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978-952-451-885-7 • Y59.55 / Y14.12
sid. n. 220 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 17.1.2019

Minna Huotilainen

Näin aivot oppivat
Näin aivot oppivat on aivotutkijan kirja oppimisesta. Aivotutkimus on viime aikoina kehit-
tynyt suurin harppauksin, ja nykyään sitä voidaan soveltaa myös kasvatustieteen alueella.

Tiesitkö, että musiikin harrastaminen muokkaa aivoja? Tai tiesitkö, että vieraan kielen 
oppiminen on aivojen näkökulmasta laadullisesti erilaista lapsena ja aikuisena? Kirjassa 
esitellään aivotutkimusten tuloksia ja haastetaan suomalaista koulumaailmaa tarttumaan 
tämän tiedon soveltamiseen. Kirjan luettuasi et enää katso oppijaa samoin silmin, vaan 
ajattelet opetusta, oppimisen tapoja, tiloja ja menetelmiä myös uudesta, aivotutkimuksen 
näkökulmasta käsin.

Minna Huotilainen on kasvatustieteen professori Helsingin yliopistosta. Hänen tutkimusmenetel-
mänsä on aivotutkimus, ja hän soveltaa sitä erityisesti oppimisen kysymyksiin. Hän on tutkinut 
mm. musiikkiharrastuksen ja muiden taito- ja taideaineiden roolia oppimisessa, eri-ikäisten oppi-
mista, oppimista työelämässä sekä optimaalista aivojen huoltamista ja palautumista. Hän on innos-
tunut tutkimustiedon soveltamisesta käytännön elämään jokaisen oppijan ja opettajan hyödyksi.
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Kuva: Heidi Strengell
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978-952-451-899-4 • K38+
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2019

Anuliisa Lahtinen – Jarkko Rantanen

Tunnetaidot opetustyössä
Opas haastaviin tilanteisiin
Hermostunut oppilas ei kuuntele. Kollega velloo haasteissaan. Myös oma turhautuneisuus 
ja riittämättömyyden tunne nostavat välillä päätään. Toisaalta arjen onnistumiset ja ylpeys 
oppilaista tuntuvat mahtavilta. Viimeistään lukuvuoden päätösjuhlassa itkukin on herkässä. 

Kouluympäristö on täynnä tunteita.
Tunteet ovat ratkaisevia koulun tärkeimmän tavoitteen eli oppimisen kannalta. Ei ole 

olemassa oppimisen osa-aluetta, jossa tunteilla ei olisi roolia. Tunteet vaikuttavat huomion 
ohjautumiseen, keskittymiseen, muistin toimintaan, päättelykykyyn ja energiatasoon. 

Kirjan avulla tunnistat tunteiden merkityksen opetustyössä. Opit kohtaamaan ja käsit-
telemään kaikkia niitä tunteita, joiden ympäröimänä työskentelet päivästä toiseen. Käytän-
nön esimerkit ja tunnetaitovinkit helpottavat tunnetaitojen ottamista osaksi omaa työtä.

Anuliisa Lahtinen on luokanopettaja, vertaismentori, tunnetaitovalmentaja ja CBCM®Coach.

Jarkko Rantanen on psykologi, tietokirjailija ja työelämän tunnetaitoihin erikoistuneen Emergy 
Oy:n valmentaja ja perustajaosakas.
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978-952-451-886-4 • K38.2+
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2019

Juho Norrena

Oman oppimisen kapteeni
Jotkut omaksuvat ohjeet ja sovitut säännöt kerrasta. He keksivät vaihtoehtoisia tapoja 
päästä tavoitteisiin ja osaavat hyödyntää omia ja muiden vahvuuksia. Toiset vaativat enem-
män ohjausta. He tuntuvat odottavan muiden aloitteita ja unohtavan jatkuvasti, mitä ol-
tiinkaan tekemässä ja miksi. Ne, joilla on valmiiksi hyvät valmiudet oppia, oppivat joka 
päivä nopeammin ja enemmän kuin ne, joilla valmiudet ovat lähtökohtaisesti heikommat.

