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Maaretta Tukiainen 

Hyvän mielen vuosi
Tehtäväkirjani
Teroita kynäsi ja aloita hyvän mielen vuosi! 

Elämänmuutoksesta on helppo haaveilla, mutta miten otat muutoksen 
osaksi arkea? 

Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän 
mielen taitojen harjoitteluun. Hyvän mielen taidot ovat taitoja, joiden avul-
la mielestä tulee joustava. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia arjen 
haasteissa ja muutoksissa. Kirjan avulla isommatkin muutokset toteutuvat 
helposti ja hauskalla tavalla.

Kirja kulkee kanssasi vuoden ajan viikko kerrallaan kohti itse asettamiasi 
tavoitteita. Täytettävän kirjan avulla vahvistat hyvinvointiasi määrätietoisesti 
mutta silti rennosti. Tehtävät perustuvat Hyvän mielen taidot -kirjan positii-
visen psykologian pohjalta kerättyyn tietoon ja harjoituksiin.

Hyvän mielen vuoden voit aloittaa milloin tahansa, joten tee se nyt!

Aiemmin ilmestyneitä kirjaa ja kortteja myyty yhteensä jo yli 18 000 kappaletta!

MA TI KE TO
PE

SU

TÄSSÄ KUUSSA TÄRKEIN TAVOITTEENI ON: 

Nosta summassa Hyvän 

mielen taidot -korttipakasta 

kortti tämän kuukauden voi-

malauseeksi ja kirjoita se alle. 

Vaihtoehtoisesti etsi mieluinen 

lause muualta.

VOIMALAUSE

1. KUUKAUSI

Tässä kuussa muistettavia asioita:MUISTILISTA

Merkitse yllä olevaan kalenteriin kuukauden kohokohdat R:llä ja kuukauden tärkeät deadlinet z:lla. 

Kirjoita asiat ruutuihin. Merkitse kalenteriin tärkeiden ihmisten kohtaamiset Y:llä

. . . . . . . . . . 
. KUU 

Kirjaa kuukauden nimi ja päivämäärät alla olevaan kalenteriin.

LAKUUKAUDEN VOIMASANANI ON. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

. . .

KUUKAUDEN TÄRKEIN 

TAVOITTEENI ON  

MINULLE MERKITYK-

SELLINEN, KOSKA SEN 

AVULLA SEURAAVAT 

ASIAT TULEVAT  

MAHDOLLISIKSI: 

Tässä kuussa kokeilen itselleni jotain ennestään 

tuntematonta, joka on:  

JOTAIN UUTTA!

Merkitse tämä kokeilu viereiseen kalenteriin ✦:llä

OHO!

TÄSSÄ KUUSSA AION PITÄÄ ERITYISEN  

HAUSKAA SITEN, ETTÄ:

1

2

3

IHMINEN, JOTA HALUAN TÄSSÄ  

KUUSSA ILAHDUTTAA, ON: 

TAPA, JOLLA HÄNTÄ ILAHDUTAN, ON: 

Yllättävintä, mitä tässä kuussa voi tapahtua, on:

Tässä kuussa muistettavia asioita:MUISTILISTA

KUUKAUDEN TÄRKEIN 

TAVOITTEENI ON 

MINULLE MERKITYK-

SELLINEN, KOSKA SEN 

AVULLA SEURAAVAT 

ASIAT TULEVAT 

MAHDOLLISIKSI:

Tässä kuussa kokeilen itselleni jotain ennestään 

tuntematonta, joka on:  

JOTAIN UUTTA!

Merkitse tämä kokeilu viereiseen kalenteriin 

TÄSSÄ KUUSSA AION PITÄÄ ERITYISEN 

HAUSKAA SITEN, ETTÄ

SU

Nosta summassa Hyvän 

mielen taidot -korttipakasta 

kortti tämän kuukauden voi-

malauseeksi ja kirjoita se alle. 

Vaihtoehtoisesti etsi mieluinen 

lause muualta.

VOIMALAUSE

:llä ja kuukauden tärkeät deadlinet z:lla. 

KUUKAUDEN VOIMASANANI ON. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

. . .

