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Opettaja, hallitse kaaos! 
Nykyajan lapset ja nuoret eivät osaa keskittyä. Opettaja on pulassa älylaitteisiin koukkuuntuneiden oppilaiden kanssa. Opetuk-

sen pitää innostaa.

Nämä ovat tuttuja fraaseja koulusta käytävistä keskusteluista. Peppu irti penkistä -kirjan kirjoittaja Sari Salo sanoi Ylen aamu-

tv:ssä, että se juna meni jo, kun häneltä kysyttiin, hallitsevatko laitteet lasten elämää liikaa. Hektinen, ärsykkeitä täynnä oleva ym-

päristö laittaa kieltämättä ihmismielen koetukselle. Ihmismieli hakee luonnostaan kivaa ja palkitsevaa tekemistä. Juuri nyt ope-

tukseen tunnutaan tarvittavan lisää keinoja innostua oppimisesta sekä toisaalta myös keskittyä siihen. Mutta mistä voit löytää kei-

noja kesyttää harhailevat mielet ja innostaa oppimaan?  

Haluamme tarjota opetukseesi hallittua kaaosta ja innostumisen siemeniä. Peppu irti penkistä -kirjan pohjalta suunnitelluista 

tunneista tulee äkkiä oppilaittesi ja sinun lemppareita. Keskittymiskykyä luokkaan -kirja auttaa ohjaamaan 

oppilaat puolestaan keskittymiskyvyn äärelle. Jotta kaaoksen voi hallita ja oppiminen mahdollistuu, täy-

tyy löytää rauhoittumisen keinoja. Voit valita taistelusi, mutta voit myös hallita kaaoksesi. Tee molem-

mat tänä syksynä!

Onnistumisen kokemuksia sinulle!

Jutta Vainio
jutta.vainio@opettajantietopalvelu.fi 

”Tässä on kirja, joka tulee istumaan 
opettajanpöytäni reunalla kunniapai-
kalla eikä jää kaappiin pölyttymään, 
sillä jo näiden asioiden pariin pysäh-
tyminen ja niiden pohtiminen tuntuu 
kasvattavan ammatillisuuttani ja an-
tavan voimaa.” 

Susanna Leino Alakoulun 
aarreaitan Open kirjapiirissä

100 ensimmäistä tilaajaa 
saa tilaukseensa 

Voi hyvin, opettaja! -kirjan!
(arvo 39 €)

Mikä Opettajan Tietopalvelu?
Opettajan Tietopalvelu auttaa sinua onnistumaan työssäsi. Kauttamme 

löydät kattavasti materiaalia ja ammattikirjallisuutta työsi tueksi. 

Liity kirjakerhoomme, jos haluat tietää ensimmäisenä, mitä uutta 

alallesi ilmestyy. Kirjakerhomme jäsenenä saat alennusta ostoksistasi! 

Lue lisää jäsenyydestä sivulta 22.

Liity heti: www.opettajantietopalvelu.fi /liity

Tunneälyn ja 
sisäisen vahvuuden 
kehittäminen 
+ harjoitus-cd 
Keinoja tukea keskittymis-
kykyä ja rauhoittamisen 
taitoa 

Tuhannet kollegasi ovat jäseniä!

Lisää liittymiskirjoja: 
www.opettajantietopalvelu.fi /liittymiskirjat

Verkkokauppamme: 
www.opettajantietopalvelu.fi 

Vinkkiminuutteja, arvontoja ja 
tukea työhösi! Tykkää meistä nimellä

Opettajan Tietopalvelu

Keskusteluja opetuksen 
tärkeistä aiheista – seuraa meitä

nimellä Opechat.

Saat yli 60 euron 

ostoksesi postikuluitta!

Etusi tässä lehdessä

Liity nyt niin 
saat tämän kirjan 

5 eurolla
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Hanne Koli

Innoita oppimaan
Miten luoda oppimiselle mahdollisuuk-
sia ja tehdä oppimisesta mukaansa-
tempaavaa

Miten siirtyä opettajajohtoisesta opettami-
sesta oppimislähtöiseen opetukseen? Kir-
ja sisältää käytännönläheisiä ja hyödyllisiä 
ideoita oppimistehtävien, työskentelyoh-
jeiden ja oppimisprosessien laatimiseen se-

kä oppimisen aktivoimiseen. Kirjan ideoiden ja ohjeiden opastamana opet-
taja voi luoda oppimiselle mahdollisuuksia ja tehdä oppimisesta mukaan-
satempaavaa. Kirjassa johdatellaan tekstin ja kaaviokuvien avulla erilais-
ten oppimisprosessien suunnitteluun. 

House of Leading and Learning Oy, sid. 100 s. 
Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 760259560

Sari Salo

Peppu irti penkistä
Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen

Jos oppikirjojen ääressä työskentely ei saa oppilaita motivoitumaan, kokeile nostaa 
peppu irti penkistä! Kun opiskeltavia asioita käsitellään erilaisten pelien ja leikkien 
avulla, luokkatyöskentelyyn saadaan kaivattua vaihtelua. 

Mukana on runsaasti ideoita alakoulun oppiaineisiin. Monia tehtäviä voi myös 
soveltaa eri aineiden välillä. Kaikki kirjan tehtävät on kehitetty ja testattu käytän-
nön oppimistilanteissa, joten näillä vinkeillä ja materiaaleilla saat taatusti uutta in-
nostusta oppimiseen.

PS-kustannus, nid. 173 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760259191

Henna Tampio – Matti Tampio

Ulkoloikka
Hyppää ulko-opetuksen 
ideoiden maailmaan

Monipuoliset työtavat ja kaikkien  
aistien hyödyntäminen pääsevät 
parhaimmin kukoistamaan ulko-
na. Tästä kirjasta saat runsaasti eri 
 oppiaineisiin sovellettavia vinkkejä 
ulko-opetukseen. Voit poimia käyt-
töösi joko yksittäisiä harjoitteita tai 

ideoita laajoihin oppimiskokonaisuuksiin. Mukana on myös toiminnal-
lisia itsearviointitehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat virittää koko ke-
hon ja mielen oman oppimisen tarkastelun äärelle.

PS-kustannus, nid. 126 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760259243

”Tässä opaskirjassa on kiteytettynä kaikki teoreettinen ja käytännön tieto, mitä opettaja tarvitsee oman har-
joittamisen lisäksi hyödyntääkseen tietoisuustaitoharjoituksia opetuksessaan. Tutkimustieto osoittaa, että 
säännölliset tietoisuustaitoharjoitukset edistävät mm. stressinhallintaa, emotionaalista tasapainoa, itsetun-
temusta, itsetuntoa, kognitiivista suoriutumista sekä vähentävät ahdistusta, masennusta, impulsiivista käyt-
täytymistä ja ADHD-oireita.”

Salla-Maarit Volanen, Terve Oppiva Mieli -hankkeen tutkimusjohtaja, 
Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkija

Daniel J. Rechtschaffen

Keskittymiskykyä luokkaan
Tietoisuustaitoharjoitusten opaskirja

Tämä opaskirja on täynnä hauskoja ja helppoja harjoituksia, joita voi toteuttaa aina esikoulus-
ta toiselle asteelle saakka. Niiden avulla harjoitellaan niin keskittymiskykyä kuin muitakin oppi-
mismahdollisuuksia parantavia asioita, kuten itsesäätelyä. Mukana on myös käytännöllisiä vink-
kejä ja tekniikoita.

PS-kustannus, nid. 249 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760259133

Jos oppikirjojen ääressä työskentely ei saa oppilaita motivoitumaan, kokeile nostaa 

172 valmista toiminnallista ideaa!

”Rohkenen väittää, että pelillisyys ja koulu-
päivän liikunnallistaminen ovat lääke koulu-
motivaation lisäämiseksi. Olen huomannut, 
että kun kouluun on mukava tulla eikä opiske-
lu ole pakkopullaa vaan mielekästä työskente-
lyä, oppimistulokset paranevat. Samaa palau-
tetta on tullut lukuisilta vanhemmilta.” 

Sari Salo

Ope, et tarvitse supersankarin viittaa opettaaksesi ulkona. Tarvitset ulkoloikan!

Jäsenelle vain

29 € 

9.10.2017 asti
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Jäsen! Tilaa kaikki Huomaa hyvä -materiaalit edullisesti 

hintaan 84,50 € ja saat tarra-arkin sekä julisteen kaupan päälle.

www.opettajantietopalvelu.fi /huomaahyvä

Eliisa Leskisenoja

Positiivisen pedagogiikan 
työkalupakki
Tämän kirjan avulla opettaja voi tukea systemaatti-
sesti oppilaidensa hyvinvointia ja koulumielekkyyttä. 
Työkalupakki koostuu erilaisista harjoituksista, peda-
gogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavois-
ta, jotka on testattu käytännössä. 

PS-kustannus, nid. 221 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € 
Tilausnro 760259201

1. Hyvä lisää hyvää ja positiivisuus kannustaa positiivisuuteen. 

Positiivinen, hyvään keskittyvä elämänasenne on mahdollis-

ta oppia, ja se tukee hyvinvointia, terveyttä ja menestymis-

tä eri elämänalueilla. 

2. Vahvuuksien käyttäminen oppitunneilla vaikuttaa positiivises-

ti oppilaiden osallistumiseen ja opiskelutaitojen kehittymiseen 

samoin kuin koko luokan ilmapiiriin ja lopulta oppimistuloksiin.

3. Huomaa hyvä! -materiaali on laadukasta ja monipuolista. Sitä 

pystyy helposti soveltamaan eri-ikäisille. Ja se on innostavaa!

4. Materiaalin avulla pystyy vaikutta-

maan paitsi oppilaiden ja luokan hy-

vinvointiin myös omaan työhyvinvoin-

tiin. Sen avulla on mahdollista saada 

esiin parhaat puolet itsestään. 

Saara Tujula
Bloggaaja, Hurlumhei! 

Luokanopettaja, Meilahden ala-asteen koulu

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä!
Näin ohjaat lasta ja nuorta löytä-
mään luonteenvahvuutensa

Tämä kirja antaa välineet vahvuus-
opetuksen toteuttamiseen. Kirjas-
sa esitellään tärkeimmät luonteen-
vahvuudet ja kerrotaan, missä niiden 
käyttöä voi havaita ja miten niitä voi 
harjoitusten avulla vahvistaa.

