Kevät ja kesä 2018

Ammattikirjallisuutta opetus- ja kasvatusalalle

www.opettajantietopalvelu.fi
Etsi meidät Facebookista nimellä Opettajan Tietopalvelu
ja Twitteristä nimellä Opechat.

Kuva: Ina Majaniemi
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5 syytä liittyä jäseneksi Opettajan Tietopalveluun

Oppimisen Mount Everest löytyy lähes jokaiselta oppilaalta. Joidenkin on
vaikeaa kiivetä, ja kapuaminen tuntuu joskus lähes ryömimiseltä. Toiset
taas syttyvät valloittamaan vuorta innostuksen kiilto silmissään ja pystyttävät valloituksen merkiksi lippuja sinne tänne. Oppijat ovat erilaisia, mutta
niin ovat opettajatkin.
Lapsenomaisen innostunut opettaja auttaa muitakin jaksamaan ja ottamaan selvää opetuksen uusista ideoista. Raa’an realistinen opettaja auttaa muistamaan mikä on
oikeasti tärkeää ja toimivaa. Reilusti rakastava opettaja jää ikuisiksi ajoiksi oppilaiden mieleen. Tasaisen topakka opettaja saa villeimmänkin ryhmän asettumaan aloilleen.
Minä kuulun niihin lapsenomaisiin innostujiin, vaikka en opettaja olekaan. Minulla on kuitenkin onnea olla tarjoamassa teille materiaaleja, joiden ansioista olen välillä melkein hypännyt innostuksesta kattoon. No, en minä kattoon voisi hypätä 155 cm pituudellani pienimmässäkään huoneessa. Yhteistä meille kaikille on, että valloitettavia huippuja
löytyy aina. On asenteesta kiinni, tuntuuko matka innostavalta vai puuduttavalta.
Voin vilpittömästi sanoa, että meillä Opettajan Tietopalvelussa on suuri
sydän mukana työssämme ja haluamme teille vain parasta.
Innostavaa kevättä!
Teemo

Tilaa uutiskirjeemme!
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Jutta Vainio
jutta.vainio@opettajantietopalvelu.fi

Uutiskirjeistämme saat tietää ensimmäisenä, mitä alallesi on ilmestynyt. Tänä
keväänä jokainen uusi uutiskirjeen tilaaja saa
sähköpostiinsa 5 euron alennuskoodin verkkokauppaamme. Tilaa uutiskirje etusivullamme:

www.opettajantietopalvelu.fi

Vuosien varrella on tullut tehtyä useita kirjahankintoja Opettajan
Tietopalvelusta – koskaan en ole pettynyt. Mieleenpainuvimmat
hankinnat ajoittuvat viime vuosiin. Omaa arvomaailmaani ovat tukeneet kirjat Positiivisen psykologian voima, Positiivisen pedagogiikan työkalupakki ja Huomaa hyvä -kirjat sekä Huomaa hyvä! -kortit. Ahkerassa käytössä on ollut myös kirja Samanaikaisopetus, jonka ideoita käytimme koulussamme samanaikaisopetuksen kehittämiseen. Tällä hetkellä luen kirjaa Onnistu eriyttämisessä sekä odotan pian ilmestyvää Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa -kirjaa,
joista molemmista uskon saavani ajatuksia ja ideoita oman sekä
koulumme ajattelun ja toimintatapojen kehittämiseen.
Suosittelen sinulle Opettajan Tietopalvelujen jäsennyyttä, jos
olet innokas työsi ja osaamisesi kehittäjä. Opettajan Tietopalvelussa tutustut helposti mm. kasvatuksen, opetuksen,
ohjauksen ja hyvinvoinnin uusimpiin ja
ajankohtaisiin kirjoihin sekä käytännönläheisiin koulutuksiin. Lisäksi hankit vaivattomasti sinua ja työyhteisöäsi kiinnostavia julkaisuja jäsenhinnalla.
Riitta-Inkeri Järvinen,
jäsenenä vuodesta 2004, erityisopettaja

Verkkokauppa:
www.opettajantietopalvelu.fi
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2.

Opetus- ja kasvatustyön arjessa kohtaa toisinaan haasteellisia sekä
vaativia tilanteita. Kirjamme auttavat sinua ennakoimaan, kuinka näissä tilanteissa voi toimia onnistuneesti.

3.

Teet maailman tärkeintä työtä, joten myös ajan hermolla pysyminen on
välttämätöntä. Nykyään voi olla vaikea arvioida, mikä tieto on parasta
juuri sinulle. Ei hätää! Jäsenyys auttaa.

4.
5.

Jäsenenä olet oikeutettu edullisiin jäsenhintoihin, jotka poikkeavat huomattavasti normaalista hinnasta. Tämän lisäksi kerrytät bonusrahaa, jota
on näppärä hyödyntää verkkokaupassamme.
Sinun ei tarvitse olla täydellinen – älä aiheuta sillä itsellesi stressiä.
Innostus itsensä kehittämiseen riittää mainiosti!

Liity heti: www.opettajantietopalvelu.fi/liity

Tule tykkäämään meistä Facebookiin!
Tykkää meistä. Se on helppo askel innostumiseen. Tykkääjänä saat tietää, mitä kirjoja ja
materiaaleja työsi tueksi ilmestyy. Bonuksena
jaamme vinkkejä opetukseen ja voit osallistua
tuotteidemme arvontoihin.
Olemme nimellä Opettajan Tietopalvelu
Facebookissa. Etsi meidät!

Ennakkotarjo

us:

Maaliskuussa

Opettajan Tietopalvelun jäsenyys sopii kaikille
innokkaille työnsä kehittäjille

Materiaalimme ovat suunniteltu vastaamaan ammatillisen kehittymisen tarvetta mielenkiintoisella ja inspiroivalla tavalla. Jäsenyys on
mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa ja saada helposti vinkkejä käytännön työhön.

1.
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Huhtikuusta
lähtien
normaalihinta

35 € / 30 €
jäsenelle

Jokaisen opettajan oma Aarreaitta — kalenteri,
joka innostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua
olemaan omanlaisesi hyvä opettaja!
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”Ystävällisyyttä
säteilevä, OPSin kä
yttöohjeita avaava te
os niin käsitteellisellä kuin
konkreettisella tasolla.”
Nina Maunu
Open kirjablog
issa

Saara Mälkönen – Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta
Opettajan kalenteri 2018–2019
PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 €
ENNAKKOTARJOUS KAIKILLE MAALISKUUSSA 29,90 €
Tilausnro 774762027

Juho Norrena (toim.)

Aki Luostarinen – Iida-Maria Peltomaa

Ryhmä oppimaan!

Reseptit OPSin käyttöön

Palautteiden pohjalta parannettu!
• 1 muovitasku ja 2 lukunauhaa
• leveys 175 mm x korkeus 235 mm eli hieman isompi
kuin A5-koko
• viikkokalenteri elokuusta heinäkuuhun
• aiempia vuosia enemmän työjärjestyspohjia
• lukuvuosi- ja viikkosuunnitelmasivuja
• muistiinpanotilaa arkipäivien kohdalla ja kirjan lopussa

Toiminnallisia työtapoja ja tehtäväkehyksiä

Opettajan opas työssä onnistumiseen

PS-kustannus, nid. 162 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € LIITTYMISKIRJANA 5 €
Tilausnro 774749846

PS-kustannus, nid. 243 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € LIITTYMISKIRJANA 5 €
Tilausnro 774754624

Runsaasti lisää liittymiskirjoja verkkopalvelussamme:
www.opettajantietopalvelu.fi/liittymiskirjat
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Anssi Roiha – Jerker Polso

Onnistu eriyttämisessä
Toimivan opetuksen opas
Norsu, karhu, pupu, lintu ja lammas haluavat kiivetä
samaan puuhun. Se mikä yhdelle onnistuu luonnostaan, on todellisuudessa toisille vaikeaa – ainakin ilman apua. Sama pätee oppijoihin: keskenään erilaiset oppimisen tavat tekevät opettamisesta haastavaa,
mutta se on samalla myös innostava mahdollisuus.
Onnistu eriyttämisessä -kirja on tarkoitettu käytännön apuvälineeksi opettajan työhön. Joudut päivittäin pohtimaan, millä tavalla kukin oppilas pääsee oppimisessaan parhaiten eteenpäin. Arjessa eriyttämistä saatetaan kuitenkin pitää kuormittavana ja aikaa vievänä toimintamallina, jota jokainen opettaja toteuttaa omalla tavallaan – aina kun ehtii, jaksaa ja pystyy. Tuskin kukaan opettaja pystyy huomioimaan aivan kaikkia oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla joka hetki koulupäivän aikana.
Kirjan avulla voi kuitenkin saada eriyttämisen keskeisesti mukaan opetukseen ja sen suunnitteluun.

Kirjan käytännönläheisyyden varmistavat kirjassa esiteltävät kuvitteelliset oppilaat, joille koulunkäynti nykyisellään on haasteellista ja jotka koulussa hyötyisivät
opetuksen eriyttämisestä. Kirjassa kuvataan haasteelliset alkutilanteet, joihin tarjotaan eriyttämisen avulla erilaisia ratkaisumalleja. Lisäksi annetaan
keinoja eriyttämiseen eri oppiaineissa ja suoraan opetukseen vietäviä apuvälineitä, kuten apulomake eriyttämisen tarpeiden selvittämiseksi, eriyttämisen vinkkipankki ja työskentelyn
ja toiminnanohjauksen kortteja. Eriyttämisen hyödyt näet parhaiten toteuttamalla ja tekemällä. Ota siis tämä kirja avuksesi ja
näe tulokset oppilaiden onnistumisessa.

Mitä tapahtuisi, jos lähtisimme
kasvatuksessa liikenteeseen siitä, mikä on hyvää ja toimivaa?
Usein kohdistamme huomiomme kasvatuksessa siihen, missä lapsi tarvitsee tukea. Huomaa hyvä! –materiaalit osoittavat, miksi olisi tärkeämpää keskittyä siihen, missä lapsi on hyvä.
Vahvuusperusteisen kasvattajan on helpompi olla: jatkuvan ja uuvuttavan
kieltämisen sijasta voi keskittyä vahvuuksiin ja kannustavaan otteeseen. Napataan lapset kiinni hyvänteosta!
i
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PS-kustannus, nid. 279 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774761934

toa ja
Perustie uksia
harjoit

Voimaa
työhön!