Täytettävässä 

Hyvän mielen vuosi 

-kirjassa on kolme eri 

kansivaihtoehtoa,

 joista voi valita 

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

Mikä meitä liikuttaa
Motivaatiopsykologian perusteet
Mitkä asiat sinua motivoivat ja miksi? Mikä merkitys on motivaatiolla, kun 
teet erilaisia valintoja elämässäsi? Miksi ihmisillä on erilaisia tavoitteita ja 
pyrkimyksiä? 

Yksilön motivaatiota voidaan selittää niin henkilökohtaisilla tekijöillä kuin 
ympäristötekijöillä. Tässä motivaatiotieteen perusteoksessa aihetta lähestytään 
erityisesti hyvinvoinnin ja työelämän näkökulmasta. Kirjassa pohditaan muun 
muassa, mikä rooli motivaatiolla on työelämän muutoksissa, uuden oppimi-
sessa, liikuntaa harrastettaessa tai omia arvoja pohdittaessa. Kirjassa alan 
johtavat tutkijat ja asiantuntijat esittelevät uusinta tutkimustietoa ja kertovat, 
kuinka motivaatiopsykologiaa voi soveltaa myös käytännössä.

Teos on tehty korvaamaan aiempi Mikä meitä liikuttaa – Modernin moti-
vaatiopsykologian perusteet -kirja (2005).

978-952-451-769-0 • K14.16
2., täysin uudistettu painos
sid. n. 250 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 21.8.2017

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

Myötätunnon mullistava voima 
Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Että et ole 
työtovereillesi ja esimiehillesi vaihdettavissa oleva resurssi? Kysymys saattaa kuulostaa 
pehmeältä, mutta juuri siinä ollaan myötätunnon ja siten tulevaisuuden työelämässä 
menestymisen kovassa ytimessä. Kyse on arkisesta asiasta, jolla on suuri, mullistava 
voima. 

Tämän kirjan tavoitteena on edistää myötätuntoisuutta elämässä ja erityisesti 
työorganisaatioissa tarjoamalla näkökulmia myötätuntoa koskevan tieteellisen tut-
kimuksen pohjalta. Kirjassa avataan myötätunnon yhteyksiä niin terveyteen, luovuu-
teen, merkityksellisyyteen kuin psykologiseen turvaan. Siinä myös esitellään, miten 
luonteenvahvuuksia, palvelevaa johtamista tai vapaaehtoistoimintaa voidaan käyttää 
myötätunnon edistämisessä.

Kirjasta saat konkreettisia ideoita ja toimintaohjeita siitä, miten voit edistää myö-
tätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies tai muu työyhteisöön 
vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat erinomaisesti myös työelämän ulkopuo-
lella myötätunnon ja -innon sekä itsemyötätunnon edistämiseen. 

Kaikki kirjoittajat ovat olleet mukana monialaisessa ja paljon julkisuutta saanees-
sa CoPassion-tutkimushankkeessa.

978-952-451-779-9 • Y17.3
sid. n. 250 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 10.10.2017
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Marja Kokkonen

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet
Opi tunteiden säätelyn taito 
Raivokas huutokohtaus tai hallitsematon itkuun purskahtaminen? Jokaisella meistä 
on kokemuksia siitä, kuinka päreet paloivat, mopo karkasi käsistä tai kuppi meni 
nurin. Satunnainen tunteiden säätelyn pettäminen kuuluu elämään, muttei välttä-
mättä ole täysin riskitöntä. Siitä kertovat vaikkapa äkkipikaistuksissaan sanotut 
 ilkeydet, ahdistusta lisäävät mykkäkoulut ja jopa mustasukkaisuuden puuskassa teh-
dyt väkivallanteot.

Tunteiden säätelyssä on kyse siitä, että pystymme vaikuttamaan omiin tunteisiim-
me; se ei tarkoita jatkuvaa tunteiden tukahduttamista tai vatvomista. Tunteiden sää-
tely on taito, jonka jokainen voi oppia. Sen avulla myönteiset tunteet vahvistuvat ja 
kielteiset tunteet laimentuvat tai vaihtuvat helpommin siedettäviin tunteisiin.

