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978-952-451-726-3
sid. 208 s.
Y17.3
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy  17.1.2017Ilmestyy  17.1.2017

Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä 
Näin teet hyviä valintoja
Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tuntemalla voit löytää paikkasi – 
tarvittaessa aina uudelleen. 

Kun katselet edessäsi avautuvia mahdollisuuksia, mihin valintoihin tartut ra-
kentaaksesi omannäköistä elämää? Päädytkö onnellisesti sinne, mistä olet 
pienestä pitäen unelmoinut? Vai etsitkö uutta suuntaa, josta et ole edes hok-
sannut haaveilla? 

Tämä kirja sopii juuri sinulle, joka olet risteystilanteessa pohtimassa uutta 
uraa ja suuntaa. Kirjasta saat tukea ja rohkaisua omille valinnoillesi. 

Kirja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja asioita, jotka ovat itselle 
tärkeitä. Se antaa virikkeitä vaihtoehtojen puntarointiin sekä kannustaa aset-
tamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Teos sisältää yli 50 valintojen tekoa 
helpottavaa tehtävää. Mukana on myös inspiroivia tarinoita siitä, miten ih-
miset ovat rakentaneet omannäköistään elämää. 

Kirjasta hyötyy jokainen, joka on valintojen edessä. Se sopii erinomaisesti 
lahjaksi koulunsa päättäneelle nuorelle tai uutta suuntaa etsivälle aikuiselle.

Kovakantinen kirja, jossa on  musta foliointi, sopii myös 
lahjaksi
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Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus 
Mielen taitojen harjoituskirja
Kun edessäsi on vaativa tilanne, käykö mielesi läpi epäonnistumisen mah-
dollisuudet? Kadotatko rentouden ja itseluottamuksen? Vai tiedätkö, miten 
toimia, jotta onnistut?

Tutkimukset osoittavat, että psyykkisten taitojen hallitseminen selittää me-
nestystä niin opinnoissa kuin työelämässä. Psyykkisiä taitoja ovat esimerkik-
si taito asettaa tavoitteita, suunnata huomiota, rauhoittaa mieltä ja käyttää 
avukseen mielikuvia. Psyykkiset taidot ovat kuin kuperkeikka – niitäkin voi 
kehittää harjoittelun avulla. 

Psyykkisten taitojen harjoittelussa keskitytään voimistamaan niitä henkisiä 
resursseja, joiden avulla voimme parantaa suorituksiamme, oli sitten kyseessä 
mikä tahansa vaativa tilanne. Tässä kirjassa on runsaasti harjoituksia, joiden 
avulla voi kehittää psyykkistä vahvuuttaan esimerkiksi opinnoissa, töissä, 
harrastuksissa ja urheilussa.

Jarmo Liukkonen on liikuntapedagogiikan professori sekä liikunnan ja 
psyykkisen hyvinvoinnin dosentti, joka on tutkinut psyykkisiä taitoja pit-
kään. Hän toimii myös psykologisen valmennuksen konsulttina urheilijoille 
ja yrityksille.

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen 

Huomaa hyvä!
Vahvuusvariksen bongausopas
Nappaa tästä vahvuusvariksen vinkit vahvuuksien bongailuun!

Kirjassa kerrotaan ytimekkäästi vahvuuspedagogiikan perusteet ja esitellään run-
saasti luonteenvahvuuksien harjoittelun toimintaideoita. Harjoitukset sopivat erityi-
sesti varhaiskasvatus- ja alakouluikäisille.

Yksi toimivimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia on osoittaa lapsille heidän 
vahvuutensa ja opettaa, miten niitä voidaan hyödyntää. Tulemme vahvoiksi siinä, 
mitä teemme paljon!

978-952-451-746-1
nid. n. 150 s.
K38+
Ennakkohinta 37 e
Ilmestyy 18.4.2017

978-952-451-737-9
sid. n. 200 s.
K17.3
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 2.2.2017

vahvuutensa ja opettaa, miten niitä voidaan hyödyntää. Tulemme vahvoiksi siinä, 
mitä teemme paljon!