PS-kustannus, nid. 232 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760259670

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen 
bongausopas
Bongausoppaan runsaan harjoitusvalikoiman avulla 
kuka tahansa voi aloittaa luonteenvahvuuksien tree-
naamisen. Luonteenvahvuuksien avulla onnistum-
me, yllämme parhaimpaamme ja saavutamme ta-
voitteitamme. Harjoitteisiin kuuluu leikkejä, pelejä 
ja tehtäviä, joiden avulla vahvuuslihaksia voi bodata.

PS-kustannus, nid. 178 s. Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760254895

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! 
-toimintakortit
Toimintakorteissa esitellään tiivis-
tetysti, mitä 26 luonteenvahvuutta 
ovat, miten ne voi havaita ja kuinka 
niitä voi vahvistaa itsessään.

PS-kustannus, 30 korttia, Hinta 35 € 
Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760255027

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.)

Positiivisen psykologian voima
PS-kustannus, sid. 381 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 760249570

Jäsenelle 

19,90 €
(norm. 45 €)

Tutustu taustaan!

JÄSENTARJOUS!

Syksyn innostava uutuus!

Neljä syytä käyttää Huomaa hyvä! -materiaaleja:

Kattava tieto

Konkreettinen väline 
työskentelyynRunsaasti harjoituksia

Jäsenelle vain

29 € 

20.11.2017 asti
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Neljä syytä käyttää Huomaa hyvä! -materiaaleja:

Satu Irisvik – Jenni Utriainen

Kuinka kasvattaa diginatiivi
Nykylapset elävät aivan erilaisessa mediamaailmassa kuin 
vanhempansa. 

Kuinka kasvattaa diginatiivi tarjoaa apua pienien ja ala-
kouluikäisten diginatiivien kasvattamiseen. Kirjaa varten 
on haastateltu eri alojen asiantuntijoita sekä joukkoa ta-
vallisia vanhempia, jotka kirjoittajien tapaan ovat joutu-
neet pohtimaan lastenkasvatusta uudessa digitaalisessa 
maailmassa.

Kustantamo S&S, sid. 175 s. Hinta 22 € 
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 760260041

Janne Viljamaa

Mitä minä teen tämän teinin kanssa
Teini-ikä on haastavaa aikaa niin vanhemmille kuin nuo-
relle itselleenkin. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa antaa 
kirjassaan selkeitä ja käytännönläheisiä ohjeita siitä, mi-
ten ohjata nuori turvallisesti tämän kasvuvaiheen läpi hä-
nen persoonallisuuttaan ja itsetuntoaan tukien.

Minerva, sid. 200 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € 
Tilausnro 760260326

Kirsi Saukkola – Taina Laane

Näe sydämellä
Luo arvostava yhteys lapseen

Lasten levottomuus haastaa aikuiset, ja lääk-
keeksi tarjotaan usein kuria ja sääntöjä. Näe 
sydämellä – Luo arvostava yhteys lapseen haas-
taa tämän näkemyksen. Kirjan mukaan rat-
kaisu on yhteistyö, jossa lapsen tarpeet ja tun-
teet tulevat huomioiduiksi ja kuulluiksi. Teos 
on myötätuntoinen ja oivalluttava kirja lapsen 
kohtaamisesta ja pohjautuu ratkaisukeskei-
seen toimintatapaan sekä positiivisen psyko-
logian sovelluksiin.

KirsiConsulting Oy, nid. 164 s. 
Hinta 38 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760259395

Anna Tommola – Sanna Häkkilä

Rauhoita ja rohkaise
Apua lapsen stressitilanteisiin

Mikä lasta kuormittaa, ja kuinka auttaa häntä 
vahvistamaan stressinsäätelyn taitoaan? Rat-
kaisukeskeinen kirja tarjoaa keinoja vanhem-
mille ja kaikille lasten kanssa työskentelevil-
le. Suomalaiset esimerkkitarinat tarjoavat ver-
taistukea ja havainnollistavat, millaiset asiat ja 
tilanteet stressaavat lasta ja miten ylikuormit-
tuminen lapsen käytöksessä ilmenee.

Nemo, nid. 200 s. 
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 32 € 
Tilausnro 760260313

Kati Kärkkäinen

Vahvista lasta
Miten elää arkea lapsen kanssa siten, että hä-
nestä tulee sinut itsensä ja elämän kanssa? 
Niin, että hän arvostaa itseään ja toisia, suh-
tautuu elämään toisaalta levollisesti ja toisaal-
ta innolla? Saa tartuttua toimeen ja luovittua 
käytännön tilanteissa? Miten lasta voi varus-
taa tulevan varalle? Näihin kysymyksiin vas-
taa Kati Kärkkäisen uutuuskirja Vahvista lasta.

Duodecim, nid. 120 s. 
Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 760260067

Nuori Mieli -selviytymisopas, 
20 kpl
Nuori mieli -opas on näppärän kokoinen tie-
topaketti nuorten mielen kysymyksiin. Se on 
suunniteltu nuorten tarpeisiin, mutta siitä 
löytyy neuvoja myös heidän lähellään olevien 
vastuullisten aikuisten avuksi. Oppaat myy-
dään 20 kpl paketissa.

Mielenterveyden keskusliitto, nid. 113 s. 
Hinta 110 € Tietopalvelun jäsenelle 99 € 
Tilausnro 760260339 
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JÄSENTARJOUS!

Aki Luostarinen – Iida-Maria Peltomaa

Reseptit OPSin käyttöön
Opettajan opas työssä onnistumiseen

Tässä opettajan oppaassa käydään vaihe vaiheelta läpi oppimisen, opettajuuden ja toi-
mintakulttuurin kysymyksiä uuden OPSin hengessä. Käsittelyssä ovat muun muassa ar-
viointi, monialaiset oppimiskokonaisuudet, koodaus ja ohjelmoinnillinen ajattelu sekä 
laaja-alainen osaaminen. Oma työsi helpottuu, kun selkeät reseptit kertovat, miten voit 
toteuttaa OPSia. Voit myös lisätä mukaan omat mausteesi!

PS-kustannus, nid. 243 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760254620

Hannu Savolainen – Risto Vilkko – Leena Vähäkylä (toim.)

Oppimisen tulevaisuus
Tulevaisuuden lapsille on kyettävä tarjoamaan laadukas koulutusjärjestelmä ja taitoja, 
joita ei hetki sitten ehkä osattu edes kaivata. Tällaisia ovat esimerkiksi kriittinen me-
dialukutaito sekä arvomaailmojen ja kulttuurien eroavaisuuksien käsittely. Uutuuskir-
jassa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden koulua. Miten oppi-
minen muuttuu? Mitä ovat oppimisvaikeuksien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt ja 
kuinka niihin voidaan vaikuttaa?

Gaudeamus, nid. 150 s. Hinta 27 € Tietopalvelun jäsenelle 24 € Tilausnro 760260342

Pasi Petrell

Kouluneuvos
Matka uuteen kouluun

Tarinallinen tietoteos koulun kehittämisestä. Opetushallinnon uranainen ja vanha koulu-
neuvos matkaavat junalla Rovaniemeltä Helsinkiin. Kaksikko löytää vähitellen yhteisiä nä-
kemyksiä. Yksilöllisen oppimisen merkitys tiedettiin jo sata vuotta sitten. KT Pasi Petrellin 
tietokirja perustuu hänen väitöskirjaansa, joka käsitteli Kaarlo Franssilan työtä 1900- luvun 
alussa. Tuttuihin koulutyön haasteisiin voidaan löytää myös aidosti uusia ratkaisuja.

REUNA, nid. 180 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 760260355

Juho Norrena

Innostava koulun muutos
Opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen

Mitä laaja-alaiseen osaamiseen kuuluu? Miten 
opettajan työtä tehdään oikein? Onko ryhdyt-
tävä viihdeartistiksi? Opesta on moneksi – vai 
onko? Lähde tämän kirjan matkaan tarkastele-
maan innostavaa koulun muutosta. 

PS-kustannus, nid. 264 s. Hinta 43 € 
Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € 
Tilausnro 760243709

Jäsenelle 

9,90 €
(norm. 43 €)

Hannele Cantell (toim.)

Näin rakennat monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia
Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia 
-kirja on tarkoitettu innostamaan ja kannustamaan 
kouluja monialaisen opetuksen toteuttamiseen. Kir-
ja osoittaa, että monialaisten oppimiskokonaisuuk-
sien toteuttamisessa on erilaisia vaihtoehtoja pieni-
muotoisesta laajaan ja että eheyttäminen voi perus-
tua erilaisiin pedagogisiin suuntauksiin.

PS-kustannus, nid. 254 s. 
Hinta 43 € Tietopalvelun jäsenelle 37 € 
Tilausnro 760243712

Muista myös nämä: 
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Irmeli Halinen – Risto Hotulainen – Eija Kauppinen – 
Päivi Nilivaara – Asta Raami – Mari-Pauliina Vainikainen

Ajattelun taidot ja oppiminen
Kirjassa kerrotaan opetussuunnitelman, tutkimuksen ja käytännön nä-
kökulmia yhdistellen, mitä ajattelun taidot ovat ja kuinka niitä opete-
taan osana koulutyötä. Se sisältää runsaasti harjoituksia, joita voi tehdä 
oppilaiden kanssa kehittääkseen heidän ajattelun taitojaan.

PS-kustannus, nid. 352 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760251856

Mikko Kampman – Tytti Solantaus – 
Niina Anttila – Tiina Ojala – Päivi Santalahti – 
Yhteispeli työryhmä

Yhteispeli koulussa
Opas hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen 
vahvistamiseen

Luokanopettajille ja rehtoreille suunnattu aineis-
to tukee lasten kehitystä sekä tunne- ja vuoro-
vaikutustaitojen opettamista koulussa. Aineisto 
perustuu kehityspsykologiseen, kasvatustieteel-
liseen ja lastenpsykiatriseen tietoon ja käsittelee 
mm. työtä luokassa, kodin ja koulun yhteistyötä, 
koulun kehittämistä, toimintaa työyhteisössä se-
kä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kierresid. 244 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 35 € 
Tilausnro 760250763 

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, ei vain niiden, jotka ovat psy-
kologin asiakkaana. Kirjan kehyksenä on kehi-
tyspsykologinen tutkimus- ja kokemusperäinen 
tieto siitä, mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. 
Kirja antaa runsaasti esimerkkejä opiskeluhuol-
tolain tarkoittaman yhteisöllisen opiskeluhuol-
totyön tekemisestä.