Itseohjautuvuus on avain koulumenestykseen kaikissa opettamisen tavoissa: perinteises-
sä ja modernissa pedagogiikassa sekä kaikessa siltä väliltä. Se on myös avain hyvinvointiin 
ja hyvään elämään aikuisiällä. Oppimista ei kuitenkaan tapahdu parhaalla mahdollisella 
tavalla, jos toiminnassa edellytetään liian haastavia taitoja. Siksi itseohjautuvuudessa tarvi-
taan keskeisenä työtapana opettajajohtoisuutta.

Kun löydetään tapoja, joilla jokainen lapsi, nuori ja aikuinen pystyvät edistymään itse-
ohjautuvuuden taidoissaan, nostetaan osaamisen tasoa huimasti. Tässä kirjassa tarjoillaan 
ensin tiivistetty teoriatausta itseohjautuvaan oppimiseen. Sen jälkeen esitellään tukku itse-
ohjautuvaa oppimista edistäviä tehtäviä, jotka on rakennettu eri ikätasoille ja jäsennelty 
viiteen teoriataustasta tunnistettavaan osaan. 

Juho Norrena on opettaja, kouluttaja, tutkija ja tietokirjailija.
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978-952-451-900-7 • K38.29+
Taito-sarja
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 40 e
Ilmestyy 14.1.2019

Sari Salo

Digihiki
ja 165 muuta Peppu irti penkistä -ideaa
Miten matikan laskuja voi oppia kauhakatapulteilla? Läpäisevätkö oppilaat kielten pakohuone-
pelin alakoulun päätteeksi? Miten sujuu tavu- tai lukukaraoke? Entä mitä tekee digisalapoliisi? 

Innostavilla Peppu irti penkistä -ideoilla oppiminen on hauskaa ja osallistavaa. Kirjassa esi-
tellään valmiiden materiaalien kera 166 toiminnallista ideaa alakoulun äidinkieleen, matematiik-
kaan ja vieraisiin kieliin. Teos on digitaalisin sävyin höystetty toiminnallisen oppimisen aarreaitta 
– mutta näistä digivinkeistä passiivinen ruudun tuijottaminen on kaukana. Lähes kaikki tehtävät 
ovat myös toteutettavissa ilman digiä. 

Peppu irti penkistä -tehtävien taustalla on ajatus liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämisestä 
koulupäivään. Liikkuminen tunnin aikana parantaa keskittymistä ja kouluviihtyvyyttä, ja samal-
la oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta. Myös lasten oppimismotivaatio lisääntyy erilaisten 
pelien ja leikkien avulla.

Sari Salo on palkittu luokanopettaja, joka on tunnettu huippusuositusta Peppu irti penkistä -kirjastaan. 
Salo on jo vuosia auttanut opettajia sosiaalisessa mediassa jakamalla omia kekseliäitä vinkkejään innosta-
vampaan oppimiseen. Lisäksi hän on suosittu toiminnallisten menetelmien kouluttaja. 
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978-952-451-897-0 • K38.298
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 40 e
Ilmestyy 18.1.2019

Juli-Anna Aerila – Merja Kauppinen 

Sytytä lukukipinä
Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn
Pieni lapsi innostuu luonnostaan tarinoista ja niiden myötä lukemisesta, mutta mihin kiinnostus 
katoaa? Tämän kirjan avulla saat kadonneen lukuinnon kipinöimään – ja lopulta roihahtamaan!

Lukemisesta tulee harrastus silloin kun se tuottaa mielihyvää ja on vapaaehtoista. Sopivan pi-
tuiset ja muotoiset tekstit, lukurutiinien kehittäminen sekä mielekkäiden, ajattelua ruokkivien toi-
mintojen liittäminen luettuun auttavat tarttumaan kirjaan ja jatkamaan lukuharrastusta.

Teoksessa esitellään lukuisia menetelmiä lukutaidon edistämiseen sekä innostavia, lukemista 
lisääviä toimintatapoja, harjoituksia ja keinoja. Miten Hannu ja Kerttu -satu toimisi moniaistise-
na tarinapolkuna? Millainen loppuratkaisu voisi olla pakopelissä, jossa kirjatoukka on päättänyt 
tuhota kaikki kirjat kirjain kirjaimelta? Mikä voisi olla lukuteatterin aiheena? Kirjan toiminta-
mallit ovat helposti toteutettavia ja sovellettavia moneen tilanteeseen ja erityyppisille lukijoille.