Muista myös nämä suosikit

Sekä kirjaa että kortteja myyty yli 6000 kpl
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Kirsi Rehunen

Tiedeleikkejä pikkututkijoille 
”Hei, housut ei luista! Miksen pysty liukumaan sadehousuilla?” ”Uppoaako-
han tämä vene, jos kyytiin laittaa viisi kuulaa?” ”Mikä ääni meille vastasi? 
Missä se kaiku asuu?” ”Miksi maha kuumenee, kun liun lattialla vatsallani?”  

Tämä kirja innostaa aikuisia antamaan lasten ihmettelylle tilaa, tarttumaan 
lasten kysymyksiin ja synnyttämään yhteisiä tiedeleikkejä. Yhdessä tutkimi-
nen, kokeileminen, ongelmanratkaisu ja oivaltaminen lisäävät lasten ajattelua 
ja tietoisuutta ympäristöstään. Teoksessa esiteltyjä tutkimuksia voi toteuttaa 
niin pihalla, metsässä, rannassa kuin sisälläkin. Kirja on tehty yhteistyössä 
Tiedekeskus Heurekan kanssa.

Nyt käynnistetään tutkimukset ja otetaan itse asioista selvää!

978-952-451-734-8
liepeellinen nid. n. 150 s.
K38.51
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy  15.3.2017Laura Tuohilampi

Matikkanälkä
Oletko sinä yksi monista, joiden mielestä matikkaa on tylsää opiskella ja 
mahdotonta osata? Ei ihme! Matikka tarjoillaan usein liian kuivana pullana. 
Sitä vähintään yhdeksän vuotta jäystettyään matikka-allergia on niin vahva, 
ettei kiinnosta edes yrittää.

Tästä kirjasta saat ankean tarjoilun sijaan tuoreutta tihkuvia annoksia 
herkullista matikkaa. Matikkanälkä tuottaa ajatteluelämyksiä. Sen ihanil-
ta tuntuvat pohdinnat luovat kestävän onnistumisen tunteen ja loputtoman 
terävän olotilan. Kirjaa lukiessasi ymmärrät, että tätä olet aina kaivannut – 
koko ajan on ollut nälkä.

Jos luulet, että matikka ei ole sinua varten, anna matikalle mahdollisuus. 
Tartu tähän kirjaan, lue pari sivua ja tunne, kuinka alat haluta lisää.

Jos haluat sytyttää matikkainnostuksen oppilaissa, omissa lapsissasi tai ke-
nessä hyvänsä, tämän kirjan eväillä onnistut.

978-952-451-728-7
nid. n. 200 s.
K38.295 
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2017

Yhteistyössä 
Heurekan 

kanssa
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Markus Talvio – Ulla Klemola

Toimiva vuorovaikutus 
Kun toinen ei tunnu kuuntelevan, vaikenetko kokonaan? Vai tuplaantuuko 
äänenvoimakkuutesi turhaan? Mistä löytyy lisää jämäkkyyttä edistää itselle 
tärkeitä asioita mutta myös ymmärrystä auttaa toista hänen ongelmissaan?

Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, kun sammakoita pääsee suusta ja 
vuorovaikutustilanteet takeltelevat. Jos toteamme, että nyt kemiat eivät vain 
kohtaa, lyömme hanskat tiskiin ja lopetamme parempaan vuorovaikutuk-
seen pyrkimisen. Kun sen sijaan muistamme, että vuorovaikutusta ihmisten 
välillä voidaan aina kehittää, olemme matkalla kohti hyviä ihmissuhteita ja 
ryhmähenkeä.

Kirjassa tutustutaan keskeisiin vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja arjessa 
hyväksi havaittuihin työkaluihin. Toimivan vuorovaikutuksen työkalut aut-
tavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, ke-
hittämään tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. 
Näin vuorovaikutus helpottuu ja muuttuu entistä toimivammaksi. 

Toimivan vuorovaikutuksen työkalut sopivat niin työpaikoille, kouluun 
kuin kotiinkin. Mukana on runsaasti harjoituksia.