PS-kustannus, nid. 330 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760251694

Kaija Lajunen – Minna Andell – 
Mirja Ylenius-Lehtonen – Sanna Ojanen

Tunne- ja turvataitoja lapsille
Uudistettu oppimateriaali noin 5–11-vuotiail-
le lapsille niin kouluihin ja varhaiskasvatukseen 
kuin perheiden ja pienryhmien kanssa työsken-
telyyn. Kirjan menetelmät ovat lapsilähtöisiä, 
toiminnallisia ja selviytymistä tukevia. Aineis-
to sisältää uudistetun osion ammattilaisille ti-
lanteisiin, joissa herää huoli lapsen turvallisuu-
desta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kierresid. 275 s. 
Hinta 51 € Tietopalvelun jäsenelle 46 € 
Tilausnro 760248555

Ajattelun taidot ja oppiminen ei ole helppo käsikirja, joka kertoisi täsmälliset ohjeet 
”Toimi näin ja oppilaasi ajattelutaidot paranevat”. Sen sijaan se pakottaa myös opetta-
jan pohtimaan omaa opetustaan kriittisesti ja houkuttelee tarttumaan mahdollisuuksiin 
kehittää oppilaiden ajattelutaitoja. Kasvava huoli lasten ja nuorten pinnallisten kaikki-
mulle-heti-nyt ja en-jaksa-vaivautua -asenteiden takia vie meidät juuri tämän asian 
äärelle: pitkäjänteinen syventyminen asian äärelle, eri näkökulmat, kriittisyys, pohdin-
ta, vastuu omasta oppimisesta ja tulevaisuudesta ovat todellakin tarpeen.

Teija Paavilainen Open kirjablogissa

www.opettajantietopalvelu.fi /jäsentarjoukset

10 €
/ kpl

10 €
/ kpl
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Risto Puutio

Kuvittelun kapsäkki
Kapsäkki on 400 sanakortin sarja, jonka avulla luodaan metaforisia sanapareja 
mille tahansa asialle. Kapsäkki auttaa sanoittamaan tapahtumia, kokemuksia ja 
ilmiöitä. Sen avulla voidaan ohjaus- ja opetustilanteissa löytää uusia ilmaisuja 
ja näkökulmia sekä hyödyntää mielikuvia. Kapsäkki toimii mainiosti kasvatus- ja 
opetustyössä yhteisöllisyyden luojana!

Metanoia Instituutti, 400 korttia + opasvihko, Hinta 83 € Tietopalvelun jäsenelle 75 € 
Tilausnro 760260368 

Teos suorastaan pursuaa käytännön 
esimerkkejä tavoista toiminnallistaa 
opetusta opettajan tyyliin sopivim-
malla tavalla. Kirja on helppokäyt-
töinen, ja siitä voi napata vinkkejä 
käyttöön nopeasti.

Anna Ahonen Open kirjablogissa

Juho Norrena (toim.)

Ryhmä oppimaan!
Toiminnallisia työtapoja ja 
tehtäväkehyksiä

PS-kustannus, nid. 162 s. 
Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 24 € 
Tilausnro 760249842

Itsetunto kohdalleen! sisältää eripi-
tuisia ja -laajuisia oppimiskoko-
naisuuksia tutustumisesta, oman 
minän pohtimisesta, kehollisuu-
desta, vuorovaikutustaidoista, 
rentoutumisesta ja mielikuvista 
sekä palautteen antamisesta.

Sari Toivakka – Miina Maasola

Itsetunto kohdalleen!
Harjoituksia itsetuntemuksen ja 
vuorovaikutustaitojen 
oppimiseen

PS-kustannus, nid. 267 s. 
Hinta 45 € 
Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760254837

Suosittelen lämpimästi tätä käytän-
nönläheistä ja selkeää toiminnallista 
kirjaa jokaisen ryhmänohjaajan ar-
jen työkaluksi!

Riikka Ruotsalainen 
Open kirjablogissa

Jukka Kataja – Timo Jaakkola – 
Jarmo Liukkonen

Ryhmä liikkeelle!
Toiminnallisia harjoituksia 
ryhmän kehittämiseksi

PS-kustannus, nid. 137 s. 
Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760249732

Suosittu ryhmätoiminnan idea-
paketti! Kirjaan on koottu yli 250 
harjoitusta, joita voi toteuttaa sel-
laisenaan tai soveltaa ryhmäläis-
ten iän, ryhmän koon, harjoituk-
sen tarkoituksen ja käytettävän 
ajan mukaan.

Eija Leskinen

Ryhmä toimimaan!
Vinkkejä tutustumiseen, 
 oppimiseen ja yhteistyöhön

PS-kustannus, nid. 176 s. 
Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760249729

Jäsentarjouksia!

Kuvittelun kapsäkki – työkalu, joka antaa mielikuvitukselle siivet!
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Sirpa Eskelä-Haapanen – 
Marja Hannula – 
Marja Lepola

Puhe 
pulppuamaan!
Oppimista 
tukeva keskustelu

PS-kustannus, nid. 178 s.
Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
Tilausnro 760245406

Merja Tompuri

Tenavat tasapainoon
Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta

PS-kustannus, nid. 215 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760251898

Tuuli Tiainen – Virve Välimäki

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten
Lukuja liikkuen, tavuja touhuten koostuu leikeis-
tä, joissa varhaisia oppimisvalmiuksia ja äidin-
kielen ja matematiikan oppisisältöjä opitaan 
liikkumisen avulla. Kielelliset ja matemaatti-
set leikit etenevät oppimista tukevassa järjes-
tyksessä.

PS-kustannus, nid. 192 s. 
Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760249567

Sirkku Myllyntausta – Sara Routarinne

Sanahanat auki!
Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen

Sanahanat auki! tuo ajankohtaisen, innostavan 
näkemyksen kirjoittamisen opetukseen: kirjoit-
taminen on taito, jota voidaan harjoitella yhdes-
sä toisten kanssa. Sanahanat avataan lyhyillä 
muutaman minuutin sormiharjoituksilla, joista 
edetään pitkiin kirjoittamisen projekteihin.

PS-kustannus, nid. 204 s. 
Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760239056

Camilla Koskinen – Samu Heikinmatti – 
Maija Pursiainen

Sanoista tekoihin
Sanoista tekoihin on lautapeli, jonka avulla ai-
kamuotojen ja tapaluokkien opettelu on haus-
kaa. Se on tarkoitettu yläkoulu- ja lukioikäisil-
le nuorille sekä kaikille kielestä kiinnostuneil-
le. Pelissä keskitytään verbien aikamuotojen ja 
tapaluokkien tunnistamiseen ja nimeämiseen.

ELLI Early Learning 
Hinta 96 € Tietopalvelun jäsenelle 86 € 
Tilausnro 760260371 

Kari Penttilä

Ideoi ja onnistu!
Tehtäviä ongelmanratkaisu-
taitojen kehittämiseksi

PS-kustannus, nid. 94 s. 
Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
Tilausnro 760240715

Kuinka lapselle saadaan tasapainoinen mieli? 
Kirjassaan Tompuri esittelee käytäntöön mallin, joka alkaa tilanteen kartoituk-

sella ja toiminnan arvioinnilla ja havainnoinnilla. Sen jälkeen asetetaan tavoit-

teet ja laaditaan suunnitelma. Kirja tarjoaa tueksi tähän kaavakkeita ja moniste-

pohjia. Lisäksi kirjassa esitellään ihastuttavan runsaasti keinoja vireyden ja kuor-

mituksen säätelyyn. Esimerkkeinä mainittakoon tarinoita, joista keskustella op-

pilaiden kanssa, sensomotorisia keinoja, tunteiden 

tunnistamista, tavoitteiden asettamista itselle, ais-

tiharjoituksia, mindfulness-harjoitteita, kehon hyvin-

voinnin huomioimista, mielen rauhoittamiseen käy-

tettäviä keinoja. Harjoitukset ovat käytännönläheisiä 

ja helposti toteutettavissa. Yhteensä kirjassa on yli 

40 erittäin käyttökelpoista tehtävä- ja lomakepohjaa.

Teija Paavilainen
Open kirjablogissa

Jäsen-
tarjouksia 

15 € 
/kpl
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Reija Suntio

Kesytä jännitys
Opas kasvattajalle

Tässä kirjassa on runsaasti kouluikäisille sopivia harjoituksia, joiden avulla voidaan pur-
kaa jännitystä, vahvistaa tunnetaitoja ja luoda sallivaa ilmapiiriä. Harjoitusten taustak-
si pohditaan, miksi jännitys ilmenee eri ihmisillä eri tavoin, millaisena jännitys tyypilli-
sesti näyttäytyy eri ikävaiheissa ja miten voimakkaasti ympäristön asenteet siihen vai-
kuttavat. Opettamalla erilaisia tunteiden säätelyn keinoja ja hyväksyvää asennetta voim-
me parhaimmillaan ehkäistä pitkäaikaisen jännityksen muuttumisen elämää rajoittavak-
si ahdistukseksi tai peloksi.

PS-kustannus, nid. 216 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760247624

Kirsi Liuska – Tiina Turunen

Häijyherneitä ja lempeyslientä
Opas lasten ristiriitatilanteiden ehkäisyyn

Häijyherneitä ja lempeyslientä -teoksessa lapset pääsevät kehittämään taitojaan ristiriito-
jen ratkojina. Luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla harjoitellaan niin pettymys-
ten sietämistä kuin empatiataitojakin, jotta opittaisiin toimimaan riitatilanteessa raken-
tavasti. Teos sisältää yli 90 harjoitetta.

PS-kustannus, nid. 167 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760245396

Anne Österberg – Laura Tuomola

Tunteet tutuiksi –tehtäväkortit
Tämän korttisarjan avulla on hauskaa ja helppoa pohtia lasten kanssa tunneilmaisun mo-
nimuotoisuutta, nimetä perustunteita ja havainnoida tunteiden kirjoa.

PS-kustannus, 69 korttia + vinkkivihko, Hinta 52 € Tietopalvelun jäsenelle 47 € 
Tilausnro 760245956 

Maiju Mäki

Kuulolla
Kuvia, ääniä, tarinoita, viittomavideoita

Kuulolla-materiaalissa on yli 130 tehtävää ja niihin liittyvää ääntä, viittomavi-
deota ja monistettavaa kuvaa. Materiaali sisältää tehtäviä kehosta tunteisiin, 
kodista kaupunkiin, metsästä viidakkoon ja töistä vapaa-aikaan. Kuulolla so-
veltuu varhaiskasvatusikäisistä nuoriin aikuisiin saakka. Ostaja saa oikeuden 
materiaalipankkiin, jossa on äänitehtävät ja viitotut videot. Ääniä voi kuunnel-
la myös kirjaan kiinnitetyistä cd-levyistä.