KT Juli-Anna Aerila toimii yliopistonlehtorina Turun yliopiston Rauman kampuksella. Hän on mukana 
useissa lukemiseen liittyvissä täydennyskoulutus- ja kehittämishankkeissa. FT Merja Kauppinen työsken-
telee äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitokses-
sa. Hän on kehittänyt oman äidinkielen opetusta ja lukemiseen innostamisen menetelmiä eri hankkeissa.
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978-952-451-894-9 • K38.51
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 24.4.2019

Eliisa Leskisenoja

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Toteuta käytännössä
”Positiivinen pedagogiikka on sitä, että saa luvan kanssa olla lasten kanssa, istua lattialla, ottaa 
syliin ja kuunnella heitä. Mitä läheisempi lapsi on, sitä enemmän hänelle toivoo hyvää. Siitä 
tulee positiivinen, voimistuva kehä. Haluat tuntea lapsen vielä paremmin, ymmärtää häntä vielä 
syvemmin ja välittää hänestä vielä aiempaa enemmän.”

Lapsen tulee kokea olevansa hyvä ja rakas juuri sellaisena kuin hän on. Varhaiskasvattajan 
tärkeä tehtävä on tarjota lapselle turvallinen kasvualusta, jossa hänen hyvät ominaisuutensa tu-
levat huomatuiksi ja ravituiksi. 

Lasten vahvuuksien huomioimisen ohella positiivinen pedagogiikka tarkoittaa muun muassa 
myönteisten tunnetilojen rakentamista, lämpimiin ihmissuhteisiin panostamista sekä lasten osal-
lisuutta ja onnistumisen hetkiä. Parhaimmillaan positiivinen pedagogiikka toimii suurena voima-
varana myös henkilökunnalle ja voi synnyttää ehtymätöntä imua ja paloa omaa työtä kohtaan.

Kirja tarjoaa konkreettisia toimintamalleja ja ideoita siitä, miten positiivista pedagogiikkaa 
kaikessa monipuolisuudessaan voidaan varhaiskasvatuksessa toteuttaa. Kirjaa maustavat var-
haiskasvattajien tarinat, joissa he kuvaavat omaa matkaansa positiivisen pedagogiikan parissa.

KT, lehtori Eliisa Leskisenojalla on vahva asiantuntemus positiivisen pedagogiikan toteuttamisesta varhais-
kasvatuksesta toiselle asteelle. Asiantuntemusta rikastavat omakohtaiset kokemukset siitä, miten lasten 
ja nuorten hyvinvointia ja oppimista voi edistää positiivisen pedagogiikan menetelmin.
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978-952-451-896-3 • K38
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2019

Eliisa Leskisenoja – Erja Sandberg 

Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi
Positiivinen pedagogiikka pyrkii tuomaan jokaisen oppilaan parhaat puolet esille. Kun tämän 
positiivisten odotusten voiman yhdistää innostaviin oppimistehtäviin ja kunkin vahvuudet huo-
mioivaan työskentelyyn, kannustaa se oppilaita yrittämään parhaansa.

Tässä teoksessa esitellään viisi vahvuuden polkua, jotka paitsi parantavat nuorten hyvinvointia 
myös edistävät heidän oppimistaan. Kuhunkin polkuun liittyy runsaasti käytännönläheisiä harjoi-
tuksia, joiden avulla nuoret voivat vahvistaa osaamistaan, lujittaa ihmissuhteitaan, hyödyntää luon-
teenvahvuuksiaan, edistää itseluottamustaan sekä kasvattaa myötätunnon ja empatian taitojaan.

Kirjassa keskitytään ensisijaisesti yläkoulun ja toisen asteen opiskeluun, mutta käsiteltävät si-
sällöt tarjoavat erinomaista tukea myös vanhemmille sekä kaikille nuorten parissa toimiville ai-
kuisille. Positiivinen pedagogiikka antaa tutkitusti toimivia eväitä nuorten tukemiseen!