”Toivon lämpimästi, että pystyn levittämään
eteenpäin sitä ehtymätöntä iloa, intoa ja
energiaa, jota itse saimme kokea. Samalla
toivon rohkaisevani yhä useampaa opettajaa, työparia ja työyhteisöä tutustumaan
positiivisen pedagogiikan periaatteisiin ja
mahdollisuuteen tehdä koulutyöstä entistä myönteisempää, merkityksellisempää ja
menestyksekkäämpää.”
Eliisa Leskisenoja

Eliisa Leskisenoja

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki
Tämä kirja antaa selkeän ja opettajan aikaa ja vaivaa säästävän toimintakehikon positiivisen pedagogiikan toteuttamiseen. Siitä tulee voimanlähde työhyvinvoinnin ja jaksamisen ylläpitämisessä. Koulupäivät alkavat antaa energiaa, ja luokasta tulee lämminhenkinen yhteisö. Innostava
koulutyö mahdollistaa myös saavuttamisen ja menestymisen kokemuksia.

PS-kustannus, nid. 221 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774759205

Kirjan aiheesta järjestetään 26.4. koulutus Tampereella!
Lue lisää: www.opettajantietopalvelu.fi/koulutukset
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Eliisan kehittämät harjoitukset,
luokkarutiinit ja työtavat perustuvat hänen omassa luokassaan toteuttamaan toimintatutkimukseen.
Menetelmät ovat helposti toteutettavissa erilaisissa luokkayhteisöissä ja eri-ikäisten lasten kanssa.

Käytännön
toimintaan

Viimein
k
ruotsik in
si

Runsaasti
harjoituksia

Ilmestyy
4.4.

Katso edulliset
pakettitarjoukset:
www.opettajantietopalvelu.fi/huomaahyva

Lotta Uusitalo-Malmivaara
– Kaisa Vuorinen

Lotta Uusitalo-Malmivaara
– Kaisa Vuorinen

Lotta Uusitalo-Malmivaara
– Kaisa Vuorinen

Lotta Uusitalo-Malmivaara
– Kaisa Vuorinen

Lotta Uusitalo-Malmivaara
– Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä!

Huomaa hyvä!
-toimintakortit

Huomaa hyvä!
Vahvuusvariksen
bongausopas

Se det goda!

Se det goda!
-aktivitetskorten

PS-kustannus, nid. 178 s.
Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 €
Tilausnro 774763929

PS-kustannus, nid. 231 s.
Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774762056

Näin ohjaat lasta ja
nuorta löytämään
luonteenvahvuutensa
PS-kustannus, nid. 232 s.
Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774759674

PS-kustannus, 30 korttia
Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 €
Tilausnro 774762454

Annarilla Ahtola (toim.)

Psyykkinen hyvinvointi
ja oppiminen
Kirja konkretisoi, kuinka psykologista tietoa ja taitoa voidaan käyttää
peruskoulussa siten, että se edistää
kaikkien koululaisten hyvinvointia
ja mielenterveyttä.

PS-kustannus, nid. 330 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774751698

Så hjälper du barn och
unga att hitta sina styrkor

PS-kustannus, 30 korttia
Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 30 €
Tilausnro 774763767

Nina Sajaniemi – Eira Suhonen –
Mari Nislin – Jukka E. Mäkelä

Stressin säätely
Kehityksen, vuorovaikutuksen
ja oppimisen ydin
Stressi on elintärkeää oppimiselle, koska se kertoo
halusta oppia uutta. Uuden oppimiseen tarvitaan
sekä stressijärjestelmän aktivoitumista että osaamista jarruttaa sitä. Säädeltynä stressi on hyvä asia.
Lapsi ja nuori ei opi stressinsäätelyn taitoja yksin.

PS-kustannus, sid. 214 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774745442
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Terve oppiva mieli
Salla-Maarit Volasen johtaman Terve Oppiva
Mieli -hankkeen 300 oppilasta raportoi puolen
vuoden seurannassa seuraavia itse kokemiaan
hyötyjä tietoisuustaidoista:
•
•
•
•
•
•
•
•

parantunut keskittyminen luokassa (79 %)
parantunut keskittyminen harrastuksiin (76 %)
parantunut stressin säätelykyky (69 %)
parantunut kyky käsitellä vaikeita tunteita (77 %)
parantunut nukkuminen (79 %)
parantuneet arvosanat kokeissa (75 %)
parantuneet suhteet kavereihin (85 %)
parantuneet suhteet perheenjäseniin (84 %).
www.terveoppivamieli.fi

Tietoisuustaitoja luokkaan – 5 syytä kokeilla

tys
Myyntimenes
omeksi!
su
viimeinkin

1. Nopeatempoinen, runsasvirikkeinen ja koukuttava elinympäristö haastaa tarkkaavaisuuttamme, jota tarvitsemme oppimiseen.
2. Tietoisuustaitojen harjoitteleminen mahdollistaa tunnetaitojen, itsetuntemuksen,
henkisen tasapainon ja tarkkaavaisuuden kehittämisen oppilaissa ilman että
opettajat kuormittuvat entisestään.
3. Hyväksyvä ja arvostelematon asennoituminen elämään laskee stressitasoa,
kasvattaa vapauden tunnetta ja lisää onnellisuutta.
4. Tietoisuustaidot rauhoittavat aivojen vanhimpia alueita, joilla tunnekeskus sijaitsee. Tällöin toiminnanohjaus saa työrauhan.
5. Aivotutkimukset ovat osoittaneet, että tietoisuustaitojen harjoittaminen saa aikaan aivojen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia alueilla, joilla sijaitsevat muisti, tarkkaavaisuus, tunnesäätely, empatia, stressi sekä interoseptio eli
kehoaisti.

Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Ilman tunteitasi et olisi sinä
Innostava matka tunteiden maailmaan! Tunnehetket auttaa lukijoista nuorimpiakin tunnistamaan omat tunteensa ja sanoittamaan niitä. Näin on mahdollista oppia kanavoimaan tunteitaan oikein. Tämä edistää oman potentiaalin saavuttamista ja parhaiden taitojensa löytämistä. Kirja tukee lapsen tunneälyn kehittymistä,
joka on ratkaisevaa terveessä psykologisessa kehityksessä ja oman itsen hyväksymisessä. Kirja on ihastuttava aarre myös aikuiselle lukijalle!

PS-kustannus, sid. 95 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774761837

Kirjan tehtävät
ovat kopioitavia!
Daniel Rechtschaffen
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Keskittymiskykyä luokkaan

Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tietoisuustaitoharjoitusten opaskirja

Tunnehetket

Tässä kirjassa on huikea määrä erilaisia tietoisuustaitoharjoituksia eri ikäisille.
Vaikka tietoisuustaitojen harjoittaminen vie joitakin minuutteja koulujen kiireisestä päivärutiinista, siihen käytetyt minuutit tulevat nopeasti takaisin. Työskentelyyn
käytettävä aika lisääntyy, kun oppilaat kykenevät aiempaa nopeammin rauhoittumaan ja keskittymään tekemiseensä ilman, että opettajan täytyy esimerkiksi toistaa asiat useaan kertaan tai tehdä kurinpidollisia toimenpiteitä.

Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen

PS-kustannus, nid. 249 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774759137

Tämä teos on suunniteltu Tunnehetket – Ilman tunteitasi et olisi sinä -kirjan käytön
tueksi. Se sisältää ohjeita siitä, kuinka voit hyödyntää kirjaa eri-ikäisten lasten
kanssa. Mukana on myös runsaasti tehtäviä, joiden avulla lapset oppivat tunnistamaan, ilmaisemaan ja käsittelemään tunteita.

Tilaa molemmat!
Pakettihintaan
jäsenelle 12.3. asti

PS-kustannus, nid. n. 160 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 €
Tilausnro 774761840

€
39,90
64 €)

(norm.
Tilausnro 774763806

Tarjous
jäsenelle
Tarjous
jäsenelle

Tarjous
jäsenelle

14,90 €

9,90 €

Christopher Willard

Sari Markkanen – Meri Qvist (kuv.)

Reija Suntio

Lapsen ja nuoren mieli

Tipsun temppukirja

Kesytä jännitys

Mindfulness-harjoituksia mielen kehittämiseen, rauhoittamiseen ja tasapainoon

Mindfulnessia ja myötätuntoa kasvattajille

Opas kasvattajalle

Tipsun temppukirja on opas lasten mindfulness- ja
myötätuntoharjoituksiin. Kirja ohjaa lukijan harjoituksiin satujen kautta. Esillä on teemoja kuten
ilo ja kiitollisuus, negatiivisten tunteiden kohtaaminen ja myötätuntoinen toiminta. Tipsun temppukirjassa pohditaan myös mindfulness-opetuksen pedagogiikkaa ja lapsen myötätuntoista kohtaamista. Sari Markkanen on koulutukseltaan
opettaja ja mindfulness-ohjaaja. Hän on erikoistunut mindfulnessin soveltamiseen kasvatusalalla. Kuvituksen on tehnyt Meri Qvist.

Kesytä jännitys on ihastuttava teos tunnetaitokasvatukseen! Lapsen ja nuoren jännitys näkyy monenlaisilla tavoilla: kun toinen vetäytyy, saattaa toinen käyttäytyä haastavasti. Tässä
kirjassa on runsaasti harjoituksia, joiden avulla voidaan purkaa jännitystä ja luoda sallivaa ilmapiiriä.

Samsaraa, nid. 158 s. Hinta 27 €
Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € Tilausnro 774738954
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30 €

(norm. 52 €)

20,90 €

Tunteet tutuik
si
-tehtäväkortit

PS-kustannus
, 69 korttia
+ vinkkivihko
Tilausnro 7747
45950

(norm. 29 €)

(norm. 39 €)

(norm. 27 €)

Psykoterapeutti ja psykologian tohtori Christopher
Willard tarjoaa yhteenvedon mindfulness-menetelmästä. Kirjan pääantia ovat selkeät ja yksityiskohtaiset harjoitukset, jotka sopivat niin
ryhmille kuin yksinään tehtäväksi.
Mukana on myös sekä lapsille että nuorille
suunnitellut viiden kerran ohjelmarungot, jotka on helppo toteuttaa kirjan ohjeita seuraten.
Lisäksi mukana on kuvaavia esimerkkitarinoita.

Tarjous
jäsenelle

Anne Österber
g
Laura Tuomol –
a

Avain, nid. 134 s. Hinta 38 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774762616

PS-kustannus, nid. 216 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € Tilausnro 774747628

Rohkea rokan syö
– ainakin Supermarsun
kanssa!

Anu Laitinen

Door2emotionstunnepeli
Ovi tunteisiin

Tässä erityisessä rohkeuskirjassa Supermarsu-Emilia tekee haastatteluja luokan blogiin. Hän kysyy kaikilta, mitä he pelkäävät eniten. Mutta miten pelkonsa voi voittaa? Kirjasta löytyy monta hyvää vinkkiä, sillä hersyvien haastattelujen lisäksi mukana on rohkeuden eri lajeja käsitteleviä faktoja, testejä, leikkiohjeita ja sanastoja. Tiesitkö, että tunnetilat tarttuvat? Helpoiten tarttuvaa on hymy. Lukija voi myös ansaita rohkeuspastilleja eri tavoilla, esimerkiksi ottamalla mukaan leikkiin
sellaisen joka jää usein yksin – siitä tienaa 10 rohkeuspastillia!

