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Tekemisemme ydin
Kun viime keväänä päätimme tämän syksyn julkaisuistamme, huomasimme, että lähes puolet syksyn kirjoistamme on pelkkien 
tietokirjojen sijaan lasten- ja nuortenkirjoja. Näistä kirjoista toki löytyy vahva kytkös kasvatukseen, mutta jäimme pohtimaan, 
tältäkö PS-kustannus näyttää.

PS-kustannuksen juuret ovat vahvasti ammatillista kehittymistä tukevassa tietokirjallisuudessa. Tekemisemme ydintä on 
aina ollut ihmisen kasvuun liittyvän tiedon popularisoiminen. Mutta nyt mukana oli myös kirjoja, jotka eivät olleet ihan ajatuk-
semme ytimessä.

Perustimme syksyllä 2018 Tuuma-kustannuksen osin samojen pohdintojen myötä. Tuuma on saanut vauhdikkaan alun – ja 
tekemisen iloa ja ideoita meillä riittää. Siksi risteyskohdassa valintojen tekeminen oli itse asiassa helppoa. 

PS-kustannus pitää kiinni linjasta, joka sillä on alusta saakka ollut, mutta samalla halusimme avata mahdollisuuden uudelle 
polulle. Perustimme PS-kustannuksen ja Tuuma-kustannuksen rinnalle vielä uuden, lasten- ja nuortenkirjoihin keskittyvän, 
Kumma-kustannuksen. Kumma lähtee seikkailemaan omaa polkuaan ensi keväästä alkaen. 

Tämä luettelo on jaettu kahteen osaan. Viereiseltä sivulta alkaen löydät PS-kustannuksen kevään 2020 tietokirjat. Luet-
telon puolivälin paikkeilla pääset sukeltamaan Kumman maailmaan, kun käännät luettelon. 

Lukemisen iloa!

Pirjo Peura
kustannuspäällikkö, kirjaideat
pirjo.peura@ps-kustannus.fi 
p. 014 337 0051 

Anne Luoma-aho
markkinointi ja myynti
anne.luoma-aho@ps-kustannus.fi 
p. 014 337 0079

Nelli Miettinen
tiedotus, arvostelukappaleet
nelli.miettinen@ps-kustannus.fi 
p. 014 337 0089

Henna Santalahti
toimitusjohtaja
henna.santalahti@ps-kustannus.fi 
p. 014 337 0073 

Asiakaspalvelu
tilaukset, laskutus 
asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi 
p. 014 337 0070
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978-952-451-958-8 • K38
nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 24.1.2020

Kari Uusikylä

Lahjakkuus
Kun lapsi saa itse valita kiinnostuksen kohteensa ja innostua siitä, hänellä on hyvät mahdollisuudet ke-
hittyä erityislahjakkuudeksi, joskus jopa alansa huipuksi. Jos aito rakkaus alaan puuttuu, kasvattajien 
ei pitäisi pakottaa lasta – vaatimusten paineessa voi joutua kätkemään tunteensa, luovuutensa ja ilonsa.

Lahjakkuus kehittyy parhaiten turvallisuudentunteen ja myönteisen minäkuvan pohjalle. Lahjakkaas-
ta lapsesta kehittyy lahjakas aikuinen vain opiskelemalla ja harjoittelemalla ahkerasti niitä erityisaloja, 
jotka hän kokee omikseen. Tärkeintä on, että ymmärrämme yksilöiden olevan erilaisia ja jokaisen an-
saitsevan itselleen sopivimman kasvatuksen.

Tässä teoksessa kerrotaan, miten jokainen lapsi ja nuori voi löytää omat lahjansa ja iloita niistä. Kir-
ja tarjoaa opettajille, vanhemmille ja muille kasvattajille tutkimuksiin perustuvaa tietoa lahjakkuudesta. 