Teoksen kirjoittajilla on vahva asiantuntemus positiivisen pedagogiikan merkityksestä ja toteuttamisesta 
eri ikäkausina. He myös kouluttavat positiivisesta pedagogiikasta eri puolilla maata. KT Eliisa Leskisenoja 
on työskennellyt luokanopettajana parikymmentä vuotta ja toimii nykyään Lapin yliopiston harjoittelu-
koulussa lehtorina. KT Erja Sandberg on työskennellyt kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla ja toimii 
nykyään opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden kouluttajana sekä eri alojen ammattilaisten täydennys-
kouluttajana. 
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978-952-451-895-6 • L85.1 / L14.16
sid. n. 32 s.
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 8.3.2019

Anne Leppänen

Surupilven salaisuus
Miten kertoa lapselle itsemurhasta
”Kun seisoin siinä eteisessä, äiti tuli luokseni. Hän halasi minua lujasti ja sanoi, ettei siskoa ole 
enää. Päälleni satoi pisaroita. Ehkä ne olivat äidin kyyneleitä, kenties ne tipahtelivat pilvestä, 
joka alkoi silloin ympäröidä kotiamme paksuna ja mustana.”

Surupilven salaisuus kertoo yhden perheen surutarinan pienen lapsen näkökulmasta. Lapsen 
sisko on tehnyt itsemurhan, ja tunteet ovat erityisen musertavia. Keskustelu ja tunteiden näyttä-
minen ottavat lapsen mukaan perheen yhteiseen suruun ja tuovat hänelle turvaa.

Teos sopii aikuisen ja lapsen yhdessä luettavaksi. Se on tarkoitettu tueksi perheille ja työvä-
lineeksi erilaisille lasten kanssa toimiville tahoille, kuten päiväkodeille, kerhoille ja kouluille. 
Lämpimästi kerrottu tarina ja herkkä kuvitus jättävät lapsen mielikuvitukselle tilaa. Mukana 
on myös ohjeita, jotka auttavat käsittelemään itsemurhaa lapsen kanssa. 

Kirja on tehty yhteistyössä Surunauha ry:n kanssa. Surunauha on valtakunnallinen vertais-
tukijärjestö, jonka tavoitteena on tukea itsemurhan tehneiden läheisiä.

Kirjan kirjoittaja ja kuvittaja Anne Leppänen on sosiaalipsykologi, kuvataiteilija ja vertaistukija. Työryh-
mään kuuluvat lisäksi työnohjaaja ja vertaistukija Soili Teittinen, Surunauha ry:n toiminnanjohtaja Viivi 
Suihkonen, sairaanhoitaja ja psykoterapeutti Minna Proskin, SOS-kriisikeskuksen päällikkö Reija Tuomi-
salo ja ryhmätoimintojen suunnittelija Hannele Lehtonen Suomen Mielenterveysseurasta. 
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Kuvittaja: Ina Majaniemi

978-952-451-884-0 • K79.84 
nid. n. 100 s.
Kustantajahinta 37 e
Ilmestyy 25.1.2019

Satu-Maria Ruotsalainen

Lillin liikuntatarinat
Lilli on innokas ja utelias minipossu. Lilli rakastaa liikkumista ja innostuu mukaansatempaa-
vista tarinoista. Lillin seurassa hyppäät mielikuvituksellisten tarinoiden maailmaan, jossa liikut 
niin peikkometsässä, avaruuslennolla kuin meriseikkailussa. Pääset myös vetämään kaveria la-
kanareessä ja laukkaamaan sanomalehtikeppihevosella.

Lillin liikuntatarinoita voi toteuttaa niin sisällä kuin ulkona, eri liikkumisympäristöissä ja 
vaihtuvien vuodenaikojen mukaisesti. Erilaiset välineet tuovat hauskuutta ja vaihtelua liikku-
miseen. Niitä voi myös luoda itse. Kirjan selkeiden toimintaohjeiden avulla arjen tavarat muut-
tuvat liikuntavälineiksi helposti yhdessä lasten kanssa.

Kirjan harjoitteiden tavoite on tuottaa liikunnan iloa ja innostusta. Ne kehittävät myös perus-
liikuntataitoja ja samalla ketteryys, nopeus ja tasapaino saavat harjoitusta. Välineiden käsittely 
edistää aistien yhteistoimintaa sekä silmien, käsien ja jalkojen yhteistyöskentelyä. 

Kirjan harjoitteet sopivat alle kouluikäisille lapsille, ja niitä voi soveltaa perheliikunnassakin. 
Harjoitteista on helppo toteuttaa myös yksittäisiä leikkejä. Kirjassa on jätetty tilaa lasten luo-
vuudelle ja osallisuudelle, omille ideoille ja toiminnallisille ratkaisuille.

