVUMÄÄRÄ 200 • KIRJASTOLUOKKA 79.1

HANNELE JYRKKÄ
Etsijä – Tero Saarisen tie nykytanssin 
ikoniksi
Siltala 2020

Tero Saarinen on kansainvälisesti menestynyt 
tanssitaiteilija. Saarinen aloitti tanssimisen 
16-vuotiaana ja raivasi tiensä alan huipulle. 
Kirja kertoo, miten Saarisen ura tanssin parissa 
on rakentunut ja millaista elämää nykytanssin 
ammattilainen elää. 

SIVUMÄÄRÄ 200 • KIRJASTOLUOKKA 99.1



60

TIETOKIRJOJA KOULUUN • SYKSY 2020

SAMI KOLAMO, TOMMI 
WALLENIUS, PAULI KALLIO  
JA PENTTI OTSAMO
Jalkapallotaktiikat – Ymmärrä futista 
paremmin
Vastapaino 2020

Kirja on havainnollistava tietopaketti jalka-
pallon pelitaktiikoista ja käsitteistä. Keskei-
set pelitoiminnot avautuvat lukijalle muun 
muassa sarjakuvien avulla. Teos tarjoaa väli-
neitä kaikille, jotka haluavat ymmärtää jalka-
palloa paremmin.

SIVUMÄÄRÄ 144 • KIRJASTOLUOKKA 79.31

HANNU KAUHALA  
JA MARKO LEPPÄNEN
NHL ja suomalaistähdet
SKS 2020

NHL ja suomalaistähdet kertoo suomalaisten 
ammattijääkiekkoilijoiden urien eri vaiheista 
ja puolista. Kirjan sisältämät haastattelut 
jääkiekon ammattilaisilta avaavat ikkunan 
NHL-pelaajien elämään eri vuosikymmenillä. 
Kokonaisuudessaan teos on myös kertomus 
siitä, kuinka jääkiekko on noussut nykyiseen 
suosioonsa.

SIVUMÄÄRÄ 200 • KIRJASTOLUOKKA 79
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URHEILU

MAURICE HAMILTON
F1-mestarit Fangiosta Räikköseen
Docendo 2020

Ainutlaatuinen tietopaketti formulan faneille! 
Teos sisältää runsaasti ennen julkaisematon-
ta materiaalia F1-kilpa-ajon 33 ikonisesta 
maailman mestarista. Kattava kuva- ja haastattelu-
aineisto kertoo kiehtovan tarinan sinnikkäistä 
auto urheilun kuninkaista. Lainauksia kuullaan 
niin nykyisiltä kuin edesmenneiltäkin F1-mesta-
reilta, kuten Keke Rosbergilta ja Ayrton Sennalta.

SUOMENTANUT Pekka Tuomisto • ALKUTEOS Formula One: 
The Champions: 70 years of legendary F1 drivers • 
SIVUMÄÄRÄ 240 • KIRJASTOLUOKKA 79.52

LUCIANO WERNICKE
Olympialaisten merkillinen historia 
1896–2016
Minerva 2020

Olympialaiset ovat maailman vanhin kansain-
välinen urheilutapahtuma, ja kisojen histo-
riaan mahtuu paljon kummallisiakin sattu-
muksia. Kirja tarjoaa valtavasti triviatietoa ja 
kurkistuksen olympialaisten kulisseihin, joissa 
maratoonari eksyy joskus reitiltä ja mitalin 
saattaa saada urheilijan sijasta kisaturisti.

SUOMENTANUT Juuso Arvassalo • ALKUTEOS The Most 
Incredible Olympic Stories • SIVUMÄÄRÄ 400 • KIRJASTO-
LUOKKA 79.11
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JUHA KANERVA, MARKKU KASILA, 
JOUNI LAVIKAINEN, KALLE 
RANTALA JA VESA TIKANDER
Kivinen kisamatka – Miesten 
jalkapallomaajoukkueen historia
Docendo 2020

Huuhkajien tie joukkueen ensimmäisiin arvo-
kisoihin oli pitkä ja kivinen. Tämä teos ker-
too, kuinka Suomen jalkapallomaajoukkueen 
toiminta kehittyi amatöörimäisestä ammatti-
maiseksi ja kuinka Huuhkajat lunastivat paikan 
vuoden 2021 EM-kisoissa. Kivinen kisamatka 
on myös teos suomalaisen jalka pallokulttuurin 
ja joukkueen kannattajien historiasta.

SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 79.31

HARRI PIRINEN
Kultaleijonien tarina 2019
Bazar 2019

Suomen historiallinen jääkiekon MM-kulta 
2019 voitettiin kovalla uurastuksella kaikkia 
epäluuloisia odotuksia vastaan. Kirjassa jouk-
kueen pelaajat, valmentajat ja muun muassa 
huoltojoukot kertovat omin sanoin, kuinka 
altavastaajana kauden aloittanut Leijonat 
nousi voittoon vahvan joukkuehengen ja 
sydämellä pelaamisen ansiosta.