Door2emotions on vuorovaikutteinen
korttipeli tunteiden maailmaan. Opi
omista tunteistasi, niiden käsittelystä ja
ottamaan niiden viestit vastaan. Samalla opit tunnistamaan myös muiden tapoja
tuntea. Pelissä nostetaan pakasta sokkona tunnekortti, jota aletaan työstää kysymyskortin avulla. Pelatessa kysyjän
ja tunteen käsittelijän roolit vaihtuvat.
Kun yksi tunne on käyty läpi kysymysten avulla, nostetaan uusi tunne. Peli sopii aikuisen avulla yli 4-vuotiaille.

Tammi, sid. 80 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 20,90 € Tilausnro 774762878

Mielikuvamatkaaja, 72 korttia Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 32 € Tilausnro 774762069

Paula Noronen – Teresa Bast (kuv.)

Supermarsun rohkeuskirja

Saatav
myös ru illa
ots
kielisen inä!
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Paljon ideoita!

Sari Salo

Peppu irti penkistä
Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen
Kirjaan on koottu yli 150 valmista ideaa, joissa hyödynnetään monipuolisesti
pelejä, leikkejä ja toiminnallisia työtapoja. Mukana on runsaasti ideoita alakoulun oppiaineisiin. Monia tehtäviä voi myös soveltaa eri aineiden välillä.
Kaikki kirjan tehtävät on kehitetty ja testattu käytännön oppimistilanteissa, joten näillä vinkeillä ja materiaaleilla saat taatusti uutta innostusta oppimiseen. Kirjaan liittyy myös erillisiä peliliitteitä, jotka ovat kirjan käyttäjälle
tulostettavissa sähköisinä versioina ilmaiseksi.

Läh
sopivi iluontoon
a lei
harra kkejä,
stu
ja vin ksia
luonto kkejä
retkill
e!

Anna Kettunen – Aulikki Laine (toim.)

Ilmiöt ihmeteltäviksi
Monialaisia ideoita ulkona oppimiseen
Tästä kirjasta saat runsaasti vinkkejä ilmiöiden oppimiseen.
Mukana on oppimiskokonaisuuksia mm. metsästä, suosta, Itämerestä, energiasta, ihmisestä ja avaruudesta. Oppimiskokonaisuuksien kuvaukset sisältävät lyhyen teoriatekstin, useita tehtäväideoita, tarvittavien välineiden esittelyn sekä lähteitä lisätiedon
hankintaan. Kaikissa teemoissa on huomioitu kestävä elämäntapa.

PS-kustannus, nid. 160 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774754886

Elli Keisteri-Sipilä

Liikuttava luonto
Lähellä koko perhettä
Yhä suurempi osa lasten ajasta kuluu digitaalisten tuotteiden
parissa. Hyvinvointi ja tasapainoinen arki kuitenkin kaipaisivat
liikkumista, ulkoilua ja puuhaa luonnossa. Kaupungistuneessakin Suomessa luonto on vielä ihmisten lähellä. Sen mahdollisuuksiin on vain tartuttava. Hyväntuulinen, reipas ja riemukas opas antaa siihen tukuittain vinkkejä. Lähiluonnon seikkailupuistoon perehdytään tässä kirjassa hauskasti, ennakkoluulottomasti ja turvallisuutta unohtamatta.

Metsäkustannus, sid. 128 s. Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 774762593

Henna Tampio – Matti Tampio

Henna Tampio – Matti Tampio

Ulkoloikka

Ulos oppimaan!

Hyppää ulko-opetuksen ideoiden maailmaan

Sata ideaa ulko-opetukseen

Monipuoliset työtavat ja kaikkien aistien hyödyntäminen pääsevät
parhaimmin kukoistamaan ulkona. Tästä kirjasta saatkin runsaasti eri oppiaineisiin sovellettavia
vinkkejä ulko-opetukseen. Voit
poimia käyttöösi joko yksittäisiä
harjoitteita tai ideoita laajoihin
oppimiskokonaisuuksiin. Tartu
kirjaan ja ota oppilaiden kanssa
ulkoloikka!

PS-kustannus, nid. 126 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 €
Tilausnro 774759247

Tule mukaan
Ulkoloikka-koulutukseen
Matti Halmetvaaran johdolla!
Helsinki 11.4.
Tampere 17.4.
www.opettajantietopalvelu.fi/
koulutukset
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PS-kustannus, nid. 173 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774761565

Teos sisältää toiminnallisia ulkotuntisuunnitelmia kouluvuoden jokaiselle viikolle. Suurin osa tuntisuunnitelmista liittyy matematiikkaan ja äidinkieleen, mutta mukana on runsaasti ideoita
myös muiden aineiden opettamiseen ulkona. Yksittäisiä
pelejä ja harjoitteita kirjassa
on yli sata!

PS-kustannus, nid. 147 s.
Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 €
Tilausnro 774742827

Tarjous
jäsenelle

19,90 €
(norm. 40 €)

”Juokse, hyppää,
heitä, ota kiinni! -kirja on kirjoitettu suurella ammattitaidolla, mutta
erittäin käytännönläheisesti, kuvailevasti ja selkeästi.
Kirjan luettuaan osaa myös
tarkkailla täysin eri tavalla
oppilaiden suoriutumista
oppitunneilla.”
Teija Paavilainen,
luokanopettaja

Timo Jaakkola

Timo Jaakkola

Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!

Krokotiilijuoksu

Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja
nuorille

ja 234 muuta toimintaideaa motoristen
taitojen kehittämiseksi

Tämä kirja antaa tukun tietoa siitä, miten perusliikuntataitoja kannattaa opettaa ja miksi niihin
panostaminen on niin tärkeää. Lisäksi kirja on
täynnä käytännön harjoitteita käytettäväksi varhaiskasvatuksesta yläkouluikään. Teoksen harjoitukset on valittu niin, että niiden ohjaaminen
onnistuu keneltä tahansa ilman liikunta-alan
koulutusta.

Kenguruviesti, ninjahippa, lohikäärmeen pyrstö, krokotiilijuoksu ja yli parisataa muuta tämän
kirjan toimintaideaa saavat jalat vipeltämään ja
toimimaan! Tämä kirja sisältää valmiita toimintaideoita kaikkiin liikunnallisiin hetkiin.

PS-kustannus, nid. 152 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774740735

PS-kustannus, nid. 267 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 36 €
Tilausnro 774751915

Tilaa molemmat!
Juokse, hyppää, heitä, ota
kiinni!- ja Krokotiilijuoksu -kirjat
jäsenelle pakettihintaan 45 €!
Tilausnro 774752561

Pakettihintaan
jäsenelle

45 €

(norm. 82 €)

Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen –
Arja Sääkslahti (toim.)

Liikuntapedagogiikka
Tässä kirjassa käsitellään monipuolisesti liikuntapedagogiikan lukuisia osa-alueita. Mukana on tärkeää tietoa muun muassa liikuntamotivaationluomisesta, taitojen oppimisesta, liikunnasta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen
välineenä, psyykkisestä hyvinvoinnista sekä liikunnan ja koulumenestyksen välisistä yhteyksistä. Lisäksi tarkastellaan liikunnan opetustyylejä, opetustapahtuman ohjaamista ja liikuntapedagogiikan erityiskysymyksiä, kuten motorisen oppimisen vaikeuksia.
Sisältö on päivitetty vastaamaan uudistettuja varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman perusteita sekä uusia liikuntasuosituksia. Mukaan on myös lisätty uudet luvut tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntämisestä, arvioinnista sekä MOVE!-järjestelmästä pedagogisena työkaluna.

PS-kustannus, nid. 655 s. Hinta 59 €
Tietopalvelun jäsenelle 50 € Tilausnro 774759166
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Tiedostatko opetuksen liikunnallistamisen hyödyt mutta mietit, miten ottaa liikunnallistavia
opetusmenetelmiä käyttöön? Tämä kirja sisältää välineet siihen ja mahdollistaa myös h
 auskat
hetket oppilaiden kanssa!
Hannu Moilanen – Helena Salakka

Aivot liikkeelle!
Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella
Nykyisen aivotutkimuksen menetelmillä on saatu näyttöä liikunnan positiivisista vaikutuksista aivoihin ja yhteydestä oppimiseen. Kun koulupäivän aikana saa välillä liikkua ja käyttää kehoaan monipuolisesti, aivot aktivoituvat ja oppiminen tehostuu. Liike tutkitusti edistää oppimista.
Aivot liikkeelle! -kirja on syntynyt halusta koota etenkin aineenopettajien käyttöön mahdollisimman
konkreettinen paketti siitä, miten lisätä liikettä omaan opetukseen. Kirjassa esitellään runsaasti työtapoja, joissa liikkuminen yhdistyy luonnolliseksi osaksi oppituntia – ihan tavallisessa luokassa ja ilman erityisiä välineitä. Ison osan vinkeistä voi toteuttaa saman tien ilman minkäänlaista etukäteisvalmistelua. Mukana on myös laajempia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen annetaan kattavat ohjeet. Lisäksi kerrotaan, miten esimerkiksi mobiililaitteita ja luokkahuoneen ulkopuolisia ympäristöjä voi hyödyntää liikkumisen lisäämiseksi. Esitellyt vinkit on kehitetty käytännön opetustyössä.

PS-kustannus, nid. 229 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774751928

Aivot liikkeelle! -teokseen on koottu ideoita, materiaalia ja kokeiluja kymmeniltä aineenopettajilta eri
puolilta Suomea. Mukana on sekä pieniä, yksittäisen oppitunnin sisälle mahtuvia liikuntatuokioita että
kokonaan uudentyyppisten ajattelu- ja toimintamallien sekä työtapojen esittelyä.

Jukka Kataja – Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen

Ryhmä liikkeelle!
Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi
”Kirjoittajien monipuolinen tieto, osaaminen sekä kokemus näkyvät siinä, että kirjaan on saatu kattava määrä erilaisten ryhmien työskentelyä ja vuorovaikutusta tukevia harjoitteita, joissa selvästi korostuu toiminnallisuus ja tekemisen ilo!”
Riikka Ruotsalainen, erityisluokanopettaja

Tarjous
jäsenelle

Katariina Knuutinen Open kirjablogissa

25 €

(norm. 40 €)

Tarjous
jäsenelle

PS-kustannus, nid. 137 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774749736

9,90 €

Eija Leskinen

Tarjous
jäsenelle

25 €

(norm. 40 €)

(norm. 40 €)

Ryhmä toimimaan!
Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön

Sirpa Eskelä-Haapanen – Marja Hannula –
Marja Lepola

Suosittu ryhmätoiminnan ideapaketti! Kirjaan on koottu yli 250 harjoitusta. Mukana mm. tutustumis-, keskittymis-, ryhmäytymis-, lämmittely- ja rentoutumisharjoituksia, toiminnallisia ideoita
useista eri teemoista sekä vinkkejä palautteen antamiseen.