9

Liisa Ahonen

Haastavat 
kasvatustilanteet
Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja
Lasten haastava käyttäytyminen on yksi kuormittavimmista tekijöistä kasva-
tusalalla. Päiväkodin arjessa eteen tulee tilanteita, joissa lapset käyttäytyvät 
uhmakkaasti tai tulistuvat helposti. Myös ylivilkkaus tai voimakas vetäyty-
minen aiheuttaa suuressa lapsiryhmässä päänvaivaa kasvattajille. Usein täl-
laisissa tilanteissa kyse saattaa olla lapsen sosiaalis-emotionaalisesta tuen tar-
peesta. Haastavana pidetty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan 
tarvitsee aikuisen tukea tunteidensa käsittelyyn.

 Joustamattomasti rutiineihin nojaava päiväkodin toimintakulttuuri ruok-
kii haastavia tilanteita entisestään. Kirja tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja 
ohjeita, kuinka näihin tilanteisiin voidaan tarttua päiväkodin arjessa. Lapsen 
yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole pois muilta lapsilta eikä lisää 
aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat helpommin ja nopeam-
min, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä 
ja osoittaa antavansa tukea.

978-952-451-727-0
sid. n. 300 s.
K38.51
Ennakkohinta 42 e
Ilmestyy 25.1.2017

978-952-451-736-2
nid. n. 200 s.
K30.13 
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 20.3.2017
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Anna Kettunen – Aulikki Laine (toim.)

Ilmiöt ihmeteltäviksi
Monialaisia ideoita ulkona oppimiseen
Miten tutkia lumihiutaleita? Entä valoa ja pimeää? Kuinka ääni kulkee? Mitä 
löytyy järven pohjasta? Miten tuli syntyy?

Tästä kirjasta saat runsaasti vinkkejä ilmiöiden oppimiseen. Mukana on 
oppimiskokonaisuuksia mm. metsästä, suosta, Itämerestä, energiasta, ihmises-
tä ja avaruudesta. Oppimiskokonaisuuksien kuvaukset sisältävät lyhyen teo-
riatekstin, useita tehtäväideoita, tarvittavien välineiden esittelyn sekä lähteitä 
lisätiedon hankintaan. Kaikissa teemoissa on huomioitu kestävä elämäntapa. 

Kirja kutsuu osallistavaan, toiminnalliseen ja elämykselliseen ulkona oppi-
miseen. Työtapoina käytetään niin ryhmätöitä, draamaa, leikkiä kuin kuvatai-
detta. Teos on tarkoitettu opettajille esiopetuksesta yläkouluun. 

11

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

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena
Kuinka ohjata tukea tarvitsevaa lasta ja nuorta elämässä eteenpäin aina ala-
koulusta työelämään saakka? 

Oman koulu- ja elämänpolun hahmottaminen on tärkeää jokaiselle lapselle 
ja nuorelle. Oppiminen, elämässä eteneminen ja omien haaveiden saavuttami-
nen eivät saa jäädä vain joidenkin etuoikeudeksi. Ohjauksella ja erityisope-
tuksella onkin suuri merkitys tukea tarvitsevalle oppijalle. Tukea tarvitsevien 
ohjaus merkitsee ennen kaikkea yksilöllisyyden huomioimista. Tällöin omien 
voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ovat avainasemassa. 

Kirja antaa kokonaiskuvan ohjauksen ja erityisopetuksen toteuttamisesta 
lasten ja nuorten elämässä. 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 on 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.

978-952-451-733-1
nid. n. 250 s.
K38+
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2017978-952-451-733-1

nid. n. 250 s.
K38+
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2017



1312 13

Sari Toivakka - Miina 
Maasola

Itsetunto 
kohdalleen!
Harjoituksia 
itsetuntemuksen ja 
vuorovaikutustaitojen oppimiseen
Itsetuntemuksen kasvattaminen ja vuorovaikutustaito-
jen kehittäminen ei koskaan ole ollut näin hauskaa!

Itsetunto vaikuttaa hyvinvointiin ja ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen. Tietoinen työskentely itsetuntemuk-
sen ja vuorovaikutustaitojen parissa lujittaa itsetuntoa.

Kirjan harjoituksissa rakennetaan toiminnallisilla ta-
voilla eri-ikäisten itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja. 