SIVUMÄÄRÄ 328 • KIRJASTOLUOKKA 79.37



HARRASTUKSET
Anni Ignatius: Korjaa kauniiksi – Käsikirja kodin vaatehuoltoon

Tiina Kuu: Tuhansien villasukkien maa

Juho Toiskallio: Graffiti – Wraitterin käsikirja

Olli Manner & Veikko Mäkelä: Tähtitaivas paljain silmin  

– Opas tähtien katseluun ilman apuvälineitä

Ossi Määttä: Kevytretkeilijän opas

Sania Hedengren & Susanna Zacke: Ihana makramee

Marika Riikonen: Hevostytöt – Mikä saa ihmisen  

raahautumaan tallille vuodesta toiseen?

Raili Airikka-Haapaniemi & Tiija Malmi: Pistos – Museoidun muodin käyttöohjeita
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TIINA KUU
Tuhansien villasukkien maa
Moreeni 2019

Tunnettu suunnittelija Tiina Kuu opastaa 
kirjassaan erilaisten sukkamallien neulomi-
seen. Selkeä ja kaunis kuvitus tekee ohjeista 
helposti seurattavia. Sukkamalleihin on haettu 
inspiraatiota suomalaisesta musiikista.

SIVUMÄÄRÄ 143 • KIRJASTOLUOKKA 65.43

ANNI IGNATIUS
Korjaa kauniiksi – Käsikirja  
kodin vaatehuoltoon
Moreeni 2020

Tämä kätevä opas auttaa jokaista korjaamaan 
ja huoltamaan vaatteita. Teos tarjoaa selkeät 
ohjeet esimerkiksi vetoketjujen, saumojen ja 
nappien korjaamiseen sekä antaa vinkkejä, 
joilla voi pidentää vaatteiden käyttöikää. Vaat-
teiden huoltaminen säästää niin luontoa kuin 
rahaa.

SIVUMÄÄRÄ 192 • KIRJASTOLUOKKA 65.4
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HARRASTUKSET

JUHO TOISKALLIO
Graffiti – Wraitterin käsikirja
Moreeni 2020

Mitä graffitit ovat ja miten niitä tehdään? Tämä 
kirja johdattaa graffitien maailmaan. Kirjassa 
kerrotaan, mitä graffitien tekemiseen tarvitaan 
ja annetaan vinkkejä niiden tekemiseen. Teos 
sisältää myös kuvia ja ajatuksia suomalaisilta 
wraittereilta eli graffitien tekijöiltä.

SIVUMÄÄRÄ 192 • KIRJASTOLUOKKA 71.8

OLLI MANNER JA VEIKKO MÄKELÄ
Tähtitaivas paljain silmin – Opas 
tähtien katseluun ilman apuvälineitä
Ursa 2020

Tähtitaivaalla on paljon tutkittavaa myös 
paljain silmin. Kirjassa kokeneet tähtiharras-
tajat jakavat tietoaan ja vinkkejään kaikille 
tähdistä kiinnostuneille. Teoksessa esitellään 
muun muassa tähtijoukkoja ja galakseja, joita 
taivaalta voi bongata ilman apuvälineitäkin.

SIVUMÄÄRÄ 186 • KIRJASTOLUOKKA 52.2
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SANIA HEDENGREN  
JA SUSANNA ZACKE
Ihana makramee
Kustannus-Mäkelä 2020

Makramee on sisustuksen viimeaikaisimpia 
trendejä. Makramee-tekniikassa virkataan 
solmuja solmimalla seinävaatteita, lampun-
varjostimia, laukkuja – vain mielikuvitus on 
rajana! Solmujen perustekniikka on nopea 
oppia, ja tämä teos opastaa alkuun. Se sisäl-
tää ohjeet niin helppoihin kuin haastaviinkin 
makramee-koristeisiin.

SUOMENTANUT Seija Kallinen • ALKUTEOS Makramé • 
SIVUMÄÄRÄ 110 • KIRJASTOLUOKKA 65.43

OSSI MÄÄTTÄ
Kevytretkeilijän opas
SKS 2020

Vaeltaminen ja retkeily onnistuvat tämän 
kirjan vinkeillä myös kevyillä kantamuksilla. 
Kirja antaa luontoon suuntaaville runsaasti 
käytännöllistä tietoa esimerkiksi siitä, miten 
erilaisille retkille kannattaa varustautua. Asian-
tuntevat neuvot ja vaeltajien jakamat tarinat 
innostavat retkeilyn pariin.