Opike, Kehitysvammaliitto ry, kierresid. 157 s. Hinta 90 € 
Tietopalvelun jäsenhinta 81 € Tilausnro 760260070

iKNOW Junior
Vastaa kysymyksiin ja suorita erilaisia tehtäviä, jotka voivat si-
sältää piirtämistä, lukemista ja paljon, paljon enemmän! Tässä 
monipuolisessa ja täysin uudenlaisessa lasten tietopelissä pe-
laajat voivat pyytää vihjeitä tai ratkaista pulmat yhdessä peli-
toverin kanssa! Ikäsuositus 5–9-vuotiaat.

Tactic, 300 tehtävää ja 100 kuvakysymystä, pelinappulat 
Hinta 27 € Tietopalvelun jäsenelle 24 € Tilausnro 760260384

Tunnetaitojen opettamisen materiaaleja

Täynnä erilaisia tehtäviä, jotka 
avaavat lapsille oppimisen maailman!

10

TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ



Iiro Rantala – Sinikka Nopola – Tiina Nopola – Christel Rönns (kuv.)

Risto Räppääjän laulukirja + CD
16 laulua nuotteineen

Risto Räppääjän laulukirjaan on koottu Räppääjä-elokuvien suosituimmat kappaleet sa-
noineen ja nuotteineen. Kirjassa on CD, jonka tahdissa voi laulaa elokuvan tähtien 
kanssa tai harjoitella biisien soittamista. Riston räppejä, Nellin tulkitsemaa kehtolaulua 
ja Lennartin balladia kuuntelee koko luokka!

Tammi, sid. 56 s. + CD, Hinta 36 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 760259968

Opetellaan ohjelmointia
Hauskoja Scratch-projekteja

Scratch on lapsille ja nuorille tarkoitettu ohjelmointikieli, jonka omaksuminen on tämän 
oppaan avulla entistä helpompaa ja hauskempaa. Kirjan innostavissa tehtävissä luodaan 
musiikkia, piirretään, muokataan valokuvia ja opitaan samalla ohjelmoinnin perusteita. 
Tehtävien teko onnistuu Scratchin nettisivulla, tai halutessaan Scratchin voi ladata il-
maiseksi omalle tietokoneelle.

Sanoma Media Finland, nid. 40 s. Hinta 22 € Tietopalvelun jäsenelle 18  € Tilausnro 760260410

Juha Paananen

Robogem Deluxe
Robogem on vauhdikas ja koukuttava strategiapeli, jossa robotit etsivät timantteja kau-
kaiselta planeetalta. Ohjaa robotteja käskykorteilla, taktikoi, välttele esteitä ja nappaa 
timantit! 

Ohjelmointi on yksi tulevaisuuden perustaidoista. Tässä pelissä opit helposti hah-
mottamaan ohjelmoinnin perusasioita – loogista päättelykykyä ja yksityiskohtaisten 
käskyjen antamista. Käske robottiasi, kerää timantteja ja pidä hauskaa!

Oppi&ilo, Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27 € Tilausnro 760260407

Arja Kastinen – Tuula Olkanen

Pisarassa laajat lammet
Improvisaatio ja luova musisointi pienkanteleilla

Improvisaatioon ja luovaan musisointiin rohkaiseva pienkanteleopas, joka on suun-
niteltu uutta opsia silmällä pitäen. Soveltuu esikouluikäisistä yläasteikäisiin. Oppaan 
käyttäjältä edellytetään perustietämystä pienkanteleiden soittotekniikoista. Takakan-
nen liitelevy sisältää improvisaatioiden harjoitustaustoja. Äänitteen osia voi myös käyt-
tää vaikkapa kouluesitysten taustana.

Temps Oy, nid. 40 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 760260397

Tuomo Einiö – Ilkka Kokkonen

Uuden ajan puutyöt
Ideoita omatoimiseen tekemiseen

Nykyajan puutyöpajasta valmistuu modernien linjojen koriste- ja käyttöesineitä, jot-
ka kestävät vaativankin sisutussilmän katsauksen ja sopivat monenlaisten tyylien ym-
päristöön. Klassiset jakkarat ja löylykauhat saavat annoksen uudenlaista muotokieltä. 
Myös nykyajan elektroniikka saa aivan uuden vivahteen, kun sitä yhdistetään kaunii-
siin puuesineisiin.

Metsäkustannus, sid. 160 s. Hinta 38 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760259544

Risto Räppääjä -elokuvien 
parhaat laulut – mukana cd!

Sisältää myös komentokortit, 
joiden avulla jokainen pelikerta 

on aivan omanlaisensa!
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Jäsentarjous!

Anna Kettunen – Aulikki Laine (toim.)

Ilmiöt ihmeteltäviksi
Monialaisia ideoita ulkona oppimiseen

Tästä kirjasta saat runsaasti vinkkejä ilmiöiden oppimiseen. Mukana on oppimiskokonaisuuk-
sia mm. metsästä, suosta, Itämerestä, energiasta, ihmisestä ja avaruudesta. Oppimiskokonai-
suuksien kuvaukset sisältävät lyhyen teoriatekstin, useita tehtäväideoita, tarvittavien välinei-
den esittelyn sekä lähteitä lisätiedon hankintaan. Kaikissa teemoissa on huomioitu kestävä elä-
mäntapa. 

PS-kustannus, nid. 160 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760254882

Rosemarie Portman – Josef Griesbeck

Tepasteleva tuhatjalkainen
Ryhmätoimintaa pienille ja isoille

Tepasteleva tuhatjalkainen on hauska ja monipuolinen leikkikirja ryhmäyttämiseen ja yhteishen-
gen luomiseen. Eri-ikäisille sopivia harjoitteita löytyy tutustumiseen, omien vahvuuksien löy-
tämiseen ja vahvistamiseen, luottamuksen rakentamiseen ja hauskanpitoon.

Lasten Keskus, nid. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 26 € Tilausnro 760260054

Hannu Moilanen – Helena Salakka

Aivot liikkeelle!
Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella

Tässä kirjassa esitellään runsaasti työtapoja, joissa liikkuminen yhdistyy luonnolliseksi osaksi 
oppituntia — ihan tavallisessa luokassa ja ilman erityisiä välineitä. Ison osan vinkeistä voi to-
teuttaa saman tien ilman minkäänlaista etukäteisvalmistelua. Mukana on myös laajempia op-
pimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen annetaan kattavat ohjeet.

PS-kustannus, nid. 229 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760251924

JÄSENTARJOUS!

Henna Tampio – Matti Tampio

Ulos oppimaan!
Sata ideaa ulko-opetukseen

PS-kustannus, nid. 147 s. 
Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760242823 

Jäsenelle 

25 €
(norm. 40 €)

Tutustu verkkosivuillamme 
myös tähän kirjaan! 

www.opettajantietopalvelu.fi  

Tässä kirjassa on yksittäisiä pelejä ja harjoitteita yli sata!

Anders Hansen

Aivovoimaa
Kuinka liikunta vahvistaa aivoja

Fyysinen treenaaminen kohentaa terveyttä ja lisää energiaa, mutta liikun-
ta vahvistaa myös aivoja – iästä riippumatta! Tässä kirjassa kerrotaan uu-
simpaan aivotutkimukseen nojaten, mistä liikunnan ja aivojen hyvinvoin-

nin yhteys johtuu ja millaisella liikunnalla aivoihin voi vaikuttaa. Kirjassa 
on omat lukunsa siitä, miten liikunta auttaa stressiin, masennukseen, 

ADHD:hen ja dementiaan sekä miten fyysinen aktiivisuus kehittää 
luovuutta ja älyä ja vahvistaa niin lasten kuin aikuistenkin kes-
kittymiskykyä, oppimista ja asioiden mieleen painamista.

Atena, sid. 256 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 24,90 € 
Tilausnro 760260423

LIIKUNTA JA YMPÄRISTÖ

Timo Jaakkola

Krokotiilijuoksu + Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni! -kirjapaketti
Kenguruviesti, ninjahippa, lohikäärmeen pyrstö, krokotiilijuoksu ja yli parisataa muuta Kroko-
tiilijuoksu-kirjan toimintaideaa saavat koululaisten jalat vipeltämään ja toimimaan!

Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni! -kirja antaa tukun tietoa siitä, miten perusliikuntataitoja 
kannattaa opettaa ja miksi niihin panostaminen on niin tärkeää. Lisäksi kirja on täynnä käy-
tännön harjoitteita!

PS-kustannus, nid. 152 + 267 s. Hinta 82 € Tietopalvelun jäsenelle 49 € Tilausnro 760252567
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Kirsi Rehunen

Tiedeleikkejä 
pikkututkijoille
Tämä kirja innostaa aikuisia an-
tamaan lasten ihmettelylle tilaa, 

tarttumaan lasten kysymyksiin ja synnyttämään yhteisiä tiedeleikkejä. 
Yhdessä tutkiminen, kokeileminen, ongelmanratkaisu ja oivaltaminen 
lisäävät lasten ajattelua ja tietoisuutta ympäristöstään. Kirjan opasta-
mana työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta läh-
tevään toimintaan.

PS-kustannus, nid. 259 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 760254866

Kalle Juuti (toim.) 

Ympäristöoppia 
opettamaan
Ympäristöopin tavoitteena on saada op-
pilas vuorovaikutukseen opiskeltavien  
asioiden ja ilmiöiden kanssa. Ympäris-
töopin oppiaineet — biologia, fysiik-
ka, kemia, maantiede ja terveystieto — 
antavat oppilaalle mahdollisuuden ym-

märtää sen, miten asiat liittyvät toisiinsa. Tässä kirjassa tarkastellaan 
ympäristöopin oppiaineille luonteenomaisia työtapoja ja rakennetaan 
siltoja näiden oppiaineiden välille. 

PS-kustannus, nid. 363 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760249790

Laura Tuohilampi

Matikkanälkä
Matikasta voi innostua — siihen voi jopa rakastua. Matikkanälkää lukiessasi huomaat, että ma-
tikka 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.

Jos haluat sytyttää matikkainnostuksen oppilaissa, omissa lapsissasi tai kenessä hyvänsä, tä-
män kirjan eväillä onnistut.

PS-kustannus, nid. 187 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760254811

Kirja on todella nimensä  veroinen, 
sillä lukijallekin herää matikkanälkä ja  halu 

päästä toteuttamaan uusia ideoita käytännössä. Selkeä-
lukuisuus ja monet esimerkit pitävät lukemisen mielenkiintoisena ja 

saavat lukijan haluamaan lisää. Kirjassa on monipuolista sisältöä, jo-
ta voi käyttää varhaiskasvatuksesta yläkouluun asti, joten se sopii kaikil-

le, jotka toimivat matikan opetuksen parissa. Suosittelen lämpimäs-
ti, tämän kirjan avulla kasvatat niin omaa kuin oppilaidesikin 

 matikkanälkää!