Kirjassa esitellyistä tunteiden säätelyn keinoista on hyötyä niin töissä kuin va-
paa-ajalla ja sekä omassa kasvussa että lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Kiin-
nostavasti etenevää kerrontaa elävöittävät eri-ikäisten ihmisten omakohtaiset koke-
mukset. Kirjan avulla saat kattavan kuvan tunteiden säätelyn merkityksestä itsesi ja 
lähimmäistesi hyvinvoinnille. Uudistettuun painokseen on ajantasaistettu tutkimus-
kirjallisuutta ja asiakirjatietoa sekä lisätty terveyttä käsittelevä luku.  

978-952-451-783-6 • Y14.16
3., uudistettu painos
sid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 15.8.2017

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

Tykkää työstä
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet
Hyvinvointi työelämässä puhututtaa paljon: Mikä nykyisessä työelämässä kuormit-
taa? Miksi työ koukuttaa toisia ja kuluttaa toisia? Miten työkuormituksesta palau-
dutaan ja miten työuupumusta hoidetaan? 

Kirjassa kuvataan, mitä työstressi on ja millaiset tekijät sitä lisäävät alati muuttu-
vassa työelämässä. Lisäksi teoksessa esitellään laajasti työhyvinvoinnin eri kuvaajia, 
kuten työn imua, leipiintymistä, työholismia ja työuupumusta. Teoksessa kuvataan 
myös työhyvinvointia edistäviä voimavaroja, jotka kytkeytyvät työhön, työntekijän 
persoonallisuuteen ja toimintatapoihin. Lisäksi kirjassa esitellään perusperiaatteita ja 
menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden hyvinvointia voidaan tukea työterveyshuol-
lon ja interventioiden avulla.

Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja työstä nauttimiseen sekä teoreettista poh-
jaa työhyvinvoinnin tutkimiseen. Teos tarjoaa vahvaa tutkimuksiin perustuvaa tie-
toa niille, jotka haluavat voida työssään paremmin, ja niille, jotka omassa työssään 
auttavat toisia jaksamaan. Kirja sopii työpsykologian oppikirjaksi sekä käsikirjaksi 
työhyvinvoinnin kysymysten parissa työskenteleville työn kehittäjille, asiantuntijoille, 
kouluttajille ja konsulteille. Kirjan toimittajat ja kirjoittajat edustavat monipuolisesti 
työpsykologian asiantuntemusta.

978-952-451-781-2 • K36.13
sid. n. 220 s. 
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 20.11.2017
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Jaana Haapasalo

Kriminaalipsykologia
Voiko kuka tahansa meistä kasvaa rikoksentekijäksi? Mitä rikoksen psykolo-
gisista taustatekijöistä tiedetään?  

Kriminaalipsykologia on psykologian sovellusala, joka tähtää rikollisen 
käyttäytymisen tieteelliseen ymmärtämiseen. Kirjassa käydään läpi rikollisen 
käyttäytymisen selitysmalleja, rikoslajeihin liittyviä näkökohtia, rikollisuu-
den ehkäisyä ja rikoksentekijöiden hoitoa. Rikoslajeista esillä ovat erilaiset 
väkivalta- ja seksuaalirikokset, omaisuusrikokset, tuhotyöt ja päihderikokset. 
Kunkin rikoslajin kohdalla tarkastellaan, mitä aiheesta nykyisen psykologisen 
tutkimuksen perusteella tiedetään. Kirjan aiheita yhdistää niin sanottu trau-
mamalli, joka tarjoaa selityksen varhaisten traumakokemusten ja myöhem-
män rikollisen käyttäytymisen väliselle yhteydelle.

Kriminaalipsykologia on ensimmäinen rikospsykologian alan suomenkie-
linen teos. Tähän uudistettuun painokseen sisältö on täysin ajantasaistettu. 
Kirja on tarkoitettu rikostutkintatyötä tekeville, rikoksentekijöiden ja rikosten 
uhrien tutkimuksen, kuntoutuksen ja hoidon asiantuntijoille, lastensuojelun 
ammattilaisille, oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon henkilöstölle, alan ammat-
tilaisten kouluttajille ja kaikille rikospsykologiasta kiinnostuneille.