Niissä pohditaan esimerkiksi omia hyviä puolia, harjoitellaan tunteiden säätelyä sekä 
opitaan esiintymis- ja ryhmäviestinnän taitoja. Harjoituksia voi tehdä niin yksin kuin 
ryhmässä. Ne kannustavat ottamaan uusia näkökulmia omaan itseen ja tapaan olla 
muiden kanssa vuorovaikutuksessa.

12

Elina Välimäki

Ei unohdu koskaan
Henkirikoksen jäljet
”En enää pidä ihmisestä lajina.” 

Tämän kirjan päähenkilöitä ovat ihmiset, joiden perheenjäsen on kuol-
lut henkirikoksen uhrina. Tuo kohtalokas tapahtuma on muuttanut uhrien 
omaisten elämän täysin. Rakkaan läheisen kuolemaa on seurannut tuskainen 
kamppailu pitää itsensä järjissään ja voimissaan – tai edes hengissä. Uhrien 
omaisten lisäksi kirjassa saavat äänen eri alojen ammattilaiset, jotka valotta-
vat henkirikosten jälkien syvyyttä ja moninaisuutta. 

Teos osoittaa omaisia työssään kohtaaville, mitä vaikutuksia henkirikok-
sella on uhrin läheisten elämään. Miten uhrien omaiset kokevat poliisin, oi-
keuslaitoksen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja median toiminnan? Millaista 
kriisiapua ja tukea he kaipaavat? Kuinka heidät tulisi kohdata?

Omaisten kertomuksista kuvastuu, ettei henkirikos unohdu koskaan. Silti 
omaisten on mahdollista jatkaa elämäänsä eteenpäin. 

Pauli Juuti

Jaetun 
johtajuuden 
taito
Perinteisesti johtaja ilmaisee voimansa, kun hän ottaa asiat 
haltuun ja saa muut toimimaan tahtonsa mukaan. Tällai-
sen johtamisen seurauksena ihmiset tekevät sen, mitä on 
käsketty – ei enempää. Nykyisissä asiantuntijaorganisaa-
tioissa se ei kuitenkaan riitä. Nyt tarvitaan sitoutumista, 
oma-aloitteellisuutta ja luovuutta. 

Ratkaisu nykyisiin vaatimuksiin on jaettu johtajuus. Se 
on taitolaji, joka rakentuu hyvän johtamisen ja työskente-
lyn jatkuvaan vaalimiseen.

Pauli Juutin suositun kirjan uusi painos avaa nykyisin 
tarvittavaa johtamisnäkemystä ymmärrettävällä ja viimeaikaisia teoreettisia ajatus-
kulkuja soveltavalla tavalla. Pauli Juuti on valtiotieteiden tohtori ja professori sekä 
yrittäjä. Hän on työskennellyt lukuisissa maamme elinkeinoelämän organisaatioissa 
asiantuntijana ja kehittäjänä.

2. painos
978-952-451-602-0
sid. 271 s.
K36.13
Ennakkohinta  54 e
Ilmestyy 2.5.2017

978-952-451-725-6
sid. n. 300 s.
K14.16 
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 8.3.2017

3. painos
Taito-sarja
978-952-451-526-9
nid. 267 s.
K38
Ennakkohinta  45 e
Ilmestyy 25.1.2017
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Anitta Pakanen (toim.)

Lastentarhan-
opettajan 
kalenteri 
2017–2018
Huippusuosittu kalenteri ilmestyy jälleen! Kirja sisältää sel-
keän kalenteriosion, monipuolisia suunnittelupohjia sekä 
ajankohtaisia artikkeleja varhaiskasvatussuunnitelman uu-
distumisesta.

Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammattitaitoi-
nen henkilöstö. Tämä kalenteri on suunniteltu vahvistamaan 
varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta ja lastentarhanopettajien 
opettajuutta. Kalenteri tukee työn suunnittelua ja toteutusta 
sekä oman toiminnan arviointia ja kehittämistä. Kalenteria 
on helppo hyödyntää läpi vuoden. Kirja on tehty yhteistyössä 
Lastentarhanopettajaliiton kanssa.Lastentarhanopettajaliiton kanssa.