Jenni Mäkinen Open kirjablogissa

Timo Saloviita (toim.)

Samanaikaisopetus
Tuntisuunnitelmia ja työtapoja

Vaikka samanaikaisopetusta käyttävät opettajat ovat 
tyytyväisiä työtapaan, samanaikaisopetus ei ole ko-
vin yleistä. Tässä teoksessa eri kouluasteilla saman-
aikaisopetusta toteuttaneet opettajat kertovat tunti-
suunnitelmista ja työtavoista, joita he ovat onnistu-
neesti hyödyntäneet omassa opetuksessaan. Lisäksi 
kerrotaan, millaisilla eri tavoilla samanaikaisopetus-
ta voi toteuttaa, ja vastataan työtapaa koskeviin ky-
symyksiin.

PS-kustannus, nid. 178 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760249787

www.opettajantietopalvelu.fi /jäsentarjoukset

Innostavat korttipakat yhteishintaan

50 €

n

13

INNOSTAVIA OPETUSMENETELMIÄ



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

Tykkää työstä
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Teos tarjoaa vahvaa tutkimuksiin perus-
tuvaa tietoa niille, jotka haluavat voida 
työssään paremmin, ja niille, jotka omas-
sa työssään auttavat toisia jaksamaan.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760259230

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

Mikä meitä liikuttaa
Motivaatiopsykologian perusteet

Tässä motivaatiotieteen perusteokses-
sa aihetta lähestytään erityisesti hyvin-
voinnin ja työelämän näkökulmasta. Kir-
jassa pohditaan muun muassa, mikä rooli 
motivaatiolla on työelämän muutoksissa, 
uuden oppimisessa, liikuntaa harrastet-
taessa tai omia arvoja pohdittaessa.

PS-kustannus, sid. 252 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760258503

Millä mielin työpaikalle?
Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Että et ole työtovereillesi ja esimiehillesi pelkkä 

vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähdään sinä kokonaisena ihmisenä, joka pohjimmiltasi olet. Tietäisit, että saat tarvit-

taessa tukea. Tietäisit, että uskallat tuoda parhaat puolesi esiin, sinua tuetaan vahvuuksissasi ja vahvuuksistasi ja onnistumisis-

tasi iloitaan. Tietäisit, että vahvuuksiesi ohella saat tuoda esille myös heikkouksiasi ja nekin mielipiteet ja ajatukset, joiden so-

veliaisuudesta tai nerokkuudesta et ole varma. Voisit luottaa, että kun sinulla olisi raskas hetki, joku laskisi käden olkapäällesi ja 

kysyisi vilpittömästi, miten voit. Olisi aidon kiinnostunut, pysähtyisi kuuntelemaan kunnolla. Mieti tällaista työpaikkaa, ja vertaa 

sitä kylmään pinnalliseen organisaatioon, jossa tunteet kuuluu piilottaa ja inhimillisyys on heikkouden merkki. Jossa kilpailu ku-

koistaa, toisen ilosta ei kuulu iloita eikä omia onnistumisiaan sovi tuoda esille. Jossa vallitsee nollasummapeli, kyräilyn kulttuu-

ri ja jossa energisoidutaan ja luodaan tiiveimmät yhteydet toisista selän takana puhumisella. Jossa jotakuta toista vastaan liit-

toutuminen on vahvin yhteisöllisyyden ja luottamuksen osoitus.

Jos saisit tulla aamulla työpaikallesi tuon ensimmäisen kuvatun työpaikan kaltaiseen yh-

teisöön, eli kun myötätunto olisi työsuhteissasi läsnä, olisitko sitoutuneempi organisaatioosi 

ja sen päämääriin? Ottaisitko enemmän vastuuta tuloksistasi ja tekisitkö todennäköisemmin 

myös sellaisia asioita, joita sinulta ei erikseen vaadita sekä työn että kollegojen eteen? Uskal-

taisitko keskusteluissa paremmin tuoda esiin ajatuksesi ja näin edistää yhteistä ymmärrystä? 

Ja voisiko jopa olla, että työelämäsi ja elämäsi ylipäänsä tuntuisi aavistuksen verran merkityk-

sellisemmältä? Uskoisitko, että työhyvinvointisi olisi paremmalla tasolla? Jopa niin, että nega-

tiivisen energian sijaan muille elämänalueillesi hehkuisi työstä myönteistä voimaa. Tämän kir-

jan viesti on: kyllä. Kaikkea tätä.

Anne Birgitta Pessi ja Frank Martela kirjassa Myötätunnon mullistava voima

Anne Birgitta Pessi – Frank Martela – Miia Paakkanen (toim.)

Myötätunnon mullistava voima
Kirjasta saat konkreettisia ideoita ja toimintaohjeita siitä, miten voit edistää 
myötätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies tai muu työ-
yhteisöön vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat erinomaisesti myös työ-
elämän ulkopuolella myötätunnon ja -innon sekä itsemyötätunnon edistämi-
seen. Kaikki kirjoittajat ovat olleet mukana tutkijoina, ohjausryhmän jäseninä 
tai yhteistyökumppaneina monialaisessa CoPassion-tutkimushankkeessa.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760258613

Tulossa marraskuussa!

Jäsenelle vain

29 € 

20.11.2017 asti
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Pauli Juuti

Johtamisen kehittäminen
Tässä teoksessa kerrotaan, millaisten 
keinojen avulla esimies voi saada muut 
mukaansa tavoittelemaan työyhteisön 
päämääriä ja ratkaisemaan kohdattuja 
haasteita. Lisäksi esitellään keskeisim-
piä johtamisen kehittämisen menetel-
miä, kuten 360 asteen arviointia, työn-
ohjausta ja mentorointia.

PS-kustannus, sid. 160 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro 760249871

Pauli Juuti – Antti Vuorela

Johtaminen ja työyhteisön 
hyvinvointi
Tämä johtamisen ja työhyvinvoinnin 
klassikkoteos kokoaa yksiin kansiin sen, 
mitä johtamisesta viimeisimpien tutki-
musten ja kokemusten perusteella voi-
daan sanoa. Kirjassa esitellään runsaas-
ti johtamisnäkökulmia ja tarjotaan niihin 
liittyviä toimintakeinoja käytännön esi-
miestyötä varten.

PS-kustannus, sid. 172 s. 
Hinta 43 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro 760247527

Paula Havaste – Jussi Sippola

Ideoiden Suomi
33 maailmaa muuttavaa innovaatiota

Uudet innovaatiot ja uraauurtavat ideat muuttavat maailmaa. Mutta miten ne saavat 
alkunsa? Ideoiden Suomi -kirjaan haastatellut kymmenet alansa suomalaishuiput ker-
tovat tarinansa ja sen, millainen on reitti idealampun välähdyksestä valmiiksi tuot-
teeksi. Ajankohtainen kirja seurailee edelläkävijöiden polkua ja kertoo, miten kuka ta-
hansa voi oppia luomaan maailmaa muuttavia ideoita.

Karisto, sid. 200 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 760260436

Viisi poimintaa 
Jaetun johtajuuden taito -kirjasta:

1. Suurin osa esimiehistä luulee, että he ovat hyviä ihmisten joh-
tajia. Suurin osa esimiehistä ei muiden mielestä ole hyviä ih-
misten johtajia.

2. Johtajaksi ei synnytä. Johtaminen on opittu taito. Johtamis-
ta voi harjoitella lähes kaikkialla. Voimme harjoitella johtami-
seen liittyviä vuorovaikutustaitoja lähes missä hyvänsä ym-
päristössä ja käyttää oppimiamme asioita työssämme.

3. Kaikkien työssä käyvien olisi opeteltava johtamiseen liittyviä 
taitoja.

4. Keskeisintä johtamisessa on, että hyväksyy oman keskeneräi-
syyte nsä ja epätäydellisyytensä sekä haluaa kehittyä. Kun tä-
män asenteen on omaksunut ja haluaa aloittaa kehittymisen, 
on hankittava niitä tietoja, joita johtamisessa tarvitaan. Johta-
jana kehittyminen on samalla ihmisenä kasvua.

5. Johtamistaitojen omaksumisen aste näkyy työyhteisön toi-
minnassa. Se näyttäytyy työyhteisön ilmapiirissä ja ihmisten 
työhön sitoutumisessa.

4. 

5. 

Pauli Juuti

Jaetun johtajuuden taito
Kirja avaa nykyisin tarvittavaa johtamisnäkemystä ymmärrettävällä ja viime-
aikaisia teoreettisia ajatuskulkuja soveltavalla tavalla. Teoksessa käsitellään 
muun muassa johtamisen moninaista luonnetta ja haasteita, työntekijöiden 
parhaiden puolien esille saamista, tuloksellista työskentelyä, muutoksen joh-
tamista ja työhyvinvointia. 

PS-kustannus, sid. 271 s. Hinta 54 € Tietopalvelun jäsenelle 46 € 
Tilausnro 760254947

Inspiroi tämän kirjan avulla itseäsi ja oppilaita!
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Marja Kokkonen

Ihastuttavat, 
vihastuttavat tunteet
Opi tunteiden säätelyn taito

Kirjassa esitellyistä tunteiden sää-
telyn keinoista on hyötyä niin töis-
sä kuin vapaa-ajalla ja sekä omas-
sa kasvussa että lasten ja nuorten 
kasvun tukemisessa. Kiinnostavas-
ti etenevää kerrontaa elävöittävät 
eri-ikäisten ihmisten omakohtai-
set kokemukset. Kirjan avulla saat 
kattavan kuvan tunteiden säätelyn 
merkityksestä itsesi ja lähimmäis-
tesi hyvinvoinnille. Kirja ilmestyy 
lokakuussa.

PS-kustannus, sid. n. 200 s. 
Hinta 39 € 
Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760259146

Markus Talvio – Ulla Klemola

Toimiva vuorovaikutus
Kirjassa tutustutaan keskeisiin 
vuorovaikutuksen lainalaisuuk-
siin ja arjessa hyväksi havaittui-
hin työkaluihin. Toimivan vuoro-
vaikutuksen työkalut auttavat tun-
nistamaan vuorovaikutustilantei-
siin liittyviä tunteita ja tarpeita, 
kehittämään tilannetajua, selkeyt-
tämään viestintää ja ratkaisemaan 
ristiriitoja. Näin vuorovaikutus 
helpottuu ja muuttuu entistä toi-
mivammaksi.