978-952-451-784-3 • K14.4+
2., uudistettu painos
sid. n. 290 s.
Ennakkohinta 66 e
Ilmestyy 7.8.2017

Leena-Kaisa Åberg (toim.)

Rikoksen uhrin käsikirja 
Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Jokaisen kokemus on yksilöllinen, 
joten myös rikoksen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Rikos koskettaa aina myös 
uhrin läheisiä, tapauksen todistajia sekä koko asiasta kuulevaa yhteisöä.

Rikoksen uhrin käsikirja neuvoo ja tukee niissä monissa kysymyksissä, 
joita rikoksen uhri joutuu käsittelemään. Kirjassa avataan erilaisten rikos-
ten vaikutuksia, kokemuksen yksilöllisyyttä ja rikoksen uhrin selviytymistä. 
Lisäksi perehdytään siihen, kuinka rikosprosessi käytännössä etenee ja min-
kä toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään. Tieto on tarpeen uhrille itselleen, 
hänen omaisilleen ja läheisilleen. Myös viranomaisten ja muiden uhreja koh-
taavien on tärkeää tietää, mitä vaikutuksia rikoksen uhriksi joutumisella on.   

Kirjan täysin uudistettuun painokseen on otettu mukaan uusia rikosnimik-
keitä, ja sen tiedot on päivitetty. Kirja on toteutettu yhteistyössä Rikosuhri-
päivystyksen kanssa.

978-952-451-750-8 • Y59.563
3., uudistettu painos
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 20.11.2017
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Eliisa Leskisenoja

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki
Kaipaako työkalupakkisi täydennystä? Haluaisitko uusia välineitä oppilai-
den oppimisen, motivaation ja hyvinvoinnin tukemiseen? Tästä kirjasta saat 
käyttöösi hyödylliset positiivisen pedagogiikan työkalut!

Positiivinen pedagogiikka tuo kouluihin myönteisen ja voimavaraperustai-
sen toimintakulttuurin. Hyvinvoivat oppilaat sitoutuvat koulutyöhön, saavat 
hyviä arvosanoja ja ovat muita vähemmän poissa koulusta. Kirjassa esiteltävät 
toimintatavat perustuvat positiivisen psykologian tuoreeseen tutkimustietoon. 
Niiden avulla opettaja voi tukea systemaattisesti oppilaidensa hyvinvointia 
ja koulumielekkyyttä. Työkalupakki koostuu erilaisista harjoituksista, peda-
gogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavoista. Menetelmät ovat hel-
posti toteutettavissa erilaisissa luokkayhteisöissä ja eri-ikäisten lasten kanssa. 
Työkalupakista löytyy ideoita niin positiivisen pedagogiikan ensikertalaiselle 
kuin kokeneemmalle konkarille.

Kirja perustuu Eliisa Leskisenojan omassa luokassaan toteuttamaan toi-
mintatutkimukseen. Tutkimus osoitti, että positiivisen pedagogiikan toteut-
taminen inspiroi ja voimaannuttaa myös opettajaa.

978-952-451-782-9 • K38+
nid. n. 220 s. 
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 4.9.2017

Daniel J. Rechtscha� en 

Keskittymiskykyä luokkaan 
Tietoisuustaitoharjoitusten opaskirja
Kallea painavat kotiasiat, Malla ei malta odottaa viikonloppua, Kaisan keskittymistä 
kiusaavat ulkoa kantautuvat rakennustyömaan äänet. Aivojen kyky vastaanottaa, 
omaksua ja muistaa uutta tietoa vaarantuu, jos mieli seikkailee muualla ja ympäristö 
on täynnä virikkeitä. Kuinka onnistut saamaan luokkaan keskittyneen ja oppimiselle 
otollisen ilmapiirin? 

Tietoisuustaitoharjoitukset ovat yksinkertaisia harjoitteita, joissa havainnoimalla 
omaa hengitystä, tunteita ja ajatuksia rauhoitetaan harhailevaa mieltä ja keskitytään 
hetkeen. Kun keskittymiskyky paranee, oppiminen helpottuu. Tämä opaskirja on 
täynnä harjoituksia, joita voi toteuttaa aina esikoulusta toiselle asteelle saakka. Nii-
den avulla harjoitellaan niin keskittymiskykyä kuin muitakin oppimismahdollisuuk-
sia parantavia asioita, kuten itsesäätelyä. 