Kari Uusikylä on elämäntyöstään ja kirjoistaan monia palkintoja saanut kasvatus-
tieteen emeritusprofessori.
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Näyteteksti Lahjakkuus-kirjasta

Miehellä on geeneissään laulamisen lahja. Hän lauloi alakoulussa kirkkaalla pojan äänellään antaumuksella ja 
puhtaasti. Poika kutsuttiin kotikaupungistaan laulamaan Helsinkiin ja Tampereelle. Hän sai lapsirooleja kotikau-
pungin teatterissa. Äänenmurroksen aikana laulamisen kyky katosi ja intokin hiipui. Mies laulaa enää harvoin, 
eikä enää puhtaasti. 

Lahjakkuus on osittain synnynnäistä. Jos haluaa laulajaksi, pitää opiskella laulua – ja varsinkin laulaa. Geeneistä 
kehittyy erityislahjakkuuksia vuosien harjoittelulla. Vaaditaan sisäistä paloa ja ulkoista tukea.

Kun laulut oli laulettu, pojan suuri haave toteutui. Hän sai 14-vuotiaana klarinetin joululahjaksi. Alkoi inno-
kas harjoittelu musiikkiopistossa. Puupuhaltimen kaunis ääni lumosi pojan, sormet alkoivat juosta soittimella 
kuin itsestään. Poika perusti lukion ensimmäisellä luokalla kavereineen bändin. Yhtyesoitto oli nautinnollista 
fl ow'ta, aikana jolloin fl ow'sta ei puhuttu.

Kun saa itse valita alansa ja harrastaa tai opiskelee innokkaasti, tulokset paranevat nopeasti. Motivaatioon vai-
kuttavat sisäiset tekijät ja ympäristötekijät, kuten koti, koulu ja harrastuspiirit. Nämä toimivat käyttövoimana syste-
maattiselle opiskelulle ja harjoittelulle, joiden avulla lahjat kehittyvät.

Poika jatkoi musiikkiopistossa klarinetinsoiton opiskelua ja soitti 17-vuotiaana kulttuurikilpailussa 
 Allegro-osan Mozartin klarinettikonsertosta. Nuorukainen soitti lehtiarvostelun mukaan vaivattomasti vai-
keatkin juoksutukset. Tilaisuuden loputtua kotikaupungin Suuri Musiikkimies tuli lämpiöön ja sanoi, että "esitys 
oli tynkä, kuin olisit Ukko Nooan alkutahdit soittanut". Olisi kai pitänyt soittaa koko konsertto. 

Poika oppi Suurelta Musiikkimieheltä jotain tärkeää tulevan ammattinsa kannalta: näin ei palautetta anneta. 
Moni nuori on lopettanut harrastuksensa, kun hänet on teilattu joukkuepelin tai julkisen esiintymisen jälkeen.

Pojan toinen suuri rakkaus oli jalkapallo. Hän vietti taaperoiästä alkaen pallon kanssa tuhansia tunteja, har-
joitteli tekniikkaa, nautti, pelasi kavereiden kanssa ja seuran junioreissa, eteni 16-vuotiaana edustusjoukkuee-
seen, mestaruussarjaan ja poikien maajoukkueeseen. Hän voitti valtakunnallisen jalkapallotekniikan taitokilpai-
lun. Vaikka peliura jatkui 30-vuotiaaksi, lahjakkuus hiipui vuosi vuodelta keskinkertaisuudeksi. Työ, opiskelu ja 
kaksi lasta olivat tärkeimmät asiat. Ei nousevaa jalkapallouraa luoda näistä lähtökohdista. Klarinetti soi vuosi-
kymmenien soittotauon jälkeenkin kauniisti. 

Kun vanha mies kertoo lahjoistaan ja saavutuksistaan, häntä hävettää. Vielä 1950-luvulla koulussa opetet-
tiin, että on rumaa kehua saavutuksillaan. Siksi mies haluaa kertoa, ettei osaa piirtää eikä maalata, vaikka hä-
nen lähisukulaisensa ovat kuvataiteilijoita. Miehellä on peukalo keskellä kämmentä, kädentaidot onnettomat. 
Mies ymmärtää, että se voi johtua geenivirhettä todennäköisemmin pelosta ja häpeästä, joka jo alakoulussa 
istutettiin mieleen. Oppilaat jaettiin julkisesti taitojensa perusteella osaajiin ja heihin, joita häpäistiin julkisesti 
tuhoamalla vinosti höylätyt laudat sirkkelissä. 