SIVUMÄÄRÄ 240 • KIRJASTOLUOKKA 79.4
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HARRASTUKSET

MARIKA RIIKONEN
Hevostytöt – Mikä saa ihmisen 
raahautumaan tallille vuodesta toiseen?
Art House 2020

Ratsastus ja hevosten hoitaminen ovat valta-
van suosittuja harrastuksia Suomessa. Heppa-
hulluus ottaa ihmisen omakseen, ja tallilla 
saattaa vierähtää loppuelämä. Kirjassa hevos-
tytöt ja -naiset kertovat harrastuksestaan ja sen 
merkityksestä heille.

SIVUMÄÄRÄ 248 • KIRJASTOLUOKKA 67.41

RAILI AIRIKKA-HAAPANIEMI  
JA TIIJA MALMI
Pistos – Museoidun muodin 
käyttöohjeita
Reuna 2020

Kirja tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä siihen, 
miten kansallispukujen osia, koruja ja koris-
teita voi hyödyntää nykyajan muodissa. Teos 
sisältää muun muassa malleja kirjontaan ja 
koriste ompeluun. Lisäksi se tarjoaa tietoa 
muodin historiasta ja käsityöläisperinteistä.

SIVUMÄÄRÄ 151 • KIRJASTOLUOKKA 65.4



ELÄMÄKERRAT
Riitta Konttinen: Aino Sibelius

Richard Munson: Tesla – Modernin luoja

Katri Merikallio: Tarja Halonen – Erään aktivistin tarina

Jani Toivola: Musta tulee isona valkoinen

Kallion lukiolaiset: Sankaritarinoita nuorilta nuorille  

– Tarinoita nuorista edelläkävijöistä Gutenbergistä Greta Thunbergiin

Jere Nurminen: Kiira – Ehjäksi särkynyt

Harri Laiho & Juha Luotola: Leo-Pekka Tähti

Mia Malmi & Anna Reponen: Leijonatarinoita erityisille lapsille

Antti Aro & Antti Tuisku & Anton Vanha-Majamaa: Antti Tapani

Tara Westover: Opintiellä
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ELÄMÄKERRAT

RIITTA KONTTINEN
Aino Sibelius
Siltala 2019

Aino Sibelius tunnetaan säveltäjä Jean Sibe-
liuksen puolisona, mutta usein unohdetaan, 
että Aino oli itsekin taiteellisesti lahjakas. Tässä 
teoksessa keskiössä ovat Ainon elämä, koke-
mukset ja tunteet. 

SIVUMÄÄRÄ 462 • KIRJASTOLUOKKA 99.1

RICHARD MUNSON
Tesla – Modernin luoja
Aula & Co 2020

Serbialais-yhdysvaltalainen Nikola Tesla oli 
yksi maailman kekseliäimmistä tiede miehistä, 
joka keksi muun muassa radion ja vaihto-
virran. Silti hänen omintakeinen nerouten-
sa on jäänyt muiden kuuluisten aikalaisten 
varjoon. Tässä elämäkerrassa kerrotaan paitsi 
Teslan elämänvaiheista myös hänen lukuisista 
keksinnöistään, jotka muuttivat maailmaa.

SUOMENTANUT Pekka Tuomisto • ALKUTEOS Tesla – 
 Inventor of the Modern • SIVUMÄÄRÄ 320 • KIRJASTO-
LUOKKA 99.1
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KATRI MERIKALLIO
Tarja Halonen – Erään aktivistin 
tarina
Into 2020

Presidentti Tarja Halosen tärkeimpiä arvoja 
ovat olleet solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. 
Hän on puolustanut sinnikkäästi tasa- arvoa 
ja vähemmistöjen oikeuksien toteutumista. 
Vielä presidenttikautensa jälkeenkin Halonen 
on ajanut rauhan ja kestävän kehityksen poli-
tiikkaa eri kansalaisjärjestöissä. Tässä kirjassa 
kerrotaan, miten Suomen ensimmäinen nais-
presidentti muutti maailmaa.

SIVUMÄÄRÄ 290 • KIRJASTOLUOKKA 99.1 

JANI TOIVOLA
Musta tulee isona valkoinen
Siltala 2016

Teoksessa Jani Toivola jakaa elämäntarinansa 
ja pohtii omakohtaisten kokemusten kautta 
ihmisyyttä, pelkoja ja epävarmuutta. Kirja 
on puheenvuoro avoimemman yhteiskunnan 
puolesta, jossa jokainen tulisi nähdyksi ja kuul-
luksi sellaisena kuin on.