Puhe pulppuamaan!
Oppimista tukeva keskustelu

PS-kustannus, nid. 176 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774749723

Tästä kirjasta saat vinkkejä ja ideoita siihen, kuinka keskustelusta voi tulla osa jokaisen luokan toimintakulttuuria. Mukana on runsaasti harjoituksia, joiden avulla oppimista tukeva keskustelupääsee hyvään alkuun. On aika antaa puheen pulputa!

Sari Toivakka – Miina Maasola

Itsetunto kohdalleen!
Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen
Itsetuntemuksen kasvattaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ei koskaan ole ollut näin hauskaa!
Itsetunto kohdalleen! sisältää eripituisia ja –laajuisia kokonaisuuksia tutustumisesta, oman minän
pohtimisesta, kehollisuudesta, vuorovaikutustaidoista, rentoutumisesta ja mielikuvista sekä palautteen antamisesta. Harjoituksissa rakennetaan hauskoilla ja toiminnallisilla tavoilla eri-ikäisten itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja. Niissä pohditaan vaikkapa omia hyviä puolia, harjoitellaan tunteiden säätelyä sekä tehdään haavedraamoja ja opitaan esiintyjän ja ryhmässä viestimisen taitoja.
Tämä kirja on aarrearkku sinulle, joka etsit toiminnallisia tapoja itsetunnon treenaamiseen!

PS-kustannus, nid. 267 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 774754831

Merja Tompuri

Tarjous
jäsenelle

19,90 €

(norm. 45 €)

Tenavat tasapainoon
Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta
Teoksessa esitellään menetelmiä, joilla voit tukea lapsen sisäisen rauhoittumisjärjestelmän toimintaa
ja auttaa häntä pitämään yllä sopivaa vireystilaa. Se on myös tärkeä opas jokaiselle, joka haluaa tukea
lapsen tunnetaitojen tervettä kehitystä. Käytännön tueksi mukana on yli 40 tehtävä- ja lomakepohjaa.

Erica Askolin – Erja Askolin – Matti Lankinen

Tarjous
jäsenelle

30€

(norm. 45 €)

Tanssilysti
Innostava tanssimateriaalipaketti alakoulun opettajalle!
Tunnit on pilkottu helposti omaksuttaviin osiin.
Mukana on perinneleikkejä, tanssillisia valmiuksia kehittäviä lämmittelyjä sekä valmiita tansseja. Paketissa on sekä kirjalliset tuntiohjeet, CD-levyt, nuotit että videonäytteet tansseista. Ikäluokat 1–2 lk.,3–4 lk.
ja 5–6 lk.

Kansantanssinuorten Liitto ry, kansio, 103 s.
+ 5 CD-levyä + 3 DVD-levyä
Hinta 155 € Tietopalvelun jäsenelle 147 €
Tilausnro 774763424

Näppärät näpit -tehtäväkortit

PS-kustannus, nid. 215 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774751892

Tarjous jäsenelle
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PS-kustannus, nid. 178 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € Tilausnro 774745400

Kansantansseja ja seuratansseja kouluun

20 € (norm. 40 €)

”Keskustelutuokiot on mietitty tarkasti ja jäsennelty sivuille selkeästi. Jo silmäilemällä näkee muun muassa suositellun luokkatason, harjoituksen keston sekä sen, onko harjoitus tarkoitettu parille, pienryhmälle vai koko luokan keskusteluksi. Liitteistä löytyvät kaikki tunneilla tarvittavat tekstimateriaalit. – – Puhe pulppuamaan! tarjoaa valmiita tuntisuunnitelmia, joita me opettajat oman suunnittelutyömme ohessa osaamme kyllä arvostaa. Halutessaan harjoituksia voi käyttää omien ideoiden
pohjana, mutta rehellisyyden nimissä on ihana saada välillä jotain aivan valmista!”
Alakoulun aarreaitta Open kirjapiiri -blogi

Tarjous
jäsenelle

30 € (norm. 45 €)

Jumppaa junnuille
-tehtäväkortit

Tilaa: www.opettajantietopalvelu.fi/jäsentarjoukset
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!
Käytännöllisiä teoksia

Norjan viime vuoden
myydyin tietokirja nyt suomeksi

Ymmärrä matematiikkaa
auttaa matikkavaikeuksien
kanssa painivia lapsia
ja nuoria
PISA-tutkimusten mukaan suomalaiset
oppilaat ovat yhä hyviä matematiikassa, mutta silti monissa kodeissa painitaan ilta toisena jälkeen matikanläksyjen parissa. Tunteet ovat pinnassa varsinkin, jos vanhemmat ovat ymmällään
siitä, mitä lapsi ei ymmärrä. Juuri tähän
Ymmärrä matematiikkaa tarjoaa apua
tavalla, josta on hyötyä peruskoulun
ala- ja yläasteen matematiikan opetuksessa. Kirja on auttanut jo tuhansia
norjalaiskoululaisia oivaltamaan matematiikkaa.
Anne Lene Johnsen –
Elin Natås

Tarjous
jäsenelle

Ymmärrä
matematiikkaa

(norm. 38 €)

29 €

23-metodilla menestykseen
Bazar Kustannus, sid. 284 s. Hinta 38 €
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774762962

Tilaa Ymmärrä
ja
matematiikkaaat
irj
Matikkanälkä -k n
ee
jäsenen edullis
pakettihintaan!

Pakettihintaan
jäsenelle

55 €

(norm. 77 €)
5
Tilausnro 77476383

Kirjassa
käsiteltäviä teemoja:

Marika Toivola – Pekka Peura –
Markus Humaloja

1 Oppimisen uusi myytti
2 Käänteisen oppimisen
määrittelyä

Flipped learning
”Olen jo 1990-luvulta alkaen soveltanut tätä mallia oppilaideni kanssa. Näin omin silmin joka päivä, että menetelmä toimii. Opetettavat
saavat huikeita osaamisen kokemuksia ja ahaa-elämyksiä, kun heidän ajattelunsa perusta vahvistuu
ja alkaa vähitellen kannatella muistamista, jäsentämistä ja ymmärtämistä. Haluamme kirjallamme murtaa myytin huonosta matikkapäästä. Jos oppilas ei opi, se johtuu siitä, että häntä ei ole opetettu riittävän hyvin.”
Elin Natås
Ymmärrä matematiikkaa -kirjan
toinen kirjoittaja

Käänteinen oppiminen

4 Yhteisöllinen oppiminen
on oppimaan oppimisen
perusta
5 Käytäntöjä ja työkaluja
käänteisen oppimisen
organisointiin
6 Opettajan rooli

Edita, nid. 137 s. Hinta 46 €
Tietopalvelun jäsenelle 42 € Tilausnro 774761617

Riitta Huovila – Tiia Hintsa – Johanna Säilä – Riitta Rautio

Oppimisen perustana peruskäsitteet

Kirja käsityöstä

Kirja perustuu ns. 23-metodiin, jossa omaksumalla 23 peruskäsitettä koululainen oppii oivaltamaan matematiikkaa ulkoa opettelun sijaan. Oppiakseen täytyy ymmärtää peruskäsitteet ja muodostaa yhteys sanan ja käsitteen välille. Peruskäsitteitä tarvitaan, jotta osataan ensin kuvailla, sitten analysoida ja lopuksi luokitella tietoa. Ymmärrä matematiikkaa -kirja esittelee havainnollisesti metodin ja sen soveltamismahdollisuudet, sekä käy läpi kaikki eniten vaikeuksia aiheuttavat peruskoulun matematiikan osa-alueet.

Luokkien 1–7 käsityönopetus

Käsitteiden merkitystä havainnollistaa harjoitus, joka on helppo toteuttaa oppilaiden kanssa. Valitkaa parisi kanssa täsmälleen samat kymmenen puista palikkaa tai legoa, ja asettukaa
sitten selät vastakkain. Tee palikoista rakennelma ja yritä sitten
opastaa pariasi rakentamaan täsmälleen samanlainen ilman,
että näytät aikaansaannostasi hänelle. Voidaksesi antaa rakennusohjeita, tarvitsette yhteisen ymmärryksen ainakin seuraavista
peruskäsitteistä: väri, koko, muoto, asento, paikka, määrä. Ilman
näitä käsitteitä selittäminen on vähintäänkin vaikeaa!

3 Motivaatio

Käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä
korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja oppilaan
vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata oppilas yksilönä ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa.
Uutuuskirjassa esitellään käänteisen oppimisen perusteita ja teoriataustaa sekä käytännön toteutusta. Kirja
haastaa opettajat kehittämään omaa opetustaan oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin suuntaan. Kirjan kirjoittajat ovat tunnetuimpia käänteisen oppimisen vaikuttajia ja
kehittäjiä Suomessa.

Kokenutta ja ammattimaista näkökulmaa käsityön opetuksen suunnitteluun,
valmisteluun, toteutukseen ja arviontiin!
Kirja käsityöstä on loistava uutuus käsityötä opettaville. Kirja tarjoaa erinomaisia vinkkejä ja neuvoja käsitöiden suunnittelutyöhön ja valmistamiseen.
Kirja sisältää selkeät kuvat ja inspiroivat ohjeet, jolla on helppo päästä vauhtiin opetuksessa. Mukana tuleva kaava-arkki on suunniteltu auttamaan oppilaiden omaa ideointia ja kehittymistä. Lähde viemään oppilaasi kohti luovaa ja onnistunutta käsityökokemusta tämän informatiivisen ja käytännönläheisen kirjan avulla!

”Yhteisopettajuuden
myötä monenlaiset
tuen ratkaisut,
esimerkiksi
eriyttäminen, ovat
toteutettavissa
vaivattomammin.”

PS-kustannus, nid. n. 300 s. Hinta 69 €
Tietopalvelun jäsenelle 59 € Tilausnro 774761594

”Suurimmat
voittajat
yhdistyneessä
ryhmässä oliv
at
oppilaat.”

Kirja käsityöstä -kaava-arkkipaketti
Oppilaan käyttöön suunniteltuja selkeitä kaava-arkkeja on helppo käyttää Kirja käsityöstä -teoksen kanssa. Mukana on 10 kpl kaava-arkkeja, jolloin pareittain
käytettynä niitä riittää koko oppilasryhmälle.

PS-kustannus, 10 arkkia, Hinta 32 €
Tietopalvelun jäsenelle 27 €
Tilausnro 774761675

Timo Saloviita (toim.)