PS-kustannus, nid. n. 200 s. 
Hinta 39 € 
Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760254879

Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus
Mielen taitojen harjoituskirja

Ihmisten menestystä eri aloilla selittävät monet psyykkiset taidot. Jos negatiiviset aja-
tukset täyttävät pään, usko omaan onnistumiseen on koetuksella. Psyykkisiä taitoja ovat 
muun muassa keskittymiskyky, mielikuviin eläytyminen, tavoitteenasettelu ja rentou-
tumiskyky.

Taidot ovat kuin kuperkeikka — niitäkin voi kehittää harjoittelemalla. Kirjan avulla 
opit tuntemaan itsesi paremmin ja hyödyntämään omia psyykkisiä vahvuuksiasi. Lisäk-
si se ohjaa sinua edistämään niitä taitoja, jotka kaipaavat vielä kehittämistä. Kirjassa on 
runsaasti harjoituksia, joita voit hyödyntää esimerkiksi opinnoissa, töissä, harrastuksis-
sa ja urheilussa. Vaikka vaativissa tilanteissa on monia meistä riippumattomia asioita, 
omilla ajatuksilla voi merkittävästi edesauttaa onnistumista.

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760259599

Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä
Näin teet hyviä valintoja

Kirja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja asioita, 
jotka ovat itselle tärkeitä. Se antaa virikkeitä vaihtoehto-
jen puntarointiin sekä kannustaa asettamaan tavoittei-
ta ja saavuttamaan niitä. Teos sisältää yli 50 valintojen 
tekoa helpottavaa tehtävää. Mukana on myös inspiroivia 
tarinoita siitä, miten ihmiset ovat rakentaneet omannä-
köistään elämää. Kirja sopii erinomaisesti itsensä kehit-
tämiseen, mutta myös esim. oppilaan ohjaukseen!

PS-kustannus, sid. 208 s. 
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 760254552

Jo yli 6 000 lukijaa!
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Sanat voivat muuttaa todellisuutta. Millaisen todellisuuden sinä haluat 

valita? Ota sisäinen puheesi syyniin, erityisesti silloin kun edessäsi on jokin 

haasteellinen tai epämiellyttävä asia tai tekeminen. Omilla sananvalinnoil-

lasi voit muuttaa asennettasi edessä olevaa haastetta kohtaan ja saada lisää 

energiaa, tai ne saattavat lannistaa sinua jo etukäteen. ”Minun pitäisi lukea 

pääsykokeisiin, minun täytyisi päntätä nuo sanat ja minun on pakko men-

nä sinne tenttiin...” Kokeile, voisiko sanat tietoisesti muuttaa positiivisem-

maksi: ”Tänään aloitan kokeisiin lukemisen, ja ajatus kokeen läpäisemises-

tä innostaa minua jo nyt!”

Miten puhun itselleni?
Tämä tehtävä paljastaa sinulle, miten yleensä puhut itsellesi. Pääset myös 

 konkreettisesti miettimään uusia vaihtoehtoisia tapoja ilmaista asioita sekä 

valjastamaan hyviä sanoja voimalauseiksi.1. Pohdi 3–5 sanaa, joita käytät useimmiten, kun sinulle tapahtuu jotain hyvää 

ja positiivista. Kirjoita sanat tähän:  ______________________________
 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

2. Pohdi 3–5 sanaa, joita käytät, kun sinulle tapahtuu jotain ikävää ja negatii-

vista.

3. Mitä uusia sanoja tai sanontoja haluaisit opetella? Miten haluaisit suhtautua 

epämiellyttäviin ja vaikeisiin asioihin? Entä iloisiin ja ihaniin asioihin?
4. Keksitkö yleisimmin käyttämistäsi positiivisista sanoista itsellesi voima-

lauseen? Kirjoita se tähän:  _____________________________________
 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

161

AsenneAmerikkalainen pelkoja ja ahdistustiloja tutkinut psykologi Edmund 

J. Bourne (2000) jakaa kielteisen sisäisen puheen neljään tyyppiin: krii-

tikkoon, täydellisyydentavoittelijaan, huolestujaan ja uhriin. Nämä tyypit 

tunnusmerkkeineen on koottu seuraavaan taulukkoon.
TYYPPI

TUNNUSMERKIT
LEMPILAUSE

KRIITIKKO – Ei ole koskaan tyytyväinen– Löytää aina virheitä
– Haukkuu sinut pystyyn– Keskittyy vajavaisuuksiin– Tuomitsee ja arvioi

– Vertailee itseään muihin– Heikentää itsetuntoa

”Olisin voinut tehdä tämän paljon paremmin.”
”Kylläpä tein tuon kohdan huonosti.””Kaikki muut osaavat paremmin.”

TÄYDELLI-
SYYDENTA-
VOITTELIJA

– Ei ole tyytyväinen mihinkään– Vaatii aina parempia suorituksia– Soimaa kaikesta
– Ei salli virheitä eikä takapakkeja– Piiskaa piiskaamistaan: mikään ponnistelu ei riitä

– Stressaa ja uuvuttaa

”Enkö parempaan pysty?””Tämä ei kelpaa!”
”Tuonkin tein taas noin huonosti!””Pakko korjata tämäkin virhe.”

HUOLESTUJA – Varautuu aina pahimpaan– Soimaa etukäteen
– Maalailee kauhukuvia– Lietsoo pelkoa

– Kuvittelee pahimman mahdollisen lopputuloksen
– Häpeilee

”Epäonnistun kuitenkin.””Kannattaako edes yrittää? Jokin menee kuitenkin pieleen.””En tule onnistumaan.”

UHRI – Voimaton
– Toivoton
– Alistunut
– Valittaa ja on tyytymätön– Masentaa

”Olen onneton luuseri.””Aina minulle käy näin.””Ei kannata edes yrittää.””Voi, kun olen niin huono kaikessa.””Mokasinpa tämänkin.”

Sanat voivat muuttaa todellisuutta. Millaisen todellisuuden sinä haluat 

valita? Ota sisäinen puheesi syyniin, erityisesti silloin kun edessäsi on jokin 

haasteellinen tai epämiellyttävä asia tai tekeminen. Omilla sananvalinnoil

Paljon kirjaan 

täytettäviä tehtäviä
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Maaret Kallio

Inhimillisiä kohtaamisia
Maaret Kallion teos Inhimillisiä kohtaamisia pysäyttää mielemme olennaisen äärelle. Miten osaisim-
me kommunikoida ihmisten kanssa niin, että todella kohtaamme heidät? Läheisyyden tarpeemme 
on meissä jatkuvasti läsnä, ja tulee koetelluksi jokaisessa kohtaamisessa. Jos emme ole aidosti läs-
nä kohtaamisissamme, emme saa sitä mitä tarvitsemme: viesti ei mene perille, emme itse tule kuul-
luksi, nähdyksi tai kosketetuksi.

Lempeällä ja lujalla otteellaan Maaret Kallio osoittaa inhimillisyyden tärkeyden. Kun uskallam-
me kohdata itsemme ja toisemme inhimillisinä ihmisinä, saamme kosketuksen aidosti syvään ja hy-
vään elämään. Nykypäivän kiireessä mielemme ei asetu kohtaamisten tasolle, vaan sitä pitää osa-
ta tyynnytellä. Kohdatessamme toisemme aidosti annamme tilaa sekä omalle että toisen epätäydel-
lisyydelle.

WSOY, nid. 256 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 22,90 € Tilausnro 760259926

Tony Dunderfelt

Tunnista temperamentit
Väriä elämään ja itsetuntemukseen

Tässä kirjassa esitellään käytännönläheinen ja helposti sovellettava menetelmä, joka auttaa oivaltamaan, 
miten ja miksi ihmiset toimivat eri tavoin. Kirjaan tutustumalla voi havainnollisella ja mieleen jäävällä 
tavalla syventää itsetuntemustaan ja oppia hyväksymään ihmisluonteiden koko kirjon.

PS-kustannus, sid. 185 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 10 € LIITTYMISKIRJANA 5 € Tilausnro 760236635

Tony Dunderfelt

Läsnäoleva kohtaaminen
Teoksessa sukelletaan moniulottei-
seen vuorovaikutuksen maailmaan. 
Kirjan luettuasi katsot kohtaamisia 
uusin silmin ja oivallat, miten läsnä-
olo ihmisten välillä rakennetaan tie-
toisesti. Kirja antaa välineitä hyvän 
ilmapiirin luomiseen ja myös keinoja 
selviytyä arki- ja työelämän hanka-

listakin tilanteista, kuten aggressiivisuudesta tai henkisestä väkivallas-
ta. Mukana on käytännön harjoituksia, joiden avulla kehität omia läs-
näolotaitojasi ja pystyt toimimaan erilaisten ihmisten kanssa rakenta-
vasti. Kirjan oivalluksia voi soveltaa niin perhe-elämään kuin kaikkeen 
ihmissuhdetyöhön.

PS-kustannus, sid. 182 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760251827

Rasmus Hougaard – Teetta Kalajo

Tilaa ajatella
Tehosta työtäsi mindfulnessin 
avulla

Mindfulnessissa eli tietoisuustai-
doissa on kyse ennen kaikkea mie-
len treenaamisesta. Tässä teoksessa 
nojataan tutkittuun tietoon siitä,  että 
mindfulnessin harjoittaminen toimii. 
Kirjassa kerrotaan, miten menetelmää 
voi soveltaa työelämään, ja esitellään 

käytännöllisiä ja helppoja vinkkejä, joiden avulla voi tehostaa jokapäi-
väistä työntekoa ja parantaa muun muassa keskittymiskykyä ja kärsi-
vällisyyttä. Kirja sisältää käytännön ohjeet mindfulnessin tavoitteelliseen 
harjoittamiseen ja oman 10 minuutin päivittäisen harjoitusohjelman ko-
koamiseen.

PS-kustannus, sid. 278 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760251830

Jäsentarjous!

www.opettajantietopalvelu.fi /liittymiskirjat 

Liity jäseneksi niin saat tämän kirjan 5 eurolla! Lue lisää sivulta 22.

Uskaltaisitko olla 

ihmisenä itsellesi?