SIVUMÄÄRÄ 266 • KIRJASTOLUOKKA 99.1



71

ELÄMÄKERRAT

KALLION LUKIOLAISET
Sankaritarinoita nuorilta nuorille – 
Tarinoita nuorista edelläkävijöistä 
Gutenbergistä Greta Thunbergiin
Into 2020

Sankaritarinoita-sarjan jatko-osassa esitel-
lään yli 20 nuorten itsensä valitsemaa nuorta 
sankaria. Osa heistä on tuttuja meidän päi-
vistämme, kuten näyttelijä Emma Watson 
ja poliitikko Alexandria Ocasio-Cortez, osa 
historiallisia vaikuttajia, kuten säveltäjä Wolf-
gang Amadeus Mozart ja matemaatikko Alan 
Turing. Värikkäästi kuvitetuista tarinoista voi 
ammentaa inspiraatiota omiin sankaritekoihin!

SIVUMÄÄRÄ 136 • KIRJASTOLUOKKA 99.1

JERE NURMINEN
Kiira – Ehjäksi särkynyt
Otava 2018

Teos kertaa taitoluistelija Kiira Korven kasvu-
tarinan EM-mitalistiksi. Urheilijana Korpi 
on kunnianhimoinen ja tinkimätön, ja siksi 
taito luistelijan ura vei hänet joskus äärirajoille. 
Nuoren ammattiurheilijan inspiroiva elämän-
tarina kertoo niin pettymyksistä kuin onnistu-
misen ilon hetkistäkin.

SIVUMÄÄRÄ 240 • KIRJASTOLUOKKA 99.1
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MIA MALMI JA ANNA REPONEN
Leijonatarinoita erityisille lapsille
Otava 2020

Teos sisältää 50 inspiroivaa elämäntarinaa 
julkisuuden henkilöiltä, jotka ovat lapsena 
ja nuorena kokeneet erityisiä vaikeuksia ja 
kohdanneet ennakkoluuloja. Kirja kertoo esi-
merkiksi Palefacesta, prinsessa Viktoriasta ja 
Leo Messistä. Tarinat tarjoavat vertaistukea ja 
rohkaisevat elämään oman näköistä elämää.

SIVUMÄÄRÄ 112 • KIRJASTOLUOKKA 04

HARRI LAIHO JA JUHA LUOTOLA
Leo-Pekka Tähti
Tammi 2020

Pyörätuolikelaaja ja moninkertainen olympia-
mitalisti Leo-Pekka Tähti on 2000-luvun 
menestyneimpiä suomalaisia urheilijoita. 
Teos on kertomus hänen urastaan ja tiestään 
maailman maineeseen maailman nopeimpana 
miehenä pyörätuolilla.

SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 99.1
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ANTTI ARO, ANTTI TUISKU  
JA ANTON VANHA-MAJAMAA
Antti Tapani
WSOY 2018

Pop-tähti Antti Tuisku on kaikille suomalai-
sille tuttu, mutta Antti Tapani on varjellut 
yksityisyyttään tarkkaan. Kertaheitolla kuului-
saksi tullut ja musiikkibisneksessä läpilyönyt 
Tuisku on käynyt urallaan aallonpohjalla ja 
noussut uudestaan huipulle. Antti Tapani on 
silti pysynyt omana itsenään.

SIVUMÄÄRÄ 325 • KIRJASTOLUOKKA 99.1

TARA WESTOVER
Opintiellä
Tammi 2018

Tara Westover kasvoi syrjässä Pohjois-Ameri-
kan maaseudulla perheessä, joka vastusti kou-
lutusta ja vihasi yhteiskuntaa. Tässä kirjassa 
West over kertoo vaikeasta lapsuudestaan eris-
tettynä muusta maailmasta ja tiestään yliopis-
toon ilman peruskoulun käymistä. Westoverin 
tarina on painava osoitus koulutuksen merki-
tyksestä.

SUOMENTANUT Tero Valkonen • ALKUTEOS Educated • 
SIVUMÄÄRÄ 435 • KIRJASTOLUOKKA 99.1



RUOKAKIRJAT
Therese Elgquist: Superhyvät proteiinit kasviksista

Susanne Hovenäs & Malin Randeniye:  

Gluteenitonta, kiitos! – Ruokaleipää ja makeita herkkuja 

Kirsi Pehkonen & Kaisu Sandberg: Käydään pöytään! – Ystäväkirja ruokahetkiin

Satu Hovi: Marjat – Tunnistaminen ja viljely, terveysvaikutukset, reseptit

Elina Innanen: Chocochilin arkiruokaa – 30 minuutin vegaanireseptit

Mari Koistinen: Syötkö väärennettyä ruokaa? – Elintarvikepetokset meillä ja muualla
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RUOKAKIRJAT

THERESE ELGQUIST
Superhyvät proteiinit kasviksista
Kustannus-Mäkelä 2019

Kirjassa esitellään monipuolisesti kasvipohjai-
sia proteiininlähteitä ja kerrotaan proteiinien 
merkityksestä ihmiselle. Teos sisältää pal-
jon arkeen sopivia ohjeita proteiinipitoisten 
kasvis ruokien valmistamiseen. Kaikki reseptit 
sopivat myös vegaaneille.