Koti, koulu ja kasvuympäristö voivat toimia lahjakkuuden kätilöinä tai pyöveleinä.
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978-952-451-963-2 • K30.13
sid. n. 230 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 12.3.2020

Raili Gothóni

Kuuntelijan käsikirja
Kuunteleminen ei ole vain puhutun vastaanottamista. Se on myös empatiaa, tilanteen hahmottamista ja 
toisaalta kykyä ottaa tarvittaessa etäisyyttä. 

Kuunteleminen on monen ammatin perusedellytys. Kuuntelussa ei keskitytä ainoastaan kuuntelemi-
seen vaan kokonaisvaltaiseen tilanteen aistimiseen ja havainnointiin. Se on taitoa olla dialogissa hyö-
dyntäen omaa ammatillista osaamista. Taitava kuuntelija kohtaa toisen ihmisen kunnioittavasti ja avoi-
mesti. Hän huomioi myös hiljaisuuden, eleet, ilmeet ja äänensävyt. Kuuntelemisen taitoon sisältyy niin 
itsen kuin muidenkin kuunteleminen – ilman itsensä kuuntelua omat ennakkoluulot häiritsevät muiden 
kuuntelemista.

Käsikirja tarjoaa sekä kokemuksellisia että tieteen näkökulmia kuuntelemiseen ja kuuntelemattomuu-
teen. Teoksen avulla voi laajentaa omaa käsitystään kuuntelemisesta ja harjoitella omaa kuuntelemisen 
taitoaan. Samaistuttavat käytännön esimerkit tukevat toimimista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Raili Gothóni on teologian tohtori ja dosentti Helsingin yliopistossa. Hänellä on pitkäaikainen ja laaja käytän-
nön kokemus kuuntelu- ja vuorovaikutustyöstä sairaalateologina ja työnohjaajana. Gothóni on työskennellyt 
yliopettajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja professorina Helsingin yliopistossa. Hänen keskeisimpiä tut-
kimusalueita on uskontopsykologia, sielunhoito ja etiikka.
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978-952-451-972-4 • K14.12
nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 24.1.2020

Taina Sainio – Riikka Kaukonen – Nina Sajaniemi

Näin tuet lapsen itsesäätelyä
Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Lapsilla on taipumus toimia hetken mielijohteesta välitöntä mielihyvää tavoitellen. Itsesäätely ei raken-
nu itsestään, vaan sitä on päästävä harjoittelemaan jo varhain.

Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti, miten ihmisen aivoista ja kehosta rakentunut neurobiologinen 
koneisto toimii ja miksi sen tunteminen on tärkeää. Aivojen toiminnasta, oman ja toisten kehon merk-
kien tunnistamisesta, rauhoittumisesta ja mielen malttamisesta kerrotaan ainutlaatuisen lapsilähtöisesti.

Kirjassa tuodaan esille tasapainoisen ravitsemuksen, liikkumisen, levon, unen ja kielellisesti rikkaan 
sosiaalisen ympäristön välttämättömyys hyvinvoinnille. Ilman näiden perusasioiden tasapainoa on mil-
tei mahdotonta vahvistaa kaikessa elämässä tarvittavaa ja koko lapsuuden ajan kehittyvää itsesäätelyä. 
Kirjassa annetaan käytännön ohjeita hyvinvointia edistävän oppimisympäristön rakentamiseen ja itse-
säätelyn vahvistamiseen päiväkotien toimintaympäristöissä. 

Ota lapset mukaan oppimaan hyvinvoinnin supertaitoa superkoira Salaman, kirjastonhoitaja Nor-
sun ja professori Pöllön kanssa!