ELÄMÄNTAIDOT
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Juho Norrena

Arvojen varjot
Arvot ovat kuin naapuri, jonka apuun turvaudut, kun jonkun täytyy pi-
tää lomamatkan ajan taloasi silmällä mutta jonka kiroat, kun hän ra-
kentaa yömyöhään uutta terassiaan. Arvot ohjaavat jokapäiväisiä va-
lintojamme, ja arvojamme puolestaan muokkaavat tunteet, tavat, tot-
tumus, ympäristö, kulttuurit, vietit sekä moraali. Mutta meitä ohjaa-
vat voimat eivät ole pelkästään myönteisiksi miellettyjä: myös kateel-
lisuus, pelko ja syyllisyys saavat meidät tekemään asioita. Voitaisiin-
ko nämä arvojen varjot ja ei-hyväksytyt tunteet valjastaa voimavaraksi 
sen sijaan, että niiden annetaan hajottaa rakenteita ja ihmissuhteita?

Kasvatustieteilijä FT Juho Norrena on haastatellut kirjaa varten eri 
alojen asiantuntijoita, kuten Sixten Korkmania, Irja Askolaa, Esko Val-
taojaa, Maaret Kalliota, Frank Martelaa, Virpi Sarasvuota ja Jarkko Mar-
tikaista. Martikainen on myös kuvittanut kirjan.

Bazar Kustannus, sid. 220 s. Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27 € 
Tilausnro 760260465

Jari Metsämuuronen 

Essentials of Research Methods in Human 
Sciences
Vol. 1–3

Essentials of Research Methods in Human Sciences on suomalaisen Tutki-
muksen tekemisen perusteet ihmistieteissä, englanninkielinen parannet-
tu versio. Suomenkieliseen nähden kirjassa on enemmän menetel-
mien historiaa, alkuperäisiä lähteitä ja useita menetelmiä on syven-
netty ja laajennettu oleellisesti. Englanninkielinen versio mahdollis-
taa sen siteeraamisen kansainvälisissä yhteyksissä.

SAGE Publications, sid. 1793 + 58 s. Hinta 195 € Tietopalvelun jäsenelle 185 € 
Tilausnro 760260449

Tutustu lisää: www.opettajantietopalvelu.fi /kasvatustiede

Kasvatustieteen suosittuja kurssikirjoja
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Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Asioista ja tapahtumista kertominen on tärkeä kielenkäytön muoto. 
Kirjan ideana on vahvistaa lapsen omaa kerrontaa. Teoksessa ava-
taan lapsen kerrontataitojen kehitystä ja annetaan vinkkejä kerron-
nan harjoitteluun, mutta ennen kaikkea se on innostava ja erilai-
nen satukirja. 

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760259117

Poika vuoren huipulla -romaanissa 
historia herää eloon
Kiltistä seitsemänvuotiaasta kasvaa kylmä kuusitoistavuotias poika John Boynen romaanis-
sa Poika vuoren huipulla. Tarinan päähenkilö joutuu vaikenemaan menneisyydestään ja totut-
telemaan maasta toiseen muuttaessaan mm. uuteen etunimeen. Äärijärjestöjen kautta poi-
ka etenee asemiin, joissa pääsee käyttämään valtaa. Tarinan lopussa päähenkilön elämä pa-
laa alkuasetelmiinsa ja lukijalle paljastuu, kuka romaanin hän-kertojan äänen taakse kätkeytyy.

Boynen romaani on ennen kaikkea tarina siitä, miten ihmismieli muokkautuu kokemusten 
myötä. Väkivallan, syrjimisen ja alistamisen kokeminen kasvattaa halua kostaa ja päästä itse 
valta-asemaan. Pojalle tutuksi tuleva autonkuljettaja selittää, millä tavalla yksin vaatetuksen 
kautta ihmiset saattavat yhtäkkiä rajusti muuttua: ”Univormu oikeuttaa olemaan julma tunte-
matta syyllisyyttä.”

Historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin yhdistetyn fi ktion kautta historia herää eloon. 
Yksittäisen ihmisen kertomus tuo asioihin mukaan inhimillisen kokemuksen. Tästä näkökul-
masta Boylen teos sopii hyvin yläkouluikäisille lukijoille; toisen maailmansodan tapahtumia 
käsitellään yläkoulun aikana ainakin historian tunneilla. Parhaimmillaan kaunokirjallisuus tar-

joaa mahdollisuuksia tarkastella asioita itselle uudesta näkökulmas-
ta tai tilaisuuden päästä lähelle romaanihenkilöä. Lukijalle hahmot-
tuu, miten hankalassa tilanteessa ja ajassa poika taustoineen elää. 
Tarinan alussa lukijan myötätunto on pojan puolella, ja myöhemmin-
kin pojan toimintaa ymmärtää jollain tavalla; vaikeissa tilanteissa ei 
ole yksioikoisen oikeita tai vääriä ratkaisuja. 

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu

John Boyne

Poika vuoren huipulla
Toisen maailmansodan tapahtumiin 
sijoittuva kirja on vaikuttava kuva-
us nuoruuden viattomuuden menet-
tämisestä ja siitä, miten vaaralli-
sen helposti maailma ympärillämme 
muuttuu mustavalkoiseksi.

Bazar Kustannus, sid. 270 s. 
Hinta 26 € Tietopalvelun jäsenelle 23 € 
Tilausnro 760260452

Työskenteletkö varhaiskasvatuksen parissa? 

Tutustu Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun !

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi 

Kasvatustieteen suosittuja kurssikirjoja

Tyypillisessä lukutuokiossa aikuinen 

lukee ja lapsi kuuntelee. Mitä jos 

tilanne käännettäisiinkin toisinpäin?

Mitä lapset ajattelevat 

komerossa olevan?

80

Mitä isä sanoo?

105
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Sami Leppämäki - Tuula Savikuja (toim.)

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

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760259227

Suurimmalle osalle lapsista ja nuorista matemaattisten taitojen oppiminen ja tai-
tojen soveltaminen arkielämässä on melko vaivatonta. Kuitenkin 15–20 prosentil-
le lapsista ja nuorista matemaattisten taitojen oppiminen on vaikeampaa ja hitaam-
paa kuin heidän ikätovereilleen. 5–7 prosentille lapsista ja nuorista tämä on erityisen 
hankalaa. Toisin sanoen noin 20 lapsen opetusryhmässä on keskimäärin neljä lasta, 
joilla on vaikeuksia oppia matematiikkaa odotetulla tavalla.

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 tukitoi-
mia. Varhainen tuki auttaa parhaimmillaan ehkäisemään kasautuvia vaikeuksia kou-
lu-uralla, elämänhallinnan taidoissa ja lapsen tai nuoren hyvinvoinnissa yleisemmin.

PS-kustannus, sid. 230 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 760259175

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

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena
Kirja antaa kokonaiskuvan siitä, miten ohjauksella ja erityisopetuksella voi-
daan tukea lasten ja nuorten oppimista ja elämänkulkua yhdessä erilaisten yh-
teistyöverkostojen kanssa. Siinä pohditaan muun muassa oppijoiden yksilöl-
lisyyttä, tarkastellaan erilaisia tuen tarpeita ja esitellään ohjauksen toiminta-
malleja. Mukana on konkreettisia tapauskuvauksia ja esimerkkejä toimivista 
käytänteistä. Kirjan keskeisenä ajatuksena o n ihmisen kokonaisvaltainen huo-
mioiminen ja monipuolinen yhteistyö koulun, vanhempien ja muiden ammat-
tilaisten välillä. Tavoitteena on tarjota lapselle ja nuorelle parhaat mahdolliset 
edellytykset edetä elämässään.

PS-kustannus, nid. 333 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760254824

Kirja on tiivis tietopaketti, jossa ohjaus ja erityispedagogiikka on yhdistetty yksiin kansiin. Mukana on sopivassa suhteessa 
sekä teoriaa että käytäntöä. Se ei ole välttämättä helpoin ja nopein mahdollinen luettava, varsinkaan pohdiskelijatyyp-
piselle lukijalle, mutta ehdottomasti kirja, joka ainakin kaikkien opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kannattaa lukea. It-
selläni kirja tulee toimimaan käsikirjana, johon on helppo palata jälkeenpäin tarpeen tullen.

Jenni Pelkonen Open kirjablogissa
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Heli Pruuki – Jari Sinkkonen

Lapsi ja ero
Eväitä eteenpäin

Vanhempiensa eron kokee Suomessa vuosittain noin 30 000 lasta. Ero on kaikille perheenjäsenille usein 
vaikea ja haavoittava tilanne. Kun omat tunteet myllertävät, vanhemmat eivät aina jaksa huomioida si-
tä, kuinka ero voi satuttaa lapsia.

Joskus huoltajuusriidat venyvät pitkiksi eikä yhteisymmärrystä lapsen parhaasta löydy monista yri-
tyksistä huolimatta. Kärsijänä näissä tilanteissa on lapsi.

Heli Pruukin ja Jari Sinkkosen teos auttaa vanhempia ja lapsen muita läheisiä kohtaamaan lapsen 
tarpeet erotilanteessa ja tukemaan hänen sopeutumistaan eron tuomiin muutoksiin ikä- ja kehitysta-
sonsa mukaisesti. Teos tarjoaa myös paljon hyödyllistä tietoa lapsen edun hahmottamiseksi uudessa ti-
lanteessa, mm. asumisratkaisuista, huoltajuuskysymyksistä ja psyykkisesti turvallisesta arjesta.

Kirjapaja, sid. 213 s. Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 760257850

Päivi Hamarus – Tina Holmberg-Kalenius – 
Saija Salmi

Opas kiusaamisen jälkihoitoon
Kiusaaminen on vakava koko yhteiskunnan 
ongelma, jonka ehkäisemiseen, tunnista-
miseen, vähentämiseen ja jälkihoitoon tu-
lisi kiinnittää huomiota. Kiusaamisen jälki-
hoitoon on kuitenkin kiinnitetty hyvin vä-
hän huomiota yhteiskunnassamme. Ei ole 
tunnistettu sitä, että kiusaamisen aiheut-
tama kipu ja tuska eivät välttämättä pää-
ty siihen, kun kiusaaminen loppuu. Kaltoin 

kohtelu ja pitkään jatkunut kiusaaminen on voinut aiheuttaa uhrille trauman, 
jonka käsittelemisessä hän tarvitsee apua ja tukea.

Tässä käytännönläheisessä oppaassa esitetty kiusaamisen jälkihoidon mal-
li perustuu RAY:n rahoittamasta Valopilkku-projektista saatuihin kokemuksiin 
ja Tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun kehittämään vertaistukimalliin. Oppaas-
sa kuvatut kiusaamisilmiön piirteet, kiusaamisen vaikutukset ja jälkihoidossa 
käsiteltävät teemat perustuvat Päivi Hamaruksen tutkimustyöhön.