SUOMENTANUT Laura Jänisniemi • ALKUTEOS The new 
green protein • SIVUMÄÄRÄ 160 • KIRJASTOLUOKKA 68.22

SUSANNE HOVENÄS  
JA MALIN RANDENIYE
Gluteenitonta, kiitos! – Ruokaleipää  
ja makeita herkkuja 
Kustannus-Mäkelä 2019

Kirja antaa hyödyllisiä vinkkejä gluteenitto-
maan leivontaan ja esittelee helppoja glutee-
nittomia reseptejä kaikille leipojille. Kirja 
tarjoaa myös tietoa erilaisista gluteenittomaan 
leivontaan soveltuvista aineksista.

SUOMENTANUT Laura Beck • ALKUTEOS Baka glutenfritt: 
matbröd och söta favoriter • SIVUMÄÄRÄ 128 • KIRJASTO-
LUOKKA 68.24
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SATU HOVI
Marjat – Tunnistaminen ja viljely, 
terveysvaikutukset, reseptit
Readme.fi 2019

Kirja esittelee suomalaisia marjoja monipuoli-
sesti ja antaa vinkkejä niiden käyttöön ruoan-
laitossa ja leipomisessa. Marjat ovat terveys-
pommeja, joita voi hyödyntää monin tavoin.

SIVUMÄÄRÄ 320 • KIRJASTOLUOKKA 67.32 

KIRSI PEHKONEN  
JA KAISU SANDBERG
Käydään pöytään!  
– Ystäväkirja ruokahetkiin
Otava 2020

Tämä täytettävä ruoka-aiheinen ystäväkirja 
on hauska lisä yhteisiin ruokahetkiin. Kirja 
tarjoaa virikkeitä ruokaan liittyvien muistojen 
ja mieltymysten onkimiseen vaikkapa ystävien 
tai perheen kesken.

SIVUMÄÄRÄ 128 • KIRJASTOLUOKKA 79.8
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RUOKAKIRJAT

ELINA INNANEN
Chocochilin arkiruokaa  
– 30 minuutin vegaanireseptit 
Kosmos 2020

Suositun vegaanibloggaajan keittokirja opastaa 
vaivattoman ja vegaanisen arkiruoan laittoon. 
Reseptejä löytyy muun muassa erilaisiin pää-
ruokiin, salaatteihin, keittoihin ja jälkiruokiin. 
Kirjan reseptit ovat sekä nopeita että herkul-
lisia.

SIVUMÄÄRÄ 160 • KIRJASTOLUOKKA 68.22

MARI KOISTINEN
Syötkö väärennettyä ruokaa?  
– Elintarvikepetokset meillä ja muualla
Into 2020

Suomessa riskit ostaa ja syödä väärennettyä 
ruokaa ovat hyvin pienet. Elintarvikepetokset 
ja -väärennökset ovat kuitenkin maailman-
laajuinen ilmiö, ja niitä tehdään Suomessakin. 
Koistisen teos opettaa, miten väärennetyt elin-
tarvikkeet tunnistetaan, miten rikoksia tutki-
taan, ja miten tavallinen kuluttaja voi vaikuttaa 
valinnoillaan.

SIVUMÄÄRÄ 230 • KIRJASTOLUOKKA 67.7



TIETO- JA INFORMAATIO- 
TEKNOLOGIA

Åsa Wikforss: Vaihtoehtoiset faktat – Tiedosta ja sen vihollisista

Hannah Fry: Hello world – Kuinka selviytyä algoritmien aikakaudella

Johanna Vehkoo: Valheenpaljastajan käsikirja

Esa Väliverronen & Kai Ekholm (toim.): Tieteen vapaus & toimittajan sananvapaus

Jaakko Lindgren & Roope Mokka & Aleksi Neuvonen & Antti Toponen: 

Digitalisaatio – Murroksen koko kuva

Maria von Kügelgen & Vlada Laukkonen:  

Kaikki koodaa – Päivitä itsesi – Käytännön opas ajankohtaisiin digitaitoihin
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HANNAH FRY
Hello world – Kuinka selviytyä 
algoritmien aikakaudella
Bazar 2019

Tekoäly ja algoritmit ovat nykyisin arkipäi-
vää. Algoritmeja käytetään niin sosiaalisessa 
mediassa kuin terveydenhuollossa ja poliisi-
voimissakin. Ne ovat hyödyllisiä ja näkymät-
tömiä, mutta niillä on huomattavasti valtaa. 
Teos tutustuttaa lukijan algoritmien maail-
maan ja pohtii, luotammeko tekoälyyn liian 
sokeasti vai luommeko algoritmeilla parempaa 
tulevaisuutta.

SUOMENTANUT Jaana Iso-Markku • ALKUTEOS Hello 
World SIVUMÄÄRÄ 285 • KIRJASTOLUOKKA 61

ÅSA WIKFORSS
Vaihtoehtoiset faktat  
– Tiedosta ja sen vihollisista
Aula & Co 2020

Onko totuus objektiivista vai voiko jokin olla 
totta minulle mutta epätotta sinulle? Mistä 
nykyajan fakta- ja tiedevastaisuus kumpuaa? 
Onko vaihtoehtoisia faktoja olemassa? Teos 
tarkastelee filosofisesti tietoa ja totuutta ja 
tarjoaa työkaluja vastustuskyvyn kasvatta-
miseksi perusteettomia väitteitä vastaan.

SUOMENTANUT Pekka Tuomisto • ALKUTEOS Alternativa 
fakta • SIVUMÄÄRÄ 300 • KIRJASTOLUOKKA 07
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JOHANNA VEHKOO
Valheenpaljastajan käsikirja
Kosmos 2019

Valheenpaljastajan käsikirja antaa eväät fak-
tan erottamiseen fiktiosta totuudenjälkeisessä 
ajassa. Se opettaa lähdekriittisyyttä ja antaa 
konkreettisia vinkkejä manipulaation tunnis-
tamiseen sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. 
Käsikirja kannustaa lukijaa kyseenalaistamaan 
myös omat uskomuksensa ja tapansa hankkia 
tietoa.

SIVUMÄÄRÄ 139 • KIRJASTOLUOKKA 07

ESA VÄLIVERRONEN  
JA KAI EKHOLM (TOIM.)
Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus
Vastapaino 2019

Tieteen vapauksien rajoittaminen on ajan-
kohtainen ilmiö ympäri maailman, eikä kyse 
ole pelkästään diktatuurivaltioiden ilmiöstä. 
Tässä teoksessa tarkastellaan erilaisia keinoja, 
joilla tutkijoita ohjaillaan ja rajoitetaan. Lisäksi 
teoksessa puhutaan tieteen vapauden ja sanan-
vapauden merkityksestä.

SIVUMÄÄRÄ 360 • KIRJASTOLUOKKA 16.7
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MARIA VON KÜGELGEN  
JA VLADA LAUKKONEN
Kaikki koodaa – Päivitä itsesi – 
Käytännön opas ajankohtaisiin 
digitaitoihin
Into 2020

Kirja tarjoaa yleistajuista tietoa koodaamisesta 
ja tietotekniikasta. IT-alan taidot ovat hyödyl-
lisiä etenkin tulevaisuuden työelämässä, ja teos 
toimii kattavana tietopankkina kaikille, jotka 
haluavat kehittää ymmärrystään teknologiasta. 
Kirjassa käydään läpi tietotekniikan alaa moni-
puolisesti ja havainnollistavasti.

SIVUMÄÄRÄ 230 • KIRJASTOLUOKKA 61.3

JAAKKO LINDGREN, ROOPE 
MOKKA, ALEKSI NEUVONEN  
JA ANTTI TOPONEN
Digitalisaatio – Murroksen koko kuva
Tammi 2019

Digitalisaatio on muuttanut maailmaa monin 
tavoin, mutta millainen on muutosten yhteis-
vaikutus? Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla 
oikeastaan on elämäämme? Kirja avaa kiin-
nostavasti sekä nykyajan että tulevaisuuden 
näkymiä digitalisoituvaan yhteiskuntaan.

SIVUMÄÄRÄ 250 • KIRJASTOLUOKKA 30.11



ESSEET
Koko Hubara: Ruskeat Tytöt

Minna Maijala: Punaiset kengät – Minna Canthista, rakkaudesta ja vallasta

Riikka Kaihovaara: Villi ihminen ja muita luontokappaleita

Jani Kaaro: Kauniimpi maailma  

– Kirjoituksia sielusta, taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta

Merete Mazzarella: Emmekö voisi elää sovussa? – Esseitä ajastamme

Tommi Melender: Poika joka luki Paavo Haavikkoa
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ESSEET

MINNA MAIJALA
Punaiset kengät – Minna Canthista, 
rakkaudesta ja vallasta
Otava 2019

Minna Canthin ajatuksista inspiroituneet 
esseet pohtivat muun muassa luovuutta, 
mielen terveyttä, rakkautta ja vallankäyttöä. 
Esseissä tutkiskellaan Minna Canthin ajan ja 
nykyajan välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Kirjoit-
tajan jakamat ajatukset ja kokemukset yhdis-
tyvät laajempiin pohdintoihin ihmisyydestä. 

SIVUMÄÄRÄ 223 • KIRJASTOLUOKKA 86.2

KOKO HUBARA
Ruskeat Tytöt
Like 2017

Esseekokoelmassa Koko Hubara käsittelee 
omakohtaisesti muun muassa identiteettiä, 
ennakkoluuloja ja nähdyksi tulemista. Huba-
ra kertoo kokemuksistaan ja tunteistaan sekä 
pohtii erilaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia 
ilmiöitä. Kirja on kirjoitettu ruskealta tytöltä 
ruskeille tytöille, ja se tarjoaa ajatuksia herät-
televän lukukokemuksen kaikille.

SIVUMÄÄRÄ 260 • KIRJASTOLUOKKA 32.2
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RIIKKA KAIHOVAARA
Villi ihminen ja muita 
luontokappaleita
Atena 2019

Kirjan esseissä pohditaan ihmisen luontosuh-
detta ja käsityksiä luonnosta. Onko ihminen 
vieraantunut luonnosta täysin? Kirja pui villin 
ja kesytetyn luonnon merkityksiä, eroavai-
suuksia ja samankaltaisuuksia. Mikä on ihmis-
luonnon suhde luontoon ympärillämme?

SIVUMÄÄRÄ 224 • KIRJASTOLUOKKA 4

JANI KAARO
Kauniimpi maailma  
– Kirjoituksia sielusta, taloudesta  
ja oikeudenmukaisuudesta
WSOY 2017

Esseekokoelmassa pohditaan yhteiskunnallisia, 
filosofisia ja psykologisia ilmiöitä. Kirjoittaja 
johdattaa lukijan monenlaisten kysymysten 
äärelle. Miten esimerkiksi materia vaikuttaa 
onnellisuuteen? Entä mikä on unien merki-
tys? Esseet eivät anna valmiita vastauksia, vaan 
kutsuvat pohdiskelemaan maailman menoa ja 
elämää eri näkökulmista.

SIVUMÄÄRÄ 174 • KIRJASTOLUOKKA 307
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ESSEET

TOMMI MELENDER
Poika joka luki Paavo Haavikkoa
WSOY 2020

Tommi Melender rakentaa esseekokoelmas-
saan kirjailijan omakuvaa pohtimalla vihaa, 
kirjallisuutta, jääkiekkoa ja ihailemiaan runoi-
lijoita, kuten Paavo Haavikkoa. Identiteetti, 
minä, arvot, mieltymykset ja taipumukset 
ovat muuttuvia, ja siksi maailmankuvaansa 
on Melenderin mukaan syytä kyseenalais-
taa.  Esseissään hän kyseenalaistaakin kaiken, 
mukaan lukien itsensä, uskonsa ja älyllisen 
viisautensa.

SIVUMÄÄRÄ 185 • KIRJASTOLUOKKA 84.2

MERETE MAZZARELLA
Emmekö voisi elää sovussa?  
– Esseitä ajastamme
Tammi 2020

Kirja sisältää esseitä nykyajasta ja sen ilmiöistä. 
Esseet käsittelevät monenlaisia laajoja aihei-
ta, kuten sosiaalista mediaa, digitalisoitu-
mista, ilmastonmuutosta ja pakolaiskriisiä. 
Samalla teos pohtii, mikä eri ilmiöiden suhde 
on yhteis kunnan kahtiajakautumiseen.

SUOMENTANUT Raija Rintamäki • ALKUTEOS Skulle vi alla 
kunna samsas? – Essäer om vår samtid • SIVUMÄÄRÄ 288 
• KIRJASTOLUOKKA 99.1
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SELKOKIELISET TIETOKIRJAT

KARI HOTAKAINEN
Tuntematon Kimi Räikkönen 
(selkokirja)
Avain 2019

Kimi Räikkönen on Suomen kuuluisin For-
mula 1 -kuljettaja, joka on ajanut 315 formula-
kilpailua. Hän voitti Formula 1 -maailman-
mestaruuden vuonna 2007. Kirjassa puhuu 
sellainen Kimi Räikkönen, jota suomalaiset 
eivät vielä tunne.

SELKOMUKAUTUS Hanna Männikkölahti • SIVUMÄÄRÄ 112 
• KIRJASTOLUOKKA 79.52

SATU LEISKO
Koti Suomesta (selkokirja): Nuorten 
maahanmuuttajien tarinoita uudesta 
kotimaastaan
Avain 2020

Miltä tuntuu muuttaa maahan, joka on ihan 
erilainen kuin oma kotimaa? Kirjassa on 
yhdeksän nuoren maahanmuuttajan haastat-
telua. He kertovat muutosta Suomeen ja 
elämästään uudessa kotimaassa. Suomessa on 
paljon uusia ja ihmeellisiä asioita, mutta myös 
uusia kavereita ja mahdollisuuksia.