Satu-Maria Ruotsalainen on kokenut lasten liikunnan kouluttaja, pitkän linjan liikunnanohjaaja, hyvinvoin-
tivalmentaja ja mindfulness-ohjaaja. Hänelle tärkeintä on mahdollistaa lapselle liikkumisen iloa joka päivä.
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978-952-451-891-8 • K59.2
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 21.3.2019

Sanna Sinikallio (toim.)

Terveyden psykologia
Useimmat suomalaiset nimeävät terveyden yhdeksi tärkeimmäksi arvokseen. Monien terveysongelmat oli-
sivat ratkaistavissa muuttamalla terveyskäyttäytymistä – liikkumalla enemmän, vähentämällä tupakointia 
ja alkoholin juomista, syömällä suositusten mukaan, nukkumalla itselleen riittävästi sekä noudattamalla 
sairauksien hoitoon saatuja hoito-ohjeita. Miksi emme kuitenkaan aina toimi näin? 

Nykyisin ihmisen oman toiminnan merkitystä terveyden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä korostetaan 
jatkuvasti. Yksilölliset käyttäytymisvalinnat ovat kuitenkin vain pieneltä osin tietoisia, rationaalisia ja har-
kittuja. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat toimenpiteet ovat tehokkaimmillaan silloin, kun ne perustuvat 
tieteelliseen teoriapohjaan ja tutkittuihin terveyden edistämisen menetelmiin sekä ovat yhdenmukaisia ih-
misen omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien kanssa.  

Teos on käytännöllinen katsaus terveyspsykologian perusteisiin ja sovelluksiin. Vaikka terveyspsykologian 
mielenkiinnon kohteena voi olla sekä fyysinen terveys että mielen terveys,  kirjassa ei tarkastella mieltä tai kehoa 
toisistaan erillisinä ulottuvuuksina. Teoksen tavoitteena on tehdä näkyväksi terveyden psykologian moniulot-
teisuutta ja tarjota lukijalle tiedeperustaisia, teoreettisia ja käytännöllisiä työkaluja terveyden edistämiseen. 

Teoksen kirjoittajat ovat terveyspsykologian asiantuntijoita, jotka toimivat muun muassa tutkijoina ja kliinisessä 
työssä. Kirjan toimittaja Sanna Sinikallio on dosentti ja psykologian tohtori. Hän työskentelee yliopistonlehtorina ja 
terveyspsykologiaan erikoistuneena työterveyspsykologina.
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978-952-451-901-4 • K38+
nid. n. 180 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 7.2.2019

Leena Ståhlberg

Pienryhmäohjaajan opas
Pienryhmässä jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä. Ohjaaja kuitenkin on se, joka mahdollistaa 
ryhmätoiminnan taian syntymisen. 

Pienryhmäohjauksesta hyötyvät niin nuoret oman paikan etsijät, varttuneemmat alanvaihtajat kuin 
työelämän uusien askelten ottajat. Parhaimmillaan pienryhmäohjaus antaa osallistujille uusia voimava-
roja, lisämotivaatiota ja ennen kaikkea vertaistukea. 

Tämä opas sisältää pienryhmäohjauksen tutkimustiedon lisäksi useita harjoitteita, pohdintatehtäviä 
ja valmiita toiminnallisia ohjausmalleja eri tilanteisiin. Näiden avulla ohjattavien kanssa voi miettiä esi-
merkiksi ammatinvalintakysymyksiä, hahmotella omia unelmia, löytää vahvuuksia sekä etsiä kadok-
sissa olevaa motivaatiota. 

Kirja haastaa myös tehtävien ja kysymysten avulla kehittämään omaa pienryhmäohjaajuutta. Opas 
toimii apuna kaikille niille opinto-ohjaajille, ryhmien vetäjille ja ohjauksen ja valmennuksen ammatti-
laisille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa onnistuneen pienryhmäohjauksen tueksi.