Samanaikaisopetus
Matikkanälkä on
omiaan herättämään ruokahalua, virittämään ajatuksia ja aisteja siihen, mitä kaikkea matematiikan opetus voi rikkaimmillaan olla. Kuinka
suuri merkitys matikkanälän
kollektiivisella vahvistumisella voi ollakaan yhteiskunnan
kehittymiseen.
Päivi Kuhalampi

Tee matikasta herkullinen tarjottava
tämän kirjan avulla!
Laura Tuohilampi

Matikkanälkä
Matikasta voi innostua – siihen voi jopa rakastua. Matikkanälkää lukiessasi huomaat, että matikka ei ole tylsää eikä sitä ole mahdotonta oppia.
Tästä kirjasta saat tuoreutta tihkuvia annoksia herkullista matikkaa,
jonka tavoitteena on oman ajattelun kehittäminen pelkän oikean vastauksen metsästämisen sijaan.

PS-kustannus, nid. 187 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774754815
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Tarjous
jäsenelle

Kalle Juuti (toim.)

Ympäristöoppia
opettamaan

Tuntisuunnitelmia ja
työtapoja

Tässä kirjassa tarkastellaan
ympäristöopin oppiaineille luonteenomaisia työtapoja ja rakennetaan siltoja
näiden oppiaineiden välille. Lisäksi kerrotaan,
kuinka eri työtapojen avulla voidaan tukea oppilaan osallistumista sekä kriittisen ja luovan
ajattelun kehittymistä.

Tässä teoksessa eri kouluasteilla samanaikaisopetusta
toteuttaneet opettajat kertovat tuntisuunnitelmista
ja työtavoista, joita he ovat
onnistuneesti hyödyntäneet
omassa opetuksessaan. Lisäksi kerrotaan, millaisilla eri tavoilla samanaikaisopetusta voi toteuttaa, ja vastataan työtapaa koskeviin kysymyksiin.
Kirjan lukemisen jälkeen on helppo ottaa ensimmäinen
askel ja kokeilla, miten antoisaa samanaikaisopetus voi olla!

PS-kustannus, nid. 363 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € Tilausnro 774749794

PS-kustannus, nid. 178 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774749781

9,90 €

(norm. 39 €)
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A-D-H-D: neljä kirjainta, jotka luovat meille kaikille ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Onko ensimmäinen ajatuksesi positiivinen vai negatiivinen? Sählääjä ja iki-

liikkuja vai utelias ja energinen? Ominaisuus vai häiriö? Asenne on merkityksellinen ja kyseiselle tukea tarvitsevalle henkilölle mieleenpainuva, ikimuistoinen.

Erja Sandberg

ADHD ja oppimisen tuki
Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet
Keskittymiskykyä edistävät toimintatavat, kuten selkeät tavoitteet, johdonmukainen ohjaaminen ja toiminnallisuuden lisääminen, auttavat oppilasta ja helpottavat opettajan työtä.
Kirjassa kerrotaan oireita lieventävistä, oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista toimintatavoista niin varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella asteella kuin korkea-asteella. Kirjassa huomioidaan myös koulutusten nivelvaiheet ja siirtyminen työelämään.

”Minun mielestäni ADHD on mieletön vahvuus. Se energisoi, auttaa jaksamaan pitkään ja palautumaan nopeasti. Vahvuutena se voidaan nähdä, kun sen tuoma
energia kanavoidaan oikein ja oikeaan
suuntaan: sinne, mihin näiden lasten ja
nuorten vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet osoittavat. ADHD:n tuomiin arjen vaikeuksiin tarvitaan myös tukitoimia, esimerkiksi pedagogista, sosiaalista, emotionaalista tai kognitiivista tukea. Oikein suunnatut
tukitoimet ja vahvuusperustainen ajattelutapa auttavat ADHD-oirehtivaakin henkilöä
saavuttamaan omat huippusuorituksensa.”

PS-kustannus, nid. 218 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774761769

Erja Sandberg,
ADHD ja oppimisen tuki -kirjan
kirjoittaja

”Olen kokenut monta
valaisevaa hetkeä oppilaan
käytöksen syiden avauksesta,
kun on käsitelty erityisopettajan
kanssa asiaa, ja saanut vinkkejä tietyn oppilaan tai ryhmän
hallintaan (ilman tätä, moni tunti 
olisi kaaosta).”
Suvi, matematiikan,
fysiikan ja kemian opettaja

”Erityisopettaja on
työrauhaongelmissa opettajien tukena ilman viivettä,
jolloin ongelmat eivät pääse
kasvamaan suuriksi.”
Riikka, biologian ja maantiedon opettaja

Koulutus Helsingissä 24.4.
Ilmoittaudu mukaan
www.opettajantietopalvelu.fi/
koulutukset

Tiina Vitka

Laaja-alainen erityisopetus
yläkoulussa
Tässä kirjassa kerrotaan, miten laaja-alaisen erityisopetuksen voi järjestää yläkoulussa siten että siitä on todellista hyötyä niin oppilaille kuin opettajille.
Kirja auttaa jäsentämään monimuotoista työnkuvaa
ja antaa eväät työn hallintaan.
Kirjassa kuvaillaan yläkoulussa työskentelevän
laaja-alaisen erityisopettajan työn haasteita ja annetaan ratkaisuja niiden voittamiseen. Kirjasta saat neuvoja muun muassa työrauhan lisäämisen ja eriyttämisen keinoihin, lukivaikeuksisten tukemiseen, pedagogisten asiakirjojen kirjoittamiseen, oppimisvaikeuksien
kartoitukseen sekä yläkouluun siirtyvien nivelvaihepalavereihin. Erityisen tärkeässä osassa on laaja-alaisen
erityisopettajan konsultoiva ja ennalta ehkäisevä työ,
sillä sen tarve on kasvanut lakimuutosten ja uuden
opetussuunnitelman myötä.

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774761947

Toimii myös
ilman
Venny 2 -kirja
a

Meil
saatavil tä
la
Venny 2 myös
-kirja
Tila
usnro 77
47535

44

Maija Koivula
Sauli Puukari – Kristiina Lappalainen –
Matti Kuorelahti (toim.)

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden
tukena
Ohjauksella ja erityisopetuksella voi tehokkaasti tukea lasten ja nuorten oppimista ja elämänkulkua yhdessä erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa. Tässä kirjassa pohditaan
muun muassa oppijoiden yksilöllisyyttä, tarkastellaan erilaisia tuen tarpeita ja esitellään ohjauksen toimintamalleja. Mukana on konkreettisia tapauskuvauksia ja esimerkkejä toimivista käytänteistä. Kirjan keskeisenä ajatuksena
on ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen ja monipuolinen yhteistyö koulun, vanhempien ja muiden ammattilaisten välillä.

14

PS-kustannus, nid. 333 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774754828

Riikka Mononen – Pirjo Aunio – Eija Väisänen –
Johan Korhonen – Anna Tapola

Matemaattiset oppimisvaikeudet
Kirjassa tarkastellaan keskeisiä matemaattisia
taitoja ja niiden kehitystä päiväkoti-ikäisistä alkaen. Lisäksi selvitetään, miten matemaattisia
oppimisvaikeuksia voidaan tunnistaa, millaisilla menetelmillä matemaattisia taitoja voi luotettavasti arvioida ja miten arvioinnista saatavaa
tietoa voi hyödyntää suunniteltaessa oppimisen
tukitoimia. Varhainen tuki auttaa parhaimmillaan ehkäisemään kasautuvia vaikeuksia koulu-uralla, elämänhallinnan taidoissa ja lapsen
tai nuoren hyvinvoinnissa yleisemmin.

PS-kustannus, sid. 228 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 €
Tilausnro 774759179

Sami Leppämäki – Tuula Savikuja
(toim.)

Touretten oireyhtymä
Tämä kirja on oireyhtymän perusteos,
joka antaa tarpeellista tietoa Touretten
hoidosta ja kuntoutuksesta. 
Lisäksi
kirjassa tarkastellaan Touretten syitä ja ilmenemismuotoja lapsuudesta
aikuisuuteen. Mukana on myös kokemustarinoita, jotka havainnollistavat,
mitä vaikutuksia oireyhtymällä on ihmisten elämään.

PS-kustannus, nid. 193 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774759221

VENNY 1 ja 3 -kartoitus- ja syvyystason
kuntoutuskuutiomateriaali
Monipuoliset silmä–käsi-yhteistyöharjoitukset ovat tehokkaita kokonaisvaltaisen
kognitiivisen suorituskyvyn parantamiseksi ja visuaalisiin hahmotusvaikeuksiin pohjautuvien oppimisvaikeuksien kuntouttamiseksi.
Venny 1 on kartoitusosio, jonka avulla löydetään visuaalisen hahmotuksen vaikeuksista kärsivät lapset. Se sisältää visuaalisen hahmotuksen kartoitusosion opastevihon,
tarvittavan materiaalin kopioitavaksi koko luokan kartoitukseen sekä Venny 1 -kartoituskuvat ja tarvittavat kuutiot. Opastevihko sisältää myös arviointipisteytyksen ohjeineen.
Venny 3 on syvyystason visuaalista hahmotusta kuntouttava materiaali. Se myös
täydentää Venny 2 -kirjan syvyysulottuvuuden harjoituksia. Materiaali siis sekä ennaltaehkäisee että kuntouttaa oppimisvaikeuksia, jotka pohjautuvat visuaalisen hahmotuksen ongelmiin ja ovat niiden seurannaisilmiöitä.

Venny Visio, Hinta 260 € Tietopalvelun jäsenelle 247 € Tilausnro 774763372

Irja Nikkinen

Mökkilaiturilla
Koulutulokkaan alkukartoitusmateriaali
Mökkilaiturilla on erityisopettajan työkalu kielellisten, motoristen ja matemaattisten valmiuksien arvioimiseen. Kartoitukseen on sisäänrakennettu huomiokohdat (ennustepisteet), joiden avulla oleelliset tuen sekä eriyttämisen tarpeet löytyvät tarkasti ja helposti. Kartoitukseen käytettävä aika on noin puoli tuntia. Mikäli oppilas on taidoissaan
pidemmällä – esimerkiksi osaa jo lukea – kartoitus etenee nopeammin. Opettajan oppaassa on selkeät kartoitusohjeet sekä taustatietoa kartoitettavista osa-alueista. Oppaasta kopioidaan osa tehtävistä, oppilaskohtaiset lomakkeet ja luokkakohtainen koontilomake.

ELLI Early Learning Oy
Laskuhelmet kangaspussissa, tehtäväkortit, kolme korttisarjaa,
pelialusta, noppa ja nappulat
Hinta 177 € Tietopalvelun jäsenelle 169 € Tilausnro 774763848
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Tulossa huhtikuussa!
Mikä meitä pohjimmiltaan motivoi oppimaan?

Katariina Salmela-Aro (toim.)