Taina Sainio on kokenut varhaiskasvatuksen opettaja ja lasten stressinsäätelyn väitöskirjatutkija. Hän on koulu-
tukseltaan kasvatustieteilijä ja psykologian kandidaatti. 

Riikka Kaukonen on koulutukseltaan ravitsemustieteilijä. Hän työskentelee Helsingin yliopistossa ruokakasva-
tushankkeessa ja lasten ravitsemuksen väitöskirjatutkijana.

Nina Sajaniemi on varhaiskasvatuksen professori ja kehitysneuropsykologian dosentti. Hän painottaa tutkimuk-
sissaan ja opetuksessaan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen välisiä yhteyksiä. 
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978-952-451-960-1 • 14.16
nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 24.1.2020

Riikka Riihonen – Minna Koskinen – Mira Piitulainen

Kuinka kiukku kesytetään?
Lasten aggressiokasvatus
Katkeaako pinna? Saako lapsi kilarit, tai repiikö hän pelihousunsa? Kiukku on yksi perustunteista ja 
osa jokaisen ihmisen elämää. Jotkut kiukuttelevat miedosti, vaikkapa kulmaa kurtistamalla, toiset taas 
antavat raivon näkyä ja kuulua.

Kiukulla on tärkeä tehtävä, sillä se auttaa puolustamaan itseä. Vahvojen tunteiden kanssa pärjäämi-
nen vaatii kuitenkin harjoittelua. Aggressiokasvatuksen tavoitteena on opettaa lapselle vaikeiden tun-
teiden hallintaa ja aggression rakentavaa purkamista.

Tässä kirjassa kerrotaan tunnesäätelytaitojen kehittymisestä ja tukemisesta sekä käydään läpi väki-
valtaista käytöstä selittäviä tekijöitä. Teoksessa annetaan myös paljon käytännön keinoja lasten ja nuor-
ten vihanhallintataitojen edistämiseksi.

Riikka Riihonen on lastenpsykiatri, LT, joka on erityisen kiinnostunut tunnesäätelytaitojen edistämisestä. Hän 
opiskelee myös lasten ja nuorten kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. 

Minna Koskinen on lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja toimii Taysin lastenpsykiatrian klinikalla 
avohoidon yksikön apulaisylilääkärinä. Lisäksi hän on kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason psykote-
rapeutti ja kouluttaja.

Mira Piitulainen on kuvittaja, graafi kko ja elämäntapamajakanvartija, joka riemastuu houkuttelevista tarinoista 
sekä syttyy vimmaisesta visualisoinnista.

Katso 
myös 

Aada ja 
kiukkuleijona

(Kumma, s. 8)
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978-952-451-962-5 • K79.8
Taito-sarja
nid. n. 140 s.
Kustantajahinta 40 e
Ilmestyy 15.4.2020

Henna Halmetvaara – Matti Halmetvaara

Tylsyyden taito
Harjoituksia ärsyketulvan kesyttämiseen ja oppimisen herättelyyn 
Paikoillanne. Valmiit. Pysähdy.

Taito sietää tylsyyttä on oppimisen ja luovuuden edellytys. Lapset tottuvat usein jo pienestä asti jat-
kuvaan ärsyketulvaan, jolloin aivot eivät pääse palautumaan ja kyky keskittyä ja oppia on koetuksella.

Tässä teoksessa tylsyyden taitoon tutustutaan eri aikakausille sijoitettujen tarinoiden ja niihin liitty-
vien monipuolisten tehtävien avulla. Matka alkaa luolamiehen ja mammutin seurassa tunteisiin tutustu-
misella ja jatkuu supersankarin varustuksen kokoamiseen asti. 

Kirjan harjoitusten avulla opitaan pysähtymään, sietämään tylsyyttä ja käyttämään sitä hyödyksi. Kir-
ja on myös oiva apu itsetuntemuksen ja tunnetaitojen harjoittelemiseen. Kirjasta saat tuntisuunnitelman 
lukuvuoden jokaiselle viikolle. Kokonaisuudet on suunniteltu erityisesti ala- ja yläkouluikäisille, mutta 
yksittäisiä harjoitteita voi käyttää kaikkien ikäryhmien kanssa.

Henna (KM) ja Matti (KM, MA) Halmetvaara on kuopiolainen kasvatukselle ja hyvinvoinnille sykkivä kouluttajaparis-
kunta. Luokanopettajan työkokemus ja oman elämän ruuhkavuodet ovat innostaneet heidät tylsyyden taitojen äärelle.  
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978-952-451-992-2 • K38 
nid. n. 240 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 2.4.2020

Tiina Korhonen – Kaiju Kangas (toim.)

Keksimisen pedagogiikka
Kaikki voivat olla keksijöitä – yhdessä tekemällä syttyy osaamisen ja oivaltamisen ilo!

Keksimisen pedagogiikassa yhdistetään eri oppiaineita teknologiaa hyödyntävään, hauskaan 
käytännön tekemiseen. Kun oppilaita ohjataan todenmukaisten, avoimesti määriteltyjen ja mie-
lekkäiden ongelmien äärelle, he oppivat nykypäivänä ja tulevaisuudessa tarvittavia jokapäiväi-
siä taitoja.

Uuden luominen on olennainen osa jokaisen ihmisen toimintaa. Kirjassa kerrotaan, miten 
oppilaita ja opettajia voi tukea teknologian luovassa ja oppimista tukevassa käytössä. Mukana 
on innostavia esimerkkejä eri luokka-asteilla toteutetuista keksintöprojekteista. 

Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita ja opettajia, jotka ovat toteuttaneet pitkän sarjan keksimisprojekteja 
eri koulutasoilla. Tiina Korhonen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja johtaa koulun ko-
konaisvaltaista kehittämistä tukevaa valtakunnallista Innokas-verkostoa. Kaiju Kangas toimii Suomen 
ensimmäisenä teknologiakasvatuksen apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.
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978-952-451-955-7 • K38.51
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 7.11.2019

Heidi Malinen

Anna lapselle ääni
Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa
Lapsen tarinan kirjoittaminen alkaa jo syntymästä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat 
avainasemassa tarjoamassa jokaiselle lapselle pääroolia hänen omassa tarinassaan. Tarinaa ei 
voi syntyä, jos lapsella ei ole sanoja, joilla voi ilmaista itseään. 

Kieli- ja kulttuuritietoiset toimintatavat koskevat kaikkia lapsia. Kun huomioimme jokaisen 
perheen yksilölliset arvot ja toimintatavat, lapsi kokee tulleensa hyväksytyksi. Kun annamme 
lapselle sanat, hän pystyy ottamaan oman paikkansa ja saa yhteyden toisiin ihmisiin. 

Tässä teoksessa kerrotaan, millaisilla konkreettisilla keinoilla voit parantaa jokaisen lapsen 
mahdollisuutta tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Kirjan lukuisten vinkkien avulla voit 
antaa lapsille joka päivä lisää välineitä kielitaidon ja kulttuurisen pääoman kehittämiseen – jot-
ta jokaisella olisi ääni, joka kuuluu.

FM Heidi Malinen työskentelee varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä -opettajana Järvenpäässä. 
Hän on työskennellyt myös alakoulun suomi toisena kielenä -opettajana ja yläkoulun äidinkielen ja kir-
jallisuuden opettajana. 
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978-952-451-957-1 • K14.12
nid. n. 280 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 25.3.2020

Elina Niemitalo-Haapola – Sini Haapala – Soile Ukkola (toim.)

Lapsen kielenkehitys
Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys
Lapsen kielenkehitys etenee nopeasti vastasyntyneestä tuhisijasta maailman ihmeitä pohtivaan 
ja sujuvasti keskustelevaan esikoululaiseen. Vuorovaikutuksella, leikillä ja luovuudella on suuri 
merkitys lapsen kielenkehitykselle.

Kirjassa kerrotaan lasten tyypillisistä kielen, puheen ja vuorovaikutuksen piirteistä sekä nii-
hin vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa on runsaasti käytännönläheisiä keinoja ja toimintatapoja 
kielenkehityksen tukemiseen. Se sopii niin kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatti-
laisille ja opiskelijoille kuin vanhemmille.

Elina Niemitalo-Haapola ja Sini Haapala ovat logopedian yliopistonlehtoreita ja Soile Ukkola puheterapeutti 
ja yliopistonopettaja. Heillä on kokemusta sekä kuntoutus- ja ohjaustyöstä että koulutuksesta ja tutkimuk-
sesta. Myös muut kirjoittajat ovat lapsen kielen ja sen kehityksen erityisasiantuntijoita.
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978-952-451-961-8 • K38 
nid. n. 260 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 27.4.2020

Marjatta Takala – Aino Äikäs – Suvi Lakkala (toim.)

Mahdoton inkluusio?
Tunnista haasteet ja mahdollisuudet
Onko inkluusio vain kaunis ajatus siitä, että kaikkien tasavertaiset oppimismahdollisuudet voi-
daan turvata perusopetuksessa? Onko inkluusio mahdollista saada toimimaan? 

Olemme kaikki erilaisia oppijoita, ja tuen tarpeemme vaihtelevat. Niinpä opetuksessa tar-
vitaan eriyttämistä ja tukitoimia. Tuen antajalla on oltava tietoa erilaisista menetelmistä sekä 
riittävästi aikaa oppijalle. 

Inkluusio koskee oppilasta, opettajaa ja koko koulun toimintakulttuuria. Parhaimmillaan se 
lisää tasa-arvoa, moninaisuuden hyväksymistä ja yhteenkuuluvuutta. 

Kirjassa tarkastellaan inklusiivisen kasvatuksen lähtökohtia, käytänteitä ja haasteita. Teos 
tarjoaa tietoa ja käytännön malleja siitä, miten tuen tarpeet voidaan kohdata perusopetuksessa. 
Inkluusion toteuttamisen menetelmistä esitellään muun muassa yhteisopetus, pedagoginen konsul-
taatio, positiivisen kasvatuksen mahdollisuudet ja inklusiiviseen koulukulttuuriin kasvattaminen. 

Kaikilla kirjoittajilla on pitkä kokemus opetusalalta, opettajankoulutuksesta ja inkluusioon liittyvästä tut-
kimuksesta. Marjatta Takala toimii erityispedagogiikan professorina Oulun yliopistossa, Aino Äikäs eri-
tyispedagogiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa ja Suvi Lakkala kasvatustieteen, erityisesti 
inklusiivisen kasvatuksen, yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa.
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978-952-451-956-4 • K38.3
nid. n. 240 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 30.4.2020

Hanna Vilkka

Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas
Itsenäinen opiskelu voi toisinaan tuntua loputtomalta suolta, joka on täynnä vieraita termejä, 
teorioita, akateemisia vaatimuksia ja epävarmuutta omasta osaamisesta. Miten pärjään opin-
noissani? Kuinka akateemisia tekstejä tulisi lukea? Kuinka niitä kirjoitetaan itse?

Jokainen korkeakouluopiskelija joutuu miettimään opintojensa aikana näitä kysymyksiä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten esseen tai opinnäytteen saa tehtyä tai kuin-
ka teoria ja lähteet liitetään omaan tekstiin. Mitä on analyyttinen kirjoittaminen, josta kaikki 
puhuvat? Entä refl ektiivinen lukeminen? 

Tämä opas on akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen perusteos niin aloittelevalle kuin pi-
demmälle edenneelle opiskelijalle. Mukana on runsaasti harjoituksia sekä vinkkejä, joilla omaa 
lukemistaan ja kirjoittamistaan voi kehittää. 

Hanna Vilkka on sosiologi (VTT), joka työskentelee Tampereen yliopistossa sekä Aalto-yliopistossa. 
Lisäksi hän antaa ohjaajille, opettajille ja opiskelijoille koulutusta tieteellisistä menetelmistä sekä opin-
näytteiden ohjaamisesta.
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978-952-451-988-5 • K38.51053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 7.4.2020

978-952-451-989-2 • K38.5053
sid. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 26.3.2020

Saara Mälkönen – Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta 
Opettajan kalenteri 2020–2021
Aarreaitta on tulossa taas! Se innostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua olemaan 
omanlaisesi hyvä opettaja.

Tämän lukuvuoden kalenterissa teemana on opettajan hyvinvointi ja työs-
sä jaksaminen. Kirjasta saa vinkkejä työn rajaamiseen sekä lepoon ja palau-
tumiseen.

Kalenteri sisältää muun muassa viikkokalenterin heinäkuusta elokuuhun, 
työjärjestyspohjia, lukuvuosi- ja viikkosuunnitelmasivuja sekä muistiinpanoti-
laa arkipäivien kohdalla ja kirjan lopussa.

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Alakoulun aarreaitan kanssa, ja se so-
pii erityisesti luokanopettajille.

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

Eila Seppälä-Vessari (toim.)

Lastenhoitajan kalenteri 2020–2021
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 viikkokalenterin heinäkuusta seuraavan vuoden elokuuhun, vuosisuun-
nitelmasivuja sekä ajankohtaisia artikkeleja. Artikkeleissa käsitellään muun 
muassa lasten aggressiota ja tietoisuustaitoja. 

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry:n 
kanssa.
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978-952-451-986-1 • K38.5053
sid. n. 400 s.
Kustantajahinta 59 e
Ilmestyy 21.4.2020

Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja 2020–2021
Kasvatuksen ja koulutuksen vuosikirja ilmestyy jo 40. kerran ja on jokaisen lukuvuoden 
perustyöväline. Paljon muistiinpanotilaa sisältävän päiväkirjaosan lisäksi siinä on koulu-
tusta koskevaa lainsäädäntöä päivähoidosta yliopistoihin sekä lukuvuoden toimintaka-
lenteri. Mukana on myös artikkeliosa, johon on koottu tiiviiseen muotoon lisätietoja ja 
ohjeita päivittäisessä työssä vastaan tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. 

Vuosikirja on suunnattu päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten johtajille, rehtoreille, 
varhaiskasvatuksen opettajille, opettajille ja opinto-ohjaajille sekä suunnittelijoille ja kou-
luhallintovirkamiehille.

978-952-451-987-8
nid. 112 s.
Kustantajahinta 9,90 e
Ilmestyy 21.4.2020

Arviointi- ja muistikirja 2020–2021
Arviointi- ja muistikirja on perinteinen opetuksen apuväline. Siinä on runsaasti tilaa oppi-
las- ja kurssiarvioinneille sekä kalenteritiedot. Arviointiosan lisäksi kirjassa on poissaolo- 
ja luokkaseuranta sekä oppilashuollollisten toimenpiteiden seuranta.

Oppilashuollollisten toimenpiteiden seurannassa ovat mukana tiedot, jotka laki vaa-
tii kirjattavaksi. Mukana on myös kotitehtävien laiminlyönnin, luokasta poistamisen, jäl-
ki-istuntojen ja muiden rankaisukeinojen seuraamisen tueksi suunniteltu sivukokonaisuus.

978-952-451-993-9 • K38.51053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 14.4.2020

Anitta Pakanen (toim.)

Varhaiskasvatuksen opettajan 
kalenteri 2020–2021
Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara olet sinä! Tämä kalenteri on suunniteltu 
juuri sinun työtäsi varten.

Kirja sisältää selkeän kalenteriosion heinäkuusta seuraavan vuoden elokuuhun, 
monipuolisia suunnittelusivuja sekä ajankohtaisia artikkeleja. Tämän vuoden kalen-
terissa käsitellään esimerkiksi esiopetuksen laajentamiseen liittyviä kysymyksiä sekä 
ryhmäkokoa. 

Kalenteri on suunniteltu vahvistamaan varhaiskasvatuksