
	  

	  

Tiedon helmet:  
2010-luvun populaaria tietokirjallisuutta 
 
 
Lirio Abbate: Mafian naiset (2014 Atena, luokka 30.11) 
”Parempi kuollut kuin kunniaton tytär.” 
Kenelle? Italian kääntöpuolesta kiinnostuneelle, koskettavien tositarinoiden ystävälle 
 
 
Tuomas Mustikainen: Kielletty kansa: elämää palestiinalaisalueilla  
(2014 Atena, luokka 98.114) 
”Viha synnyttää vihaa.” 
Kenelle? Maailmanpolitiikasta ja/tai konfliktialueen arjesta kiinnostuneelle 
 
 
Alan Weisman: Maailma täynnä meitä: viimeinen yritys maapallon pelastamiseksi? 
”Lisääntykää ja täyttäkää maa. Se on täytetty.” – Eeva Kilpi – 
Kenelle? Maapallon tulevaisuudesta huolestuneelle, ajankohtaisten aiheiden ystävälle 
 
 
Micael Dahlén: Ihmispedot (2014 Atena, luokka 99.1) 
”Heitä kaikkia pidettiin murhaajina. Juuri siitä he olivat kuuluisia.” 
Kenelle? Ihmismielen pimeästä puolesta ja/tai viihdebusineksesta kiinnostuneelle 
 
 
Merete Mazzarella: Sielun pimeä puoli: Mary Shelley ja Frankenstein 
(2014 Tammi, luokka 86.5) 
”Maryn vahvin tarina taisi lopulta olla hänen oma elämänsä.” 
Kenelle? Filosofiselle pohdiskelijalle, vahvan naistarinan ystävälle 
 
 
Anneli Kanto: Pala palalta pois (2013 Gummerus, luokka 59.55) 
”Alzheimer on lempeä sairastuneelle, mutta ankara omaiselle.” 
Kenelle? Sairastuneen omaiselle, vanhuspalvelujen tilasta kiinnostuneelle, ihan jokaiselle 
 
 
Anna-Kaisa Pitkänen: Omalaatuinen ystäväni: kuinka hevoseni opetti minulle toisin 
katsomisen taidon (2012 Kirjapaja, luokka 67.41) 
”Oli selvää, että minä halusin Varjon.” 
Kenelle? Eläinrakkaalle, läsnäolon opettelijalle, koskettavan tarinan ystävälle 
 
 
Vesa Sisättö: Unohtunut avain, joka upotti Titanicin ja muita historian mokia  
(2014 SKS, luokka 91) 
”Jokaisella aikakaudella on omat pesunkestävät ääliönsä.” 
Kenelle? Kepeästä historiasta kiinnostuneelle, nuorelle pojalle 
 
 



	  

	  

 
A.J Jacobs: Kunnon mies: kuinka tavoittelin täydellistä terveyttä (2012 Nemo, luokka 99.1) 
”Laiskuus on vahva voima.” 
Kenelle? Elämänmuutoksen etsijälle, terveydestään kiinnostuneelle, hulvattoman tarinan 
ystävälle 
 
Gretchen Rubin: Onnellisuusprojekti eli miksi käytin vuoden elämästäni siivoten kaappeja, 
laulaen aamuisin, riidellen oikein, lukien Aristotelesta ja muutenkin pitäen enemmän 
hauskaa (2013 Nemo, luokka 17.3) 
”Miten ihana elämä minulla onkaan ollut! Kunpa olisin vain käsittänyt sen aiemmin.” 
Kenelle? Elämänmuutoksen etsijälle, ruuhkavuosien kanssa kamppailevalle, vetävän 
lukuromaanin ystävälle 
 
Laura Honkasalo: Nuukaillen eli kuinka pelastin kukkaroni ja maailman  
(2014 Kirjapaja, luokka 68) 
”Elämykset ovat tärkeämpiä kuin roina.” 
Kenelle? Ekoajattelijalle, kulutushysterian uuvuttamalle, arjen historiasta kiinnostuneelle 
 
Arto Koskelo: Viinipiru ja lupa läikyttää: toisinajattelijan viiniaapinen 
(2012 Docendo, luokka 68.27) 
”Viini tarvitsee potkun takalistoon.” 
Kenelle? Viini-ihmiseksi haluavalle, maailmanmatkaajalle, humorististen kirjojen ystävälle 
 
BONUS: 
 
Vicki Myron & Bret Witter: Kirjastokissa (2008 Otava, luokka 67.452) 
”Miten suuri vaikutus voi yhdellä eläimellä olla? 
 Kuinka montaa elämää voi yksi kissa koskettaa?” 
Kenelle: eläinrakkaalle, positiivisten tarinoiden ystävälle 
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Lisää lukuneuvoja löydät kirjastolaisten kirjablogista osoitteesta: 
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Ps. Voit linkittää osoitteen halutessasi kirjastosi sivuille. 
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