Motivaatio ja oppiminen

Tarjous
jäsenell
e

29 €

7.5. ast

i
Yksi opiskelee kovasti saadakseen hyviä arvosanoja, toinen tekee saman
oppimisen ilosta. Molemmat saattavat olla yhtä motivoituneita mutta eri
tavoin.
Oppimistilanteessa motivaatio on aina monen tekijän summa. Oppimismotivaatio ei ole pysyvä piirre vaan siihen vaikuttavat yksilön omat sekä ulkopuoliset tekijät. Esimerkiksi sosiaalisilla suhteilla, opettajan vuorovaikutustavalla ja erilaisilla oppijan
ajattelutavoilla on suuri merkitys oppimismotivaation rakentumisessa.
Kirjassa vastataan kysymyksiin motivaation ja oppimisen yhteydestä uuden motivaatiotieteen avulla käytännön opetustyötä unohtamatta. Asiaan paneudutaan esimerkiksi
kaveriverkostojen, vanhempien, opettajan roolin sekä kouluinnon ja -uupumuksen näkökulmista.
PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774761921

Tarjous
jäsenelle
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Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen taidot

Maaret Kallio

PS-kustannus, nid. 445 s. Hinta 37 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774762153

Lujasti lempeä
Mielen työkirja
Kirja kulkee mukanasi kahdentoista
kuukauden ajan kysellen lempeästi ja kyseenalaistaen lujasti. Mielen hyvinvointia tukevien teemojen kautta se auttaa tekemään pieniä pysähdyksiä merkityksellisten
asioiden äärelle niin omassa elämässä kuin mielessä.

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen kortit
PS-kustannus, 58 korttia Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774749286

WSOY, sid. 255 s. Hinta 33 €
Tietopalvelun jäsenelle 22,90 €
Tilausnro 774762496

PS-kustannus, 53 korttia Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774751847

Harri ja Ilkka Virolainen ovat erinomaisia esimerkkejä mahtavasta oppimiskyvystä, sillä molemmilla on
neljä maisterin tutkintoa ja
yksi tohtorin tutkinto. He ovat
toimineet erilaisissa opetusja koulutustehtävissä noin 20
vuoden ajan Suomessa ja
ulkomailla ja voittaneet lukuisia opetus- ja koulutuspalkintoja.

Positivii
s
psykolo en
gian
peruste
os!

Tarjous
jäsenelle

10 €

Miksi kukaan ylipäänsä
tekee mitään?

(norm. 32 €)

Mikä meitä liikuttaa?
Millaisia tavoitteita
meillä on elämässä?
Entä millaisia intohimon
kohteita ihmisillä on?

Tarjous
jäsenelle

Ilkka Virolainen – Harri Virolainen

Katariina Salmela-Aro – Jari-Erik Nurmi (toim.)

Mielen voima oppimisessa

Mikä meitä liikuttaa

www.opettajantietopalvelu.fi

PS-kustannus, sid. 239 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 20 €
Tilausnro turkoosi 774762551
Tilausnro keltainen 774762548
Tilausnro pinkki 774762975

Inspiraatiokortit

(norm

Viisas Elämä, nid. 200 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 22,90 €
Tilausnro 774763851

Hyvän mielen vuosi on superhelppo tapa alkaa elämään merkityksellisempää, innostuneempaa elämää. Maaretta Tukiaisen
johdolla otat pieniä askeleita hyvän mielen taitoihin, jotka johtavat parhaimmillaan suuriin muutoksiin. Kun sinä voit hyvin,
myös ympärilläsi olevat ihmiset voivat paremmin! Valitse mieleisesi väri. Hyvän mielen vuosi -kirja ei ole sidottu kalenterivuoteen, joten voit aloittaa sen milloin tahansa.

Maaretta Tukiainen – Krista Keltanen

€
22,9. 0
28 €)

Jokaisen on mahdollista oppia nopeasti uusia tietoja ja taitoja. Tässä kirjassa jaetaan tehokkaan oppimisen salaisuus sekä kerrotaan, miten opettamista ja oppilaitoksia voidaan kehittää tukemaan oppilaan hyvinvointia ja oppimista.
Suurimmat esteet ihmisen oppimiskyvylle löytyvät rajoittavista uskomuksista sekä sopimattomista oppimistavoista. Kirja tarjoaa työkaluja
oppimiskyvyn, ajattelun ja ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen.

Aloita hyvän mielen vuosi!

25 €

(norm. 45 €)

Motivaatiopsykologian perusteet

Katja Myllyviita

Asiat ja tapahtumat eivät ole yhdentekeviä, vaan ne herättävät tunteita, tavoitteita, toiveita ja intohimoja. Niihin motivoidutaan. Monet ongelmat elämässä kumpuavat motivaatiosta – joko motivaation puutteesta tai sen liiallisuudesta.
Mikä meitä liikuttaa -kirja esittää uusimman motivaatiotieteen näkökulmia muun muassa henkilökohtaisiin tavoitteisiin, kiinnostuksiin, tavoiteorientaatioon ja ihmisen psykologisiin perustarpeisiin.

Tunnetreenikirja sinulle! Tunne tunteesi sisältää runsaan määrän harjoituksia, jotka auttavat sinua jaksamaan. Kun opit käsittelemään
tunteita, löydät omat arvosi ja mielekästä sisältöä elämääsi. Samalla edistät terveyttäsi ja
saat mahdollisuuden parantaa ihmissuhteitasi.

PS-kustannus, sid. 252 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 €
Tilausnro 774758507

Tunne tunteesi

Duodecim, nid. 257 s. Hinta 32 €
Tietopalvelun jäsenelle 10 € Tilausnro 774752532

Irmeli Halinen – Risto Hotulainen –
Eija Kauppinen – Päivi Nilivaara –
Asta Raami – Mari-Pauliina Vainikainen

Ajattelun taidot ja oppiminen

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.)

Positiivisen psykologian voima

Tämä kirja haastaa lukijan ajattelemaan itse
ja ottamaan selvää siitä, miten voi itse edistää ajattelun taitojen oppimista. Kirjassa kerrotaan opetussuunnitelman, tutkimuksen ja
käytännön näkökulmia yhdistellen, mitä ajattelun taidot ovat ja kuinka niitä opetetaan osana koulutyötä. Kirja sisältää runsaasti harjoituksia, joita voi tehdä oppilaiden kanssa kehittääkseen heidän ajattelun taitojaan.

Positiivinen psykologia tutkii, miten voimme
tunnistaa ja kehittää parhautta itsessämme ja
toisissamme ja edistää kaikkien mahdollisuuksia
menestyä. Kirja johdattaa sinut perusteellisesti
ja helposti positiivisen psykologian maailmaan,
josta ammennat sekä omaan elämääsi että säteilet ulkopuolelle. Matkalla saat tietää, mitä positiivinen psykologia on, minkälaisia osa-alueita siinä on ja miten voit tuoda sen osaksi omaa
elämääsi.

PS-kustannus, nid. 352 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774751850

PS-kustannus, sid. 381 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774749574
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Anita Ahlstrand

Avril McDonald

Jukka Hukka ja hirveä harmi
Itseluottamuksen vahvistaminen
Jukka Hukka on murheen murtama, kun hänen paras kaverinsa Katri Katti lähtee leikkimään Hanna
Hauvan kanssa eikä ota häntä mukaan. Hämähäkin avulla Jukka Hukka kuitenkin oppii keksimään omia
kivoja juttuja ja tajuaa, että voi löytää myös uusia, ihania kavereita. Samalla Jukka Hukka oppii jotain itseluottamuksesta.

PS-kustannus, nid. 40 s. Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774761882

Jukka Hukka auttaa lapsia tunteiden käsittelyssä!
Jukka Hukka -kirjojen
hinnat jäsenelle

19,90 € / kpl
(norm. 25 €)

Tarjous
jäsenelle

Minä olen Ella. Olen kaksi ja puoli A
-luokalla. Meillä on hurjan mukava luokka ja
vielä sitäkin mukavampi opettaja. Opettaja on
kamalan mukava, koska hän vie meidät konserttiin, jossa soittaa oikea sinfoniaorkesteri.

23,90 €
(norm. 31 €)

Timo Parvela – Mervi Lindman

Ella ja kaverit konsertissa + CD

Ihastuttavasti kuvitettu Jukka Hukka -kirjasarja sisältää viisi satukirjaa, jotka on suunnattu 4–7-vuotiaille. Lorumuotoiset sadut ja niiden rakastettavat hahmot auttavat käsittelemään haastavia tunteita lasten kanssa. Saduissa käsitellään muun muassa rauhoittumista, itsetuntoa, ystävystymistä, ahdistusta, pelkoa ja menetystä.

Huhtikuussa 2018 Helsingin kaupunginorkesteri järjestää konsertin, joka perustuu Timo Parvelan lastenromaaniin Ella ja kaverit
konsertissa. Iiro Rantala on säveltänyt konsertin laulut, jotka julkaistaan kirjan mukana
tulevalla CD:llä. Kirjassa on myös havainnollinen kuva sinfoniaorkesterin soitinryhmistä ja esittelyjä eri soittimista. Hilpeä kirja ja
tarttuvat laulut innostavat osallistumaan sinfoniakonserttiin.

Kuhunkin kirjaan KT Liisa Ahonen on koonnut ideoita ja tehtäviä satuun liittyvien tunnetaitojen harjoittelemiseksi lasten kanssa.

Lue lisää ja tilaa: www.opettajantietopalvelu.fi/jukkahukka

Tammi, sid. 90 s. Hinta 31 €
Tietopalvelun jäsenelle 23,90 €
Tilausnro 774762881

Jukka Hukka ja
lohikäärmevauva

Jukka Hukka ja
varjohirviö

Jukka Hukka ja Iso
Hukka

Jukka Hukka ja
kirjava takki

Rauhoittumisen
harjoitteleminen

Pelon ja jännityksen
kesyttäminen

Menetyksestä ja surusta
selviäminen

Ystävällisyys ja toisten
huomioiminen

PS-kustannus, nid. 40 s.
PS-kustannus, nid. 40 s.
PS-kustannus, nid. 40 s.
Hinta 25 €
Hinta 25 €
Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 €
Tilausnro 774761879
Tilausnro 774761853
Tilausnro 774761895

Jukka Hukka
-tunnekortit

Valloittavasti kuvitetuissa korteissa esitellään 12 lasten usein
kokemaa tunnetta. Mukana on
PS-kustannus, nid. 40 s.
myös vinkkejä tunnekorttien
Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € monipuoliseen käyttöön.
Tilausnro 774761866
PS-kustannus, 15 korttia, Hinta 18 €
Tietopalvelun jäsenelle 15 €
Tilausnro 774763770

– Meidän isällä oli kerran niin paha
sinfonia, että hänen täytyi jäädä kotiin koko päiväksi, Tiina kertoi.
– Flunssa, sinun isälläsi oli varmasti flunssa, opettaja korjasi.
– Eihän ollut. Isä soittaa käyrätorvea ja hänen piti harjoitella koko päivä
kotona, koska kappale oli niin vaikea, Tiina selitti.