Leena Ståhlberg (KM) on toiminut koko työuransa ohjausalalla, ensin lukion opinto-ohjaajana ja psykologian 
opettajana, sittemmin erityisesti työhönvalmentajana. Ståhlbergin elämäntehtävä on ohjata ihmisiä löytämään 
uusia suuntia ja oivalluksia elämänpoluillaan ja työurillaan.
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978-952-451-903-8 • K37
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 5.3.2019

Helena Jaakkola

Valitse innostus
Voimakirja sosiaalialalle
Tiesithän, että työsi on merkityksellistä? Omasta työstään saa tuntea ylpeyttä. Sinulla on 
oikeus tavoitella innostusta, motivaatiota ja hyvinvointia. 

Tämä voimakirja antaa kannustavia esimerkkejä ja vahvistusta omalle työuralle – oli se 
sitten vasta alkuvaiheessa tai lähempänä eläkeikää. Kirja tuo näkyväksi ne pienet suuret ih-
meet, joita sosiaalialalla tehdään joka päivä. 

Näiden oivallusten myötä voi nähdä uusia mahdollisuuksia myös silloin, kun epäilys työn 
mielekkyydestä iskee. Kirja rohkaiseekin lukijaa käyttämään omaa potentiaaliaan, löytä-
mään piilossa olevat kyvyt sekä kehittämään niitä työuran eri vaiheissa. Kirjan monipuoli-
set tehtävät ja testit auttavat jäsentämään omia ajatuksia.

Kirjan tekijä Helena Jaakkola on pitkän linjan toimittaja, joka on kirjoittanut lähes 30 vuotta sosiaa-
lialan työstä, alan ammattilaisista, työoloista ja edunvalvonnasta.
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978-952-451-908-3 • K59.55
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 42 e
Ilmestyy 8.2.2019

978-952-451-909-0 • K59.55
nid. n. 300 s.
Kustantajahinta 47 e
Ilmestyy 8.2.2019

Tero Timonen – Maija Castrén – Mari Ärölä-Dithapo

Autismikirjo
Tausta, diagnostiikka ja tutkimus
Kun tunnistetaan autismikirjon taustat, pystytään myös tarjoamaan jokaiselle hen-
kilölle hänen tarvitsemansa apu ja tuki. 

Tämä kirja antaa kattavan kuvan autismikirjon taustoista, diagnosoinnista ja 
tutkimuksesta. Kirjassa perehdytään niin autismikirjon käsitteen monimuotoisuu-
teen kuin erilaisiin terapiamalleihin. Lisäksi se esittelee kuntoutuksen taustalla ole-
via teoreettisia näkemyksiä ja tutkimustuloksia erityisesti käyttäytymisanalyysin 
näkökulmasta. Nämä tiedot auttavat ymmärtämään autismikirjon monipuolista 
luonnetta ja hahmottamaan erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja.

Tero Timonen on psykologian tohtori, dosentti, johtava psykologi ja psykoterapeutti (VET).

Maija Castrén on lääketieteen tohtori, dosentti, ylilääkäri ja lastenneurologian erikoislääkäri.

Mari Ärölä-Dithapo on toimintaterapeutti, ASI- ja SIPT-terapeutti sekä psyko- ja perhe-
terapeutti (ET).

Tero Timonen – Pirita Hämäläinen (toim.)

Autismikirjon kuntoutusmenetelmät
Autismikirjoon liittyvät pulmat ovat moninaisia ja henkilöiden oireet laaja-alaisia. 
Tästä syystä myös kuntoutuksen tulee olla kokonaisvaltaista ja monipuolista. Kuin-
ka autismikirjon hoito tulisi suunnitella, ja millaista tietoa sen tueksi on tarjolla? 

Kirjassa esitellään erilaisia autismikirjon hoidon menetelmiä ja niiden tutki-
muksellista taustaa. Käsiteltäviä menetelmiä ja terapiamuotoja ovat muun muassa 
psykoterapia, toimintaterapia, vanhempainohjaus ja puheterapia. Autismikirjoa 
tarkastellaan teoksessa niin päiväkodin, koulun kuin kodin arjen näkökulmasta. 

Kirjan toimittajista Tero Timonen on psykologian tohtori, dosentti, johtava psykologi ja 
psykoterapeutti (VET). Pirita Hämäläinen on psykologian maisteri, psykologi ja autismi-
kirjon kuntoutuksen asiantuntija.

Kirjan muina kirjoittajina on muun muassa puheterapeutteja, erityisopettajia, toiminta-
terapeutteja, psykoterapeutteja ja psykologeja. Mukana on myös autismikirjon lapsen 
vanhemman näkökulma. 
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978-952-451-902-1 • K37
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 15.1.2019

Anna Liisa Karjalainen (toim.)