SIVUMÄÄRÄ 100 • KIRJASTOLUOKKA 32.21
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SEIJA NIINISTÖ-SALMELA
Robotti ihmisen apuna (selkokirja)
Kustannus Oy Pieni Karhu 2017

Kirja kertoo roboteista, jotka työskentelevät 
ihmisten apuna. Ne ovat hyödyllisiä apu-
välineitä. Mutta millaisia ovat tulevaisuuden 
robotit? Vievätkö ne ihmisten työpaikat? Teos 
kertoo, kuinka robotit toimivat ja kuinka niitä 
käytetään. Kirjassa myös pohditaan, millainen 
on ihmisten tulevaisuus robottien kanssa.

SIVUMÄÄRÄ 64 • KIRJASTOLUOKKA 61.6 

TUOMAS KILPI
Vegaani selkokielellä (selkokirja)
Oppian 2019

Teos on ensimmäinen selkokielinen tietokirja 
veganismista. Se kertoo veganismin perusteista 
ja opastaa vegaaniseen elämäntapaan käytän-
nöllisin vinkein.

SIVUMÄÄRÄ 56 • KIRJASTOLUOKKA 50.19
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Kirjaesittelyjä ja kritiikkejä
KIRJASAMPO.FI/TIETOKIRJALLISUUS

Sivustolla esitellään tietokirjallisuutta ja julkaistaan tietokirjallisuuteen liittyviä uutisia.

LUKEMO.FI

Lukemo esittelee uusia lasten- ja nuortenkirjoja. Kirjoja voi myös etsiä hakutoiminnolla 

aiheen tai lajin mukaan.

AGRICOLAVERKKO.FI/ARVOSTELUT

Historiaa ja humanistista tutkimusta käsittelevien kirjojen arvioita. 

Tietokirjakustantajia
KUSTANTAJAT.FI

Kotimaisten kaupallisten kustantajien, Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenten, esittelyt. 

Kustantajien omilla sivuilla voi tutustua kirjauutuuksia esitteleviin katalogeihin.

SUOMENKIRJANKUSTANTAJAT.FI

Kotimaisten pien- ja erikoiskustantajien esittelyt.

Kirjastoja
KIRJASTOT.FI

Portaalista löytyvät kaikki Suomen kirjastot, niin kaupunkien kuin oppilaitosten kirjastot.

Antikvariaatteja
ANTIKKA.NET

ANTIKVAARI.FI
ANTIKVARIAATTI.NET
FINLANDIAKIRJA.FI

Kirjoja voi etsiä antikvaarisista kirjakaupoista myös verkossa.



Tietokirjallisuuden edistämiskeskus on tukenut katalogin julkaisua.

Kannen kuva: Sweet Art / Shutterstock.com
Ulkoasu: Antti Kukkonen

Kirjojen kansikuvien käyttö kustantajien 
tai tekijöiden luvalla.

Helsinki, 2020



Tietokirjoja kouluun! -lukuvinkkikatalogit on tehty helpottamaan 

ajankohtaisten ja laadukkaiden tietokirjojen löytämistä ja valitse-

mista. Käsillä olevan katalogin kirjat sopivat erityisesti ylä kouluun 

ja toiselle asteelle, ja se on sarjassaan kolmas tietokirjallisuus-

vihkonen. Kaikki katalogit ovat saatavilla myös sähköisesti 

Suomen tietokirjailijat ry:n verkkosivuilla. 

Vihkosessa esitellään yli sata kirjaa. Mukaan on poimittu 

ajankohtaisia kirjoja, jotka ovat saatavilla hyvin varustelluista kirja-

kaupoista, kirjastoista ja antikvariaateista. Useimmat ovat ilmes-

tyneet kuluvan tai viime vuoden aikana. Mukana on  monenlaisia 

tieto kirjoja, mikä antaa kattavan kuvan tieto kirjallisuuden eri 

lajeista. Kirjat on ryhmitelty eri aihealueiden mukaan, ja lisäksi 

katalogin alussa on valmiita tehtäviä, joita voi käyttää apuna tieto-

kirjallisuutta käsiteltäessä. 

Uusia tietokirjoja ilmestyy tiuhaan tahtiin. Jokainen oppi-

las tai koululuokka voi laajentaa tässä esiteltyä kirjalistaa itse esi-

merkiksi keräämällä teoksia kirjastojen tietokannoista aihepiireit-

täin. Kiinnostavan tekijän teoksia tai kirjoja samasta aihepiiristä 

eri vuosilta voi myös etsiä ihan vain nähdäkseen, kuinka ajattelu-

tavat kehittyvät ja tieto uudistuu. 

Lukuvinkkikatalogin sähköinen versio löytyy Suomen tietokirjailijat ry:n 
verkkosivuilta | www.suomentietokirjailijat.fi

TIETOKIRJOJA
KOULUUN!