Svetlana Myhkyrä

arjan
Kaikki s villa
ata
osat sa s
myö
n!
eriksee

Tarjous
jäsenelle

Suomea iloisemmin
-paketti osat 1–3
Suomea iloisemmin – Suomen
kielioppia kuvina -kirjat ovat
värillisiä kuvakirjoja, joiden
avulla voi oppia vaivattomasti hallitsemaan suomen kielioppia.

19,90 €

(norm. 29 €)

SEM consulting, nid. 128 s. +
112 s. + 132 s. Hinta 135 €
Tietopalvelun jäsenelle 128 €
Tilausnro 774763369

Jenni Vartiainen
Leena Mäkinen – Anne
Suvanto – Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja
kertomattomat
tarinat
Lapsen kerrontataitoja
kehittävä satukirja
Tämän kirjan kolmen kuvakertomuksen avulla lapsi saa itse kertoa, miten satu etenee. Kirjan saduissa tutustutaan Puupposen perheen elämään ja
arkisiin tilanteisiin, jotka mahdollistavat tunteista ja ajatuksista keskustelemisen lapsen kanssa. Jokaiseen kuvakertomukseen liittyy apukysymyksiä, joiden avulla aikuinen voi tarpeen mukaan ohjata kerronnan etenemistä. Tarinoiden loppuun on myös koottu harjoituksia, leikkejä ja keskustelunaiheita. Lisäksi saat kirjasta tietoa lasten kerrontataitojen kehityksestä.

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774759111
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Mistä syntyy tuulen voima?
Tiedekasvatusta
ihmetellen ja leikkien
Sadussa susi saa uhkuttua ja puhkuttua
oljista ja risuista tehdyt talot kumoon.
Kuinka vahva suden puhallus onkaan? Kokeillaan itsekin! Nyt puhalletaan
esineitä kumoon ja tutkitaan tuulen voimaa.
Pienellä lapsella on voimakas tarve ihmetellä ympäröivää maailmaa.
Lapsi havainnoi, testaa ja tulkitsee ympäristön ilmiöitä. Aikuisen opastus
lapsen tutkimusmatkalla on kuitenkin välttämätöntä.
Tässä teoksessa annetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen tiedekasvatuksen merkityksestä ja sen toteuttamisesta leikin avulla. Kirja sisältää lukuisia harjoitteita ja neuvoo, miten arkisista välineistä voi loihtia tutkimusvälineitä. Hyödynnettäviksi tulevat myös jokapäiväiset tilat ja ympäristöt, arkiset tilanteet, pelit, leikit ja kirjat.

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774761918

Moikataan
varpailla
Oivalluksia ohjaamisesta, liikkumisesta ja
oppimisesta
Kirja yhdistää psykomotoriikkaa ja Sherborne-liikuntaa tuoreeseen tutkimustietoon siitä, miten liikkuminen ja kehokokemukset tukevat lasten ja
nuorten kehitystä ja oppimista. Monipuolisissa käytännön esimerkeissä näkyvät lasten ja nuorten oma
oivallus, luovuuden käyttö, yhdessä tekeminen sekä itseohjautuvuus. Uuteen ohjaustapaan rohkaiseva teos antaa esimerkkejä kaikille lasten ja nuorten
kanssa toimiville, kuinka onnistua luomaan motivoivia, kannustavia ja voimavaralähtöisiä liikuntatuokioita, joissa kaikilla on mahdollisuus onnistua.

Opike, Kehitysvammaliitto, nid. 130 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tiausnro 774763864

Ville Hänninen

Ruutukaappaus
Opas sarjakuvan
hyödyntämiseen
Sarjakuva taidemuotona on erityinen sekoitus sanaa ja kuvaa. Sen
lukeminen ja ymmärtäminen paitsi vaatii
myös kehittää kuvanlukutaitoa. Moni historiallinen tai yhteiskunnallinen ilmiö aukeaa
sarjakuvan kautta ilmeikkäämmin ja koskettavammin kuin koulukirjoista.
Ruutukaappaus: opas sarjakuvan hyödyntämiseen
esittelee sarjakuvan lajit, kertaa sen vaiheita ja kuvaa, mihin kaikkeen sarjakuvia voi nykyään käyttää.
Kirja soveltuu äidinkielen ja kirjallisuuden sekä
kuvataiteen opettajille, muiden aineiden opetukseen,
kirjastoissa työskenteleville sekä kaikille muille sarjakuvasta kiinnostuneille.

Jalava, nid. 112 s. Hinta 27 € Tietopalvelun jäsenelle 24 €
Tilausnro 774763877

Ben Hughes

Tiedetemput
Kokeile, hämmästy ja
opi!

Osaan 1 sisältyvät
mm. seuraavat
kielioppiaiheet:
Sanaluokat
Vartalo
Taivutuspääte ja
numerukset
Substantiivit
Nominien
konsonanttivaihtelu
Nominityypit ja
astevaihtelu
Sijat

Osaan 2 sisältyvät
mm. seuraavat
kielioppiaiheet:
Adjektiivi
Adverbi
Possessiivisuffiksi
Pronominit
Lukusanat
Postpositiot ja
prepositiot
Liitepartikkelit

Osaan 3 sisältyvät
mm. seuraavat
kielioppiaiheet:
Verbin persoonapäätteet
Verbityypit
Transitiivi- ja
intransitiiviverbit
Verbien
konsonanttivaihtelu
Aikamuodot
Verbin modukset
Infinitiivit
Passiivi

Hämmästytä itsesi näiden helposti toteutettavien tiedetemppujen avulla. Opit paljon uutta luonnontieteiden ilmiöistä. Saat
pullon puhaltamaan
saippuakuplia itsestään, opit telepatiaa ja valmistat murtumatonta jäätä.
Oppi&ilon tiedekorttipakan temppujen ja kokeiden
jälkeen selitetään luonnontieteellinen ilmiö tempun
takana. Tarjolla on rutkasti oivalluksen iloa!

Sanoma Pro, Hinta 17 € Tietopalvelun jäsenelle 15 €
Tilausnro 774763165
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Anne Birgitta Pessi – Frank Martela – Miia Paakkanen (toim.)

Myötätunnon mullistava voima

Laadukas ja käytännönläheinen 38. kerran ilmestyvä klassikko
Etsitkö tärkeää tietoa nopeasti? Löydät sen luotettavasti.
Haluatko muistaa tärkeän päivän? Kirjaat se kalenteriin.
Koetko jotain inspiroivaa? Onneksi on muistiinpanotilaa.
Kohtasitko ongelman? Onneksi kirjan ohjeet auttavat.

Myötätunnon kokeminen, kyky ymmärtää oppijan tunteiden yhteys oppimiseen ja kyky osallistua oppilaan oppimisprosessiin ovat oleellisia pätevän opettajan ominaisuuksia. Myötätuntoon tai itsemyötätuntoon kykenemättömän opettajan on myös vaikea opettaa näitä taitoja oppilailleen.
Teos toimii käsikirjana, jonka avulla voit syventää omaa ymmärrystäsi ihmisluonteesta ja myötätunnon perusolemuksesta. Kirjasta saat konkreettisia ideoita ja toimintaohjeita siitä, miten voit edistää myötätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies tai muu työyhteisöön vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat
erinomaisesti myös työelämän ulkopuolella myötätunnon ja -innon sekä itsemyötätunnon edistämiseen.

PS-kustannus, sid. 317 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774758617
Opetustyön keskeinen haaste on jatkuva muutospaine. Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja tuo pysyvyyttä
muutoksissa. Helpota arkeasi tämän upean kirjan avulla! Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja 2018–2019
PS-kustannus, sid. n. 400 s. Hinta 59 € Tietopalvelun jäsenelle 50 € Tilausnro 774762030

Mihin suuntaan koulutusta on kehitettävä?

Sähköisille työvälineille on paikkansa, mutta tämä
kirja tuo konkreettisen avun työhön. Monet asiat
hahmottuvat paremmin käsin kirjoittamalla!

Jouni Välijärvi – Joonas Mannonen – Oona Huttunen – Hilma Ojanen – Wilhelmiina Koskelo

Maailma muuttuu, muuttuuko koulukin?
Koulutuksen professori Jouni Välijärvi ja opiskelijatiimi selvittivät, mihin suuntaan koulutusta on kehitettävä. Välijärvi peilaa ihmisten tarinoita tutkimustietoon ja havaintoihin muun muassa
PISA-arvioinneista. Tarinat ovat pääosin myönteisiä ja oppia arvostavia, mutta kipupisteitäkin löytyy. Tärkeää luettavaa kaikille koulutuksen ammattilaisille.

Docendo, sid. 180 s. Hinta 36 € Tietopalvelun jäsenelle 29 €
Tilausnro 774763893

Pauli Juuti

Jaetun johtajuuden taito
PS-kustannus, sid. 271 s. Hinta 54 €

Tykkää työstä
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Mistä on suomalainen opetus tehty?

st a m y
ös
!

Anne Mäkikangas – Saija Mauno – Taru Feldt (toim.)

Mui

Tietopalvelun jäsenelle 39 € Tilausnro 774754941

PS-kustannus, sid. 256 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774759234

Esko Paakkola – Tapio Varmola (toim.)

Arviointi- ja
muistikirja
2018–2019!
Hinta 9,60 €
Tietopalvelun jäsenelle 8 €
Tilausnro 774762043

Opettajankoulutus
Lähihistoriaa ja tulevaisuutta
Sivistys, osaaminen, koulutus ja tutkimus on nostettu Suomen menestystarinan rakennuspuiksi. Suomen maine koulutuksen mallimaana on laajasti tunnettu.
Tämä teos kertoo opettajankoulutuksemme vaiheista. Asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit tuovat esille käännekohtia tapahtuneesta kehityksestä ja virittävät keskustelua opettajankoulutuksen nykyisiin haasteisiin vastaamisesta. Myös kriittinen pohdinta on välttämätöntä, jotta Suomen koululaitoksen erinomainen taso voidaan säilyttää.

PS-kustannus, sid. 354 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774761992

Matti Lahtinen – Timo Lankinen

Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä

Kasvatustieteen kurssikirjoja

Kirjan kymmenennessä laitoksessa huomioidaan lainsäädäntöön vuoden 2017 loppuun mennessä tehdyt muutokset. Niistä keskeisimpiä ovat uusi ammatillista koulutusta koskeva toiminta- ja
rahoituslainsäädäntö, uusi valtakunnallisia opinto- ja tutkintorekistereitä koskeva lainsäädäntö sekä aikuisten perusopetusta koskevat uudet säännökset. Uudistukset tulivat voimaan vuoden
2018 alussa.
Lainsäädännön lisäksi kirjaan on otettu eräitä koulutuksen lainsäädäntöä koskevia hallintooikeuksien ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuja. Kirja ilmestyy kesäkuun alussa.