”Tässä opaskirjassa on kiteytettynä kaikki teoreettinen ja käytännön tieto, mitä opet-
taja tarvitsee oman harjoittamisen lisäksi hyödyntääkseen tietoisuustaitoharjoituksia 
opetuksessaan. Tutkimustieto osoittaa, että säännölliset tietoisuustaitoharjoitukset 
edistävät mm. stressinhallintaa, emotionaalista tasapainoa, itsetuntemusta, itsetun-
toa, kognitiivista suoriutumista sekä vähentävät ahdistusta, masennusta, impulsiivista 
käyttäytymistä ja ADHD-oireita.” Salla-Maarit Volanen, Terve Oppiva Mieli -hank-
keen tutkimusjohtaja, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkija

978-952-451-774-4 • K17.3
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 40 e
Ilmestyy 19.9.2017

Alkuperäisteos:
The Mindful Education Workbook – 
Lessons for Teaching Mindfulness 
to Students
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Henna Tampio – Matti Tampio

Ulkoloikka
Hyppää ulko-opetuksen ideoiden maailmaan
Onko ilmiöformulan tallit jo muodostettu? Millaisia yhdyssanoja ja jakolas-
kuja syntyi fotomaratonin kuvista? Ideoidaanko historian ryhmätyötä kä-
pykeskustelun avulla? Sopisiko mysteerihuoneen teemaksi ilmastonmuutos? 

Monipuoliset työtavat ja kaikkien aistien hyödyntäminen pääsevät par-
haimmin kukoistamaan ulkona. Tästä teoksesta saat runsaasti eri oppiainei-
siin sovellettavia vinkkejä ulko-opetukseen. Voit poimia käyttöösi joko yk-
sittäisiä harjoitteita tai ideoita laajoihin oppimiskokonaisuuksiin. Kirja antaa 
välineitä myös pitkäjänteisen ulko-opetuksen toteuttamiseen, kuten vinkkejä 
ulkotuntikassin ja ulkoluokan varustamiseen sekä ulkokokkailuun. Mukana 
on myös toiminnallisia itsearviointitehtäviä, joiden avulla oppilaat voivat vi-
rittää koko kehon ja mielen oman oppimisen tarkastelun äärelle.

Ulkoloikasta löydät innostavia ideoita jokaiselle vuodenajalle!
Kirjan kirjoittajat Henna ja Matti Tampio ovat aiemmin kirjoittaneet suo-

situn Ulos oppimaan! -teoksen. 

978-952-451-772-0 • K79.8
Taito-sarja
nid. n. 150 s.
Ennakkohinta 40 e
Ilmestyy 20.8.2017

Sari Salo 

Peppu irti penkistä 
Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen
Jakolaskujuoksua, sanaluokkapelejä, gladiaattorikoulua ja kielten onnen-
pyörää!

Haluaisitko lisätä toiminnallisuutta tunneillesi? 
Jos oppikirjojen ääressä työskentely ei saa oppilaita motivoitumaan, ko-

keile nostaa peppu irti penkistä! Kun opiskeltavia asioita käsitellään erilaisten 
pelien ja leikkien avulla, luokkatyöskentelyyn saadaan kaivattua vaihtelua. 
Oppilaat jaksavat myös keskittyä paremmin, jos välillä lähdetään liikkeelle 
tai opitaan asioita toimimalla.

Tuntuuko, ettei aika riitä ideointiin ja materiaalien tekemiseen?
Kirjaan on koottu yli 150 valmista ideaa, joissa hyödynnetään monipuoli-

sesti 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. 

978-952-451-773-7 • K38.29+
Taito-sarja
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 40 e
Ilmestyy 10.8.2017
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Riikka Mononen – Pirjo Aunio – Eija Väisänen – 
Johan Korhonen – Anna Tapola

Matemaattiset oppimisvaikeudet 
Kahdenkymmenen oppilaan ryhmässä on keskimäärin neljä oppilasta, joiden 
on poikkeuksellisen työlästä oppia matematiikkaa. Miten tällaiset lapset ja 
nuoret voi tunnistaa? Millaisia oppimisen tukitoimia tarvitaan?