Saara Mälkönen – 
Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta
Opettajan kalenteri 
2017–2018
Jokaisen opettajan oma Aar-
reaitta – kalenteri, joka innostaa, kannustaa ja rohkaisee si-
nua olemaan omanlaisesi hyvä opettaja!

Tämän kalenterin värikkyys virkistää koko lukuvuoden 
ajan. Hyvän mielen lisäksi kalenteri antaa välineitä ja vinkkejä 
siihen, kuinka kehittää työtään tavoitteellisesti ja voida hyvin, 
sillä hyvinvoiva ope on hyvä ope. Kun uudistusähky uuvuttaa, 
kalenterin avulla kutistat kiireentuntua myönteisin keinoin.

Kalenteri sisältää mm.
· viikkokalenterin elokuusta heinäkuuhun
· työjärjestyspohjia
· lukuvuosi- ja viikkosuunnitelmasivuja
· muistiinpanotilaa arkipäivien kohdalla ja kirjan lopussa.

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Alakoulun Aarreaitan 
kanssa, ja se sopii erityisesti luokanopettajille.

Kasvatuksen ja 
koulutuksen vuosikirja 
2017–2018
Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja
on suunnattu päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten johtajille, rehtoreille, 
lastentarhanopettajille, opettajille ja opinto-ohjaajille sekä suunnittelijoil-
le ja kouluhallintovirkamiehille.

Jo 37. kerran ilmestyvässä lukuvuoden perustyövälineessä on paljon 
muistiinpanotilaa sisältävän päiväkirjaosan lisäksi koulutusta koskevaa 
lainsäädäntöä päivähoidosta yliopistoihin sekä lukuvuoden toimintaka-
lenteri. Mukana on myös artikkeliosa, johon on koottu tiiviiseen muotoon 
lisätietoja, ohjeita ja muistilistoja päivittäisessä työssä vastaan tulevien on-
gelmien ratkaisemiseksi. 
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Tuuli Asunmaa – Rauno Huttunen – 
Jouni Peltonen (toim.)

Samalta viivalta 11
Valtakunnallisen kasvatusalan 
valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen 
aineisto 2017
Samalta viivalta 11 on valintakoeaineisto kasvatusalan valintayhteis-
työverkoston (VAKAVA) kirjalliseen kokeeseen vuodelle 2017.

Kirja ilmestyy 28.3.2017, jolloin se on samaan aikaan saatavilla kai-
kille valintakokeisiin osallistuville. Ennakkoon tilatut kirjat annetaan 
postin toimitettavaksi 27.3.2017. Kirjat lähetetään Priority-luokan kir-
jeinä, jolloin ne ovat postin toimitusehtojen mukaisesti vastaanottajilla 
1–2 arkipäivässä.

978-952-451-714-0
kierresidottu n. 250 s.
K38.5053
Ennakkohinta 36 e
Ilmestyy 18.4.2017

978-952-451-731-7
kierresidottu
978-952-451-747-8
lankasidottu
n. 250 s.
K38.5053
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 24.4.2017

978-952-451-732-4
sid. n. 400 s.
K38.5053
Ennakkohinta  59 e
Ilmestyy 8.5.2017

gelmien ratkaisemiseksi. 

Arviointi- ja 
muistikirja 
2017–2018
Arviointi- ja muistikirja on perinteinen opetuksen apuväline. Siinä 
on runsaasti tilaa oppilas- ja kurssiarvioinneille sekä kalenteritiedot. 
Arviointiosan lisäksi kirjassa on poissaolo- ja kerhoseuranta sekä 
oppilashuollollisten toimenpiteiden seuranta.

978-952-451-730-0
nid. 112 s.
Ennakkohinta 9,60 e
Ilmestyy 8.5.2017

978-952-451-729-4
nid. n. 200 s.
K38.4
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy  28.3.2017

Kaksi eri 
sidosasua



PS-kustannus on tietokirjallisuuden erikoiskustantamo, joka julkaisee 
vuosittain 20–30 uutta kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja 
terveysalan, johtamisen sekä yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista. 

Kirjojamme saat kirjakaupoista kautta maan ja kustantajalta
PS-kustannus, PL 303, 40101 Jyväskylä

puh. 014 337 0070 • asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi  • www.ps-kustannus.fi 
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