Tietosanoma, sid. 500 s. Hinta 112 € Tietopalvelun jäsenelle 101 € Tilausnro 774763880

Kirjassa tarkastellaan muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia:
lainsäädännön lähtökohdat ja rakenne, koulutuksen tavoitteet ja koulutuksen
järjestämisen edellytykset, opetuksen järjestäminen, opetussuunnitelmat ja tutkintojärjestelmät, oppilaiden ja opiskelijoiden arviointi, oikeudet ja velvollisuudet, oikeusturvakysymykset sekä koulutuksen rahoitus.
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Tutustu lisää: www.opettajantietopalvelu.fi/kasvatustiede
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Tilaus- ja liittymislomake
Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä

Klassikko!

Näin teet hyviä valintoja
Kirja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia
ja asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Se antaa
virikkeitä vaihtoehtojen puntarointiin sekä kannustaa asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Teos sisältää yli 50 valintojen tekoa helpottavaa tehtävää, joista osan
voi täyttää suoraan kirjaan. Mukana on myös
inspiroivia tarinoita siitä, miten ihmiset ovat
rakentaneet omannäköistään elämää.

PS-kustannus, sid. 208 s. Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 €
Tilausnro 774754556

Tarjous
jäsenelle

23 €

Sopii erinomaisesti oppilaanohjaukseen!

(norm. 35 €)

Marja Kokkonen

kpl

Tuotteen nimi

Tilausnumero

Opi tunteiden säätelyn
taito

Haluan käyttää bonusrahani
(katso bonusrahatilanteesi
lehden takakannesta).

Tunteiden säätelyssä on kyse
siitä, että pystymme vaikuttamaan omiin tunteisiimme;
se ei tarkoita jatkuvaa tunteiden tukahduttamista tai vatvomista. Tunteiden säätely on taito, jonka jokainen voi
oppia. Sen avulla myönteiset tunteet vahvistuvat ja kielteiset tunteet laimentuvat tai vaihtuvat helpommin siedettäviin tunteisiin.
Kirjan avulla saat kattavan kuvan tunteiden säätelyn merkityksestä hyvinvoinnille.

Mielen taitojen harjoituskirja
Kirjan avulla opit tuntemaan itsesi paremmin ja hyödyntämään omia psyykkisiä vahvuuksiasi. Lisäksi se ohjaa sinua edistämään
niitä taitoja, jotka kaipaavat vielä kehittämistä. Vaikka vaativissa tilanteissa on monia meistä riippumattomia asioita, omilla
ajatuksilla voi merkittävästi edesauttaa onnistumista.

PS-kustannus, sid. 281 s.
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 €
Tilausnro 774759593

Tarjous
jäsenelle

29 €

(norm. 39 €)

Markus Talvio – Ulla Klemola

Toimiva
vuorovaikutus
Kirjassa tutustutaan keskeisiin tunne- ja vuorovaikutustaitoihin sekä arjessa ja tutkimuksissa hyväksi havaittuihin työkaluihin.
Toimivan vuorovaikutuksen
työkalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. Näin vuorovaikutus
helpottuu ja muuttuu entistä toimivammaksi. Kirjassa on myös
runsaasti harjoituksia ja pohdintatehtäviä, joiden avulla voit kehittää omia vuorovaikutustaitojasi.

PS-kustannus, nid. 183 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 €
Tilausnro 774754873

Satu Pihlaja

Aikaansaamisen taika
Näin johdat itseäsi

Tarjous
jäsenelle

25 €

(norm. 30 €)
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Tuntuuko alkuun pääseminen sinusta joskus ylivoimaiselta? Haluaisitko saada enemmän aikaan niin työssä kuin vapaa-ajalla?
Aikaansaamisen taika on käytännönläheinen tietokirja kaikille, jotka haluavat
kehittää itsensä johtamisen taitoja. Kirja
innostaa asettamaan konkreettisia ja mielekkäitä tavoitteita sekä etenemään niitä
kohti suunnitelmallisesti, askel kerrallaan
ja omiin vahvuuksiin keskittyen. Kirja auttaa ohjaamaan ajatuksia ja tunteita positiiviseen suuntaan sekä kartoittamaan sopivia
työskentelytapoja.

Atena, sid. 220 s. Hinta 30 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 €
Tilausnro 774763712

Markku Ojanen

Onnellisuuksien
oivaltaja
Mitä tiede kertoo onnesta?
Tässä teoksessa onnellisuusprofessori Markku Ojanen puntaroi erilaisia onnellisuustutkimuksia ja nostaa
niistä esille ne tulokset, jotka
auttavat ketä tahansa kohti
parempaa onnellisuutta. Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan,
mistä kaikesta onnellisuus
koostuu, mikä sitä vähentää
ja mitä itse kukin voi tehdä
oman onnensa eteen.

PS-kustannus, sid. 280 s.
Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 29 €
Tilausnro 774461823

Tietopalvelut
maksaa
postimaksun

Hintoihin lisätään
lähetyskulut alk. 4,90 €.
Normaali toimitusaika
1–2 viikkoa.
Sinulla on 14 vrk:n
tutustumisoikeus kirjoihin.

Meneekö
lask
eri paikka u
an?
Tee tilauks
esi
puhelimit
sähköpost se,
illa tai
verkkop
 alvelus
samme.

Yhteystiedot
Organisaatio (täytä vain jos tilaaja organisaatio)
Etunimi

Tietopalvelut
info: OTP 18
Tunnus 5011807
00003 VASTAUSLÄHETYS
7747/18

Psyykkinen vahvuus

Asiakaspalvelumme palvelee sinua puhelinnumerossa
014 337 0050 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@
opettajantietopalvelu.fi.

Ihastuttavat,
vihastuttavat tunteet

PS-kustannus, sid. 201 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 €
Tilausnro 774759140

Jarmo Liukkonen

Onko sinulla
kysyttävää?

Tilaan alle merkitsemäni tuotteet

Tartu supertarjouk
seen!

Sukunimi
Lähiosoite

Kari Uusikylä

Luovuus kuuluu
kaikille

Postinumero

Kuinka opettaja voi toteuttaa
luovuuttaan työssään? Miten
koulutuksella ja kasvatuksella
voidaan tukea lasten ja nuorten
luovuuden kehittymistä? Rakastettu Kari Uusikylä jakaa tässä
kirjassa viisaita ajatuksiaan.

Toimipaikka
Sähköpostiosoite

Kyllä, minulle saa lähettää sähköiset uutiskirjeet n. 2–4 kertaa kuussa,
ja jäseneksi liittyessäni saan kauden kirjasta sähköpostitiedotteen.

KYLLÄ, liityn Opettajan Tietopalvelun jäseneksi ja saan
tilaamani kirjat heti jäsenhinnoilla
(4–6 automaattista kauden kirja -lähetystä vuodessa)

Lehden tarjoukset ovat voimassa 31.7.2018 asti tai niin kauan kuin tarjouskirjoja on saatavilla.

PS-kustannus, nid. 240 s.

Haluan tilaukseeni mukaan Luovuus
kuuluu kaikille -kirjan tarjoushintaan 4 €
(norm. 39 €). Tarjous on voimassa kaikille.
Tilausnro 774736642

Opettajan Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:
Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäsenenä saat vuosittain 4–6 edullista kauden kirja
-lähetystä automaattisesti ilman erillistä tilausta.
Kauden kirja voi olla myös kahden kirjan kirjapaketti tai kirja ja kirjan käytön tueksi soveltuva
muu tuote. Jos et halua kauden kirjaa, voit peruuttaa sen etukäteen määräpäivään mennessä. Kauden kirjasta lähetetään sinulle ennakkotiedote postitse. Tiedote lähetetään myös sähköpostitse, jos olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi. Voit tehdä peruutuksen postitse tule-

van esitteen kupongilla, puhelimitse soittamalla
tai tekstiviestillä, sähköpostitse tai verkkopalvelussamme omilla jäsentunnuksillasi.
Opettajan Tietopalveluun voivat liittyä Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt. Kirjakerhossa ei ole jäsenmaksua, eikä jäsenyyden aikana tarvitse ostaa tiettyä määrää kirjoja.
Voit erota Opettajan Tietopalvelun jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjakerho voi
erottaa jäsenen jatkuvien palautusten, maksa-

mattomien laskujen tai muiden väärinkäytösten vuoksi. Maksamattomista laskuista veloitamme huomautuskuluja viisi euroa maksumuistutusta kohden. Saatava siirtyy perintään
kahden maksumuistutuksen jälkeen.
Opettajan Tietopalvelun asiakasrekisterin
tietoja voidaan luovuttaa ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi kieltää omien osoitetietojesi käytön ottamalla yhteyden asiakaspalveluumme.
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Tarjoushintaan

15 €

Jäsenelle

7,5 €

(norm. 39 €)

SUPER
-50 % TARJOUKSIA
10 ja 15 € / kpl

Jäsenelle
tästä vielä

Lauri Järvilehto

Hauskan
oppimisen
vallankumous

www.opettajantietopalvelu.fi/supertarjoukset
Mirjam Virtanen

Kuusi askelta
tunnetaitajaksi

Tarjoushinnat ovat avoimet kaikille 31.7.2018 asti.
Kirjoja on varattu rajattu erä tarjoukseen.

Tilausnro 774742681

Tarjoushintaan

Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli
opettajalle

15 €

Tilausnro 774747615

Jäsenelle

7,5 €

(norm. 39 €)

Eevastiina Gjerstad

Kuka on kukkulan
kuningas?

Timo Saloviita

ena
ltasuhteet kasvun tuk
Lasten ja aikuisten va
Tilausnro 774745439

Tarjoushintaan

10 €

Jäsenelle

5€

Juho Norrena

Innostava koulun muutos

Opas laaja-alaisen osaamisen
opetukseen
Tilausnro 774743703

15 €

Jäsenelle

7,5 €

(norm. 43 €)

o Kyllönen
Kira Hurme – Tarm

Turvassa!

tta
vallisuuden tunne
Vahvista lapsen tur
n
sii
tei
lan
ja varaudu vaarati
9
Tilausnro 77474286

Tarjoushintaan

10 €

(norm. 39 €)

Tilausnro 774740683

Jäsenelle

Tarjoushintaan

5€

10 €

(norm. 39 €)

(norm. 39 €)

Tarjoushintaan

Työrauha luokkaan

Timo Saloviita

Luokka haltuun!

Parhaat keinot toimivaan opetukseen
Tilausnro 774737719

Tarjoushintaan

15 €

Jäsenelle

7,5 €

(norm. 39 €)

Kari Penttilä

Ideoi ja onnistu
!

Tehtäviä onge
lmanratkaisuta
itojen
kehittämiseksi
Tilausnro 77474
0719

Jäsenelle

5€

Tarjoushintaan

15 €
(norm. 40 €)

Jäsenelle

7,5 €