Kirjassa tarkastellaan keskeisiä matemaattisia taitoja ja niiden kehitystä 
päiväkoti-ikäisistä alkaen. Lisäksi selvitetään, miten matemaattisia oppimis-
vaikeuksia 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.

Teos on tarkoitettu kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, näillä aloilla 
opiskeleville sekä vanhemmille. 

978-952-451-777-5 • K38.55+
sid. n. 220 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 15.9.2017

Tuula Savikuja – Sami Leppämäki (toim.)

Touretten oireyhtymä 
Miksi jotkut ihmiset räpyttelevät jatkuvasti silmiään, nykivät olkapäitään tai 
hokevat samaa asiaa kerta toisensa jälkeen? Kyse voi olla neuropsykiatrisesta 
häiriöstä, jota kutsutaan Touretten oireyhtymäksi.

Toistuvat ja tahdosta riippumattomat liikkeet sekä hallitsemattomat ään-
nähdykset ovat tavallisia Touretten oireyhtymässä. Voimakkaimmillaan oi-
reet voivat olla monimutkaisia liike- ja äännesarjoja, pakonomaista kiroilua 
ja impulsiivista käyttäytymistä. 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 vaikutuk-
sia oireyhtymällä on ihmisten elämään.

Kirja on toteutettu yhteistyössä Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys ry:n 
kanssa.

978-952-451-775-1 • K59.55
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 2.10.2017

1514



Liisa Ahonen

Vasun käyttöopas 
Onko Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus työkuormaa lisää-
vä uhka vaiko sittenkin innostava mahdollisuus?

Uusi Vasu muuttaa varhaiskasvatusta. Esimerkiksi pedagogiikka nousee 
entistä tärkeämpään rooliin. Mitä pedagogiikkapainotteisuus käytännössä 
tarkoittaa? Pitääkö työpaikan kaikki toimintatavat ja arvomaailma laittaa uu-
siksi? Miten luoda Vasusta pedagoginen työväline varhaiskasvatuksen arkeen?

Tämän käyttöoppaan avulla kehität varhaiskasvatustyötä uuden Vasun 
hengessä. Kirja osoittaa, että uuden Vasun tuomat muutokset palvelevat pait-
si lasten myös aikuisten etua. Teos jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee 
niiden soveltamista käytäntöön. Siinä esitellään muun muassa, mitä laaja-alai-
nen osaaminen, toimintakulttuuri, kasvatusyhteistyö ja pedagogiikan toteutta-
minen tarkoittavat varhaiskasvatuksen arjessa. Mukana on myös Vasun hal-
tuun ottamista tukevia tehtäviä, joita voit toteuttaa yksin, yhdessä työtiimin 
tai lapsiryhmän kanssa. 

978-952-451-770-6 • K38.51
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 4.8.2017

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Kaksoset Eetu ja Iitu saavat 4-vuotissyntymäpäivänään lahjaksi pienen Laku-kis-
san. Pian Lakua ei kuitenkaan näy missään. Mihin se on voinut kadota? 

Tyypillisessä lukutuokiossa aikuinen lukee ja lapsi kuuntelee. Mitä jos tilanne 
käännettäisiinkin toisinpäin? Tämän kirjan kolmen kuvakertomuksen avulla lapsi 
saa luoda itse omat tarinansa. Kirjan saduissa tutustutaan Puupposen perheen elä-
mään ja arkisiin tilanteisiin, jotka mahdollistavat tunteista ja ajatuksista keskuste-
lemisen lapsen kanssa.

Asioista ja tapahtumista kertominen on tärkeä kielenkäytön muoto. Kirjan ideana 
on vahvistaa lapsen omaa kerrontaa. Teoksessa avataan lapsen kerrontataitojen kehi-
tystä ja annetaan vinkkejä kerronnan harjoitteluun, mutta ennen kaikkea se on innos-
tava ja erilainen satukirja. Kirjan kertomukset on suunnattu 4–6-vuotiaille lapsille.