Luovan toiminnan työtavat
Käsikirja sosiaali- ja terveysalalle
Luovan toiminnan hyödyntäminen omassa työssä ei edellytä erityistä taiteellista lahjakkuutta – 
vain halua kokeilla ja soveltaa. 

Tämä kirja on ensimmäinen kokoomateos musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, kirjoittamiseen, 
liikkeeseen ja draamaan perustuvista työtavoista. Niiden avulla voidaan esimerkiksi herätellä 
luovuutta ja iloa, kohdata vaikeita elämäntilanteita, tutustua paremmin itseen ja muihin tai kä-
sitellä arkipäiväisiä asioita. Luovalla toiminnalla voidaan tukea niin yksilöiden kuin työyhteisön 
hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. 

Teoksen tavoitteena on kannustaa käyttämään luovan toiminnan työtapoja sosiaali- ja terve-
ysalalla kaikenikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Vankan teoreettisen ja 
käytännöllisen perustiedon lisäksi kirjan useat harjoitukset auttavat lukijaa soveltamaan työta-
poja mitä moninaisimmissa yhteyksissä.

Kirjan toimittaja Anna Liisa Karjalainen (FT) toimii lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosiaali- 
ja terveysalojen koulutuksissa. Kirjoittajat ovat kirjoittamisen, musiikkikasvatuksen, kuvataiteen, tanssin 
ja draaman asiantuntijoita. 
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978-952-451-893-2 • K37.232
sid. n. 220 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 28.2.2019

Jenni Kulmala (toim.)

Hyvä vanhuus
Menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen
Hyvään vanhuuteen kuuluvat hyvinvointia tukevat ja itselle merkitykselliset asiat. Myös hoito-
henkilökunnan ammattitaitoon kuuluu kohdella ihmistä kaikissa elämänvaiheissa persoonana 
eikä potilaana.

Ikääntyminen tuo usein mukanaan monenlaisia fyysisiä muutoksia, luopumista ja uudenlaisiin 
tilanteisiin sopeutumista. Nämä eivät kuitenkaan ole hyvän vanhuuden este. Asenteilla, läheisil-
lä ihmisillä ja fyysisellä ympäristöllä on suuri rooli ikäihmisen mielekkään elämän tukemisessa. 

Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti monia vanhusten arkeen liittyviä aiheita, kuten asuin-
ympäristön turvallisuutta, teknologian hyödyntämistä sekä liikkumisen ja terveellisten elämän-
tapojen tukemista. Artikkelit tarjoavat vinkkejä ja virikkeitä sekä itsenäisesti kotona asuvien 
että erilaisten palvelujen piirissä olevien vanhusten elämään ja ohjeistavat lukijaa ikäihmisten 
arvostavaan ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Kirjan sisällöstä hyötyvät yhtä lailla vanhustyön 
ammattilaiset, alan opiskelijat kuin ikäihmisten läheiset. 

Kirjan toimittaja Jenni Kulmala on terveystieteiden tohtori ja gerontologian ja kansanterveyden dosent-
ti. Hän on tutkinut yli kymmenen vuoden ajan terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen liittyviä 
teemoja ja opettanut vanhustyön kysymyksiä sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa. 

Teoksen kirjoittajat ovat kokeneita vanhustyön tutkijoita, kehittäjiä ja hoitotyön ammattilaisia. 
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978-952-451-883-3 • K38.4
nid. n. 130 s.
Kustantajahinta 33 e
Ilmestyy 29.3.2019

978-952-451-906-9 • K38.5053
sid. n. 400 s.
Kustantajahinta 59 e
Ilmestyy 23.4.2019

978-952-451-907-6
nid. 112 s.
Kustantajahinta 9,70 e
Ilmestyy 23.4.2019

Meri Arnala – Jouni Peltonen – Rauno Huttunen (toim.)

Samalta viivalta 13
Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen 
kokeen aineisto 2019
Samalta viivalta 13 on valintakoeaineisto kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjalli-
seen kokeeseen vuodelle 2019.

Kirja ilmestyy 29.3.2019, jolloin se on samaan aikaan saatavilla kaikille valintakokeisiin osal-
listuville.

Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja 2019–2020
Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja on jo 39. kerran ilmestyvä lukuvuoden perustyöväline. 
Paljon muistiinpanotilaa sisältävän päiväkirjaosan lisäksi siinä on koulutusta koskevaa lainsää-
däntöä päivähoidosta yliopistoihin sekä lukuvuoden toimintakalenteri. Mukana on myös artik-
keliosa, johon on koottu tiiviiseen muotoon lisätietoja ja ohjeita päivittäisessä työssä vastaan 
tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. 

Vuosikirja on suunnattu päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten johtajille, rehtoreille, lastentar-
hanopettajille, opettajille ja opinto-ohjaajille sekä suunnittelijoille ja kouluhallintovirkamiehille.

Arviointi- ja muistikirja 2019–2020
Arviointi- ja muistikirja on perinteinen opetuksen apuväline. Siinä on runsaasti tilaa oppilas- ja 
kurssiarvioinneille sekä kalenteritiedot. Arviointiosan lisäksi kirjassa on poissaolo- ja luokkaseu-
ranta sekä oppilashuollollisten toimenpiteiden seuranta.

Oppilashuollollisten toimenpiteiden seurannassa ovat mukana tiedot, jotka laki vaatii kirjat-
tavaksi. Mukana on myös kotitehtävien laiminlyönnin, luokasta poistamisen, jälki-istuntojen ja 
muiden rankaisukeinojen seuraamisen tueksi suunniteltu sivukokonaisuus.
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Anitta Pakanen (toim.)

Varhaiskasvatuksen opettajan kalenteri 2019–2020
Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara olet sinä! Tämä kalenteri on suunniteltu juuri sinun 
työtäsi varten.  

Kirja sisältää selkeän kalenteriosion, monipuolisia suunnittelupohjia sekä ajankohtaisia ar-
tikkeleja. Tämän vuoden kalenterissa käsitellään esimerkiksi uutta varhaiskasvatuslakia sekä 
varhaiskasvatuksen arviointia. 

Kalenteri on suunniteltu vahvistamaan varhaiskasvatuksen opettajan työn suunnittelua ja to-
teutusta sekä oman toiminnan arviointia ja kehittämistä. Sitä on helppo hyödyntää läpi vuoden.

Eila Seppälä-Vessari (toim.)

Lastenhoitajan kalenteri 2019–2020
Lapset ovat vanhempien ja yhteiskunnan tärkein rikkaus. Lastenhoitajana teet arvokasta työtä 
lapsen kasvattajana perheen rinnalla. 

Tämä kalenteri auttaa sinua suunnittelemaan ja kehittämään työtäsi. Teos sisältää viikkoka-
lenterin heinäkuusta seuraavan vuoden elokuuhun, vuosisuunnitelmapohjat ja ajankohtaisia ar-
tikkeleja. Artikkelien aiheita ovat muun muassa tunnetaidot, ravitsemus ja lasten sairastumiset. 
Lisäksi mukana on helposti sovellettavia leikki- ja liikuntavinkkejä. 

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n kanssa.

Saara Mälkönen – Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta 
Opettajan kalenteri 2019–2020
Aarreaitta on tulossa taas! Se innostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua olemaan omanlaisesi hyvä 
opettaja.

Tämän lukuvuoden kalenterissa keskitytään oppimaan yhdessä. Mukana on virkistäviä vink-
kejä niin luokkakaveritaitojen kuin työparitaitojen hiomiseen.

Kalenteri sisältää mm. viikkokalenterin heinäkuusta elokuuhun, työjärjestyspohjia, lukuvuosi- 
ja viikkosuunnitelmasivuja sekä muistiinpanotilaa arkipäivien kohdalla ja kirjan lopussa.

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Alakoulun aarreaitan kanssa, ja se sopii erityisesti luo-
kanopettajille.

Saara Mälkönen on luokanopettaja, oppikirjailija sekä Alakoulun aarreaitan perustaja ja ideanikkari.  
Marjo-Riitta Piisi on luokanopettaja ja toinen Alakoulun aarreaitan ideanikkareista.

978-952-451-905-2 • K38.51053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 26.4.2019

978-952-451-904-5 • K38.51053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 2.4.2019

978-952-451-898-7 • K38.5053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 9.4.2019
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