PS-kustannus, nid. 152 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 760247569

Paula Määttä – Anja Rantala

Tavallisen erityinen lapsi
Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa

Kirjassa tarkastellaan lapsen kehityksen huolenaiheita, kehitysympäristöjen moninaisuutta ja yhteis-
työn pelisääntöjä. Samalla tuodaan esille hyväksi havaittuja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Ko-
din, päivähoidon ja koulun arjesta syntyy lapsuus, jonka rakentamiseen tarvitaan yhteistyötä ja kun-
kin osapuolen asiantuntemusta. Kirjan avulla ammattikasvattaja havaitsee, että erityinen onkin taval-
lista. Hänen uskonsa omiin mahdollisuuksiin työskennellä kaikkien lasten kanssa lisääntyy.

Kirjan uudistetussa painoksessa on uutta tietoa lapsen kehityksen ja oppimisen perustasta, ja se on 
päivitetty säädösten osalta.

PS-kustannus, nid. 312 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760249512

Carol Stock Kranowitz

Tahatonta 
tohellusta
Sensorisen integraation 
häiriö lapsen arkielä-
mässä

Sensorisen integraation (SI) 
eli aistitiedon käsittelyn häi-
riö ilmenee muun muassa 
yliherkkyytenä, aliherkkyy-
tenä, yliaktiivisuutena, pas-
siivisuutena, kömpelyyte-

nä ja sosiaalisina ongelmina. Tässä kirjassa häiriötä lähestytään 
lapsen arkielämän kautta. Kirja sisältää paljon käytännön ohjeita 
lapsen auttamiseen kotona, päivähoidossa ja koulussa. Kirja so-
veltuu vanhemmille, opettajille, toimintaterapeuteille sekä kun-
toutuksen ammattilaisille. 

PS-kustannus, nid. 312 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90  € 
Tilausnro 760245312

Jäsentarjoukset
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”Kokeile jäsenyyttämme. Jos koet, ettei se sovi-

kaan sinulle, voit milloin tahansa ilmoittaa meil-

le asiasta. Sinun ei tarvitse ostaa tiettyä määrää 

kirjoja jäsenyytesi aikana ja jäsenyys on ilmainen. 

Käytä siis pari minuuttia omalle ammatilliselle 

osaamisellesi ja ilmoittaudu mukaan heti! Teem-

me kaikkemme, että olisit meihin tyytyväinen.”

Mirkka Siitari
Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@ 
opettajantietopalvelu.fi 

puh. 014 337 0050 
(arkisin kello 9–16)

”Liityin jo opiskeluaikanani 
Opettajan Tietopalveluun jäseneksi luokkakaverin 

kautta enkä ole katunut liittymistäni yhtään!

Kauden kirja -tarjoukset ovat usein hyviä. Olen hankkinut 
Tietopalvelusta itselleni edullisesti innostavia kirjoja. Olen ostanut lah-
jaksi valmistuneille ystävilleni starttipaketteja ammattikirjallisuudesta. 

Jäsenenä pysyy kärryillä uusista alan kirjoista eli en voi muuta kuin 
suositella jäsenyyttä.”

Tiia Säily

”Suosittelen 
Opettajan Tietopalvelun jäsenyyttä, koska:
uutuuskirjat tulevat nopeasti valikoimaan, 

jäsenenä saat hyviä tarjouksia ja
kirjat tulevat vaivattomasti postitse kotiin.”

Krista Kuljuntausta

Tuhannet kollegasi ovat jo mukana!

Viisi syytä liittyä 
Opettajan Tietopalveluun:

1. Saat alennusta kirjoista.

2. Tiedät ensimmäisenä, mitä uutta on ilmestynyt työsi tueksi.

3. Kirjat ovat edullinen tapa kouluttautua.

4. Sinun ei tarvitse käyttää aikaa etsiäksesi materiaalia työhösi.

5. Omaan ammatilliseen kehittymiseen 
panostaminen näkyy myös ulospäin.

www.opettajantietopalvelu.fi /liity

Saat jäsenedut heti käyttöösi!

Tervetuloa mukaan!

j mu

”Olen ollut jäsenenä Opettajan  Tietopalvelussa 
jo usean vuoden ajan. Mielestäni on tärkeää pitää omaa amma-

tillisuutta ajan tasalla kehittämällä osaamistaan lukemalla ajankohtaista ja 
kiinnostavaa ammattikirjallisuutta. 

Opettajan Tietopalvelun jäsenenä minun on helppo seurata mitä uutta tietoa, tai-
toa ja tutkimusta ammattialallani on tarjolla. Opettajan Tietopalvelun kautta saan 

myös aina ajankohtaista tietoa siitä, mikä uusi asia on pinnalla juuri nyt. Suo-
sittelen Tietopalvelun jäsenyyttä kaikille – minulle jäsenyydestä on ol-

lut vain hyötyä!”

Outi Hakunti
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Tietopalvelut
info: OTP 17
Tunnus 5011807
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tietopalvelut
maksaa 

postimaksun

Tilaan alle merkitsemäni tuotteet

kpl Tuotteen nimi Tilausnumero

Tilaus- ja liittymislomake

Yhteystiedot
Organisaatio (täytä vain jos tilaaja organisaatio)

Etunimi

Sukunimi

Lähiosoite

Postinumero

Toimipaikka

Sähköpostiosoite

 Kyllä, minulle saa lähettää sähköiset uutiskirjeet, 
ja jäseneksi liittyessäni saan kauden kirjasta sähköpostitiedotteen. 

7602/17

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

 Haluan käyttää bonusrahani 
(katso bonusrahatilanteesi 
lehden takakannesta).

Hintoihin lisätään 
lähetyskulut alk. 4,90 €. 

Normaali toimitusaika 
1–2 viikkoa. 
Sinulla on 14 vrk:n 
tutustumis oikeus kirjoihin.

Onko sinulla 
kysyttävää?

Asiakaspalvelumme palve-
lee sinua puhelin numerossa 

014 337 0050 tai sähkö-
postitse asiakaspalvelu@
opettajantietopalvelu.fi .

Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäsenenä 
saat vuosittain 4–6 edullista kauden kirja -lähe-
tystä automaattisesti ilman erillistä tilausta. Kau-
den kirja voi olla myös kahden kirjan kirjapaket-
ti 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 pos-
titse. Tiedote lähetetään myös sähköpostitse, jos 
olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi. Voit 
tehdä peruutuksen postitse tulevan esitteen ku-

pongilla, puhelimitse soittamalla tai tekstiviestil-
lä, sähköpostitse tai verkkopalvelussamme omil-
la jäsentunnuksillasi. 

Opettajan Tietopalveluun voivat liittyä Suo-
messa asuvat täysi-ikäiset henkilöt. Kirjakerhos-
sa ei ole jäsenmaksua, eikä jäsenyyden aikana 
tarvitse ostaa tiettyä määrää kirjoja.  

Voit erota Opettajan Tietopalvelun jäsenyy-
destä ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluum-
me 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 mak-
sumuistutuksen jälkeen.

Opettajan Tietopalvelun asiakasrekisterin 
tietoja voidaan luovuttaa ja käyttää suoramark-
kinointitarkoituksiin. Voit halutessasi kieltää 
omien osoitetietojesi käytön ottamalla yhtey-
den asiakaspalveluumme.

Opettajan Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:

Meneekö lasku eri paikkaan? 
Tee tilauksesi puhelimitse,  sähköpostilla tai verkko palvelus-samme.

 Haluan tilaukseeni mukaan Bujoilun 
voima -kirjan tarjoushintaan 18,90 € 

(norm. 25 €). Tarjous on voimassa kaikille. 
Tilausnro 76025995 5

Miia Pöllänen

Bujoilun voima
Järjestä elämäsi ja saavuta 
unelmasi

Ota elämä haltuun ja saavuta 
tavoitteesi!

Kirja johdattaa sinut bul-
let journal -ilmiön pariin. Opas 
kertoo selkeästi ja havainnolli-
sesti bujoilun perusteet ja opas-
taa käyttämään sitä tavoitteel-
lisesti. Bullet journalin avulla 

saat kerättyä yhteen muistilistat, tulevat tapahtumat ja 
tehtävät, sekä asetettua itsellesi tavoitteita, joiden seu-
raaminen bujon avulla on hauskaa ja konkreettista.

WSOY, sid. 176 s.

Tuhannet kollegasi ovat jo mukana!
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Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi
Tehtäväkirjani

Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän 
mielen taitojen harjoitteluun. Kirja kulkee kanssasi vuoden ajan viikko ker-
rallaan kohti itse asettamiasi tavoitteita. Täytettävän kirjan avulla vahvis-
tat hyvinvointiasi määrätietoisesti mutta silti rennosti. Hyvän mielen vuo-
den voit aloittaa milloin tahansa, joten tee se nyt!

PS-kustannus, sid. 240 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 21,90 € 
Tilausnro pinkki 760259120 
Tilausnro keltainen 760259285 
Tilausnro turkoosi 760259272

Kun hankit tämän kirjan, otat pienen askeleen, 
josta voi seurata jotain suurta, sillä olet päät-
tänyt panostaa itseesi. Itsetuntemuksen ke-
hittäminen on nimittäin merkki välittämises-
tä – sekä itsestään että muista. Ihminen, jo-
ka tuntee itsensä ja elää sen mukaan, säteilee 
ympärilleen hyvää. Yhden ihmisen hyvinvoin-
ti hyödyttää siten aina useampaa, ja pienistä 
askelista syntyy jotain suurempaa.  Toivottu 
muutos voi joskus olla pienestä kiinni. Kun oi-
valtaa pienten asioiden suuruuden, saa käyt-
töönsä käänteentekeviä voimia.

Maaretta Tukiainen 

Valitse suosikkivärisi!

Muista myös nämä: 

www.opettajantietopalvelu.fi/hyvänmielenvuosi

Hyvän mielen vuosi 2018 -seinäkalenteri
Hyvän mielen vuosi 2018 -kalenteri on uuden ajan seinäkalenteri, jonka avulla al-
kavasta vuodesta on helppo luoda juuri sellainen kuin itse tahtoo. Samalla tulee 
harjoitelleeksi taitoja, joiden avulla elämänlaatu paranee. Kullakin kuukausiau-
keamalla on aktivoiva tehtävä, esim. tuunattava kuva, jonka avulla harjoitellaan 
yhtä hyvän mielen taitoa. 

Mielenterveyden keskusliitto, Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 32 € 
Tilausnro 760260643

Teemoja mm.:
• toivon vaaliminen• uteliaisuus• myötätunto • oman voiman tunnistaminen