Kirjan kirjoittajat ovat puheterapeutteja ja tutkijoita. Mukaansatempaavan ku-
vituksen on tehnyt Ina Majaniemi.

978-952-451-776-8 • L85.1 ja Y14.12
sid. n. 120 s.
Ennakkohinta 29 e
Ilmestyy 5.10.2017
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Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen – Arja Sääkslahti (toim.)

Liikuntapedagogiikka  
Yhä useampi suomalainen liikkuu vähemmän kuin on suositel-
tavaa. Liikuntakasvattajilla onkin haasteellinen tehtävä: kuin-
ka tehdä suomalaisista liikkuva kansa? Tässä kirjassa on tär-
keää tietoa muun muassa liikuntamotivaation luomisesta, tai-
tojen oppimisesta, psyykkisestä hyvinvoinnista sekä liikunnan 
ja koulumenestyksen välisistä yhteyksistä. Kirja on suunnattu 

kaikille, jotka työskentelevät fyysisesti aktiivisen elämäntavan edistämiseksi, erityisesti liikunnan 
opiskelijoille, opettajille, ohjaajille, varhaiskasvattajille, nuorisotyöntekijöille, valmentajille, per-
sonal trainereille, työpaikkaliikuntavastaaville ja ikääntyneiden liikuntaryhmien vetäjille.

Uudistetun painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan uudistettuja varhaiskasvatussuun-
nitelman ja opetussuunnitelman perusteita sekä uusia liikuntasuosituksia. Mukaan on myös 
lisätty luvut tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä, arvioinnista sekä MOVE!-järjestel-
mästä pedagogisena työkaluna.

978-952-451-780-5 • K38.297
2., uudistettu painos
nid. n. 670 s.
Ennakkohinta 59 e
Ilmestyy 16.10.2017

Eeva Hujala – Leena Turja (toim.)

Varhaiskasvatuksen käsikirja
Varhaiskasvatuksen käsikirja on laaja kokoomateos, jossa 
esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehit-
tämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä var-
haiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön. Uudistetun 
painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan sekä uusittua 
varhaiskasvatuslakia että uusimpia varhaiskasvatussuunni-
telman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Monipuolinen teos on suunnattu niin varhaiskasvatustyötä tekeville kuin alaa opiskele-
ville. Se soveltuu myös lasten vanhempien sekä muiden lasten elämästä ja toiminnasta kiin-
nostuneiden luettavaksi. 

978-952-451-785-0 • K37.41
4., uudistettu painos
sid. n. 390 s.
Ennakkohinta 48 e
Ilmestyy 4.8.2017

Päivitetyt 
uusintapainokset 

kurssikirjoista!

Jenni Kulmala (toim.)

Parempi vanhustyö
Menetelmiä johtamisen kehittämiseen
Vanhustyö tarvitsee vallankumousta. Se tarvitsee uudenlaista johtamista.

Nykyisessä vanhustyössä tehdään paljon hyvää – mutta samalla siinä on 
liian paljon huonoa ja keskinkertaista. Arvostus vanhuksia ja vanhustyötä 
kohtaan näkyy juhlapuheissa, mutta arjessa tilanne on usein toinen. Ammat-
titaitoisia työntekijöitä voi olla vaikea löytää, ja alan maine on heikko. Hy-
vällä johtamisella voi kuitenkin saada paljon aikaan. Toimivilla käytänteillä 
myös työntekijöiden arvostus omaa työtään kohtaan paranee ja lopputulok-
sena vanhukset voivat paremmin. Vanhustyön johtaminen on asiakkaan hy-
vän elämänlaadun varmistamista. 

Tämä kirja kertoo, kuinka vanhustyötä tulisi johtaa ja kehittää, jotta pääs-
täisiin lähemmäs yksilöllistä ja asiakaslähtöistä työskentelyä. Kirjassa esitel-
lään monia vanhustyön johtamisen hyviä käytänteitä ja työmenetelmiä, kuten 
ikäjohtamista, asiakaslähtöisyyden kehittämistä ja työnohjausta.

978-952-451-778-2 • K37.232 
ja K69.11
sid. n. 250 s.
Ennakkohinta 55 e
Ilmestyy 9.10.2017
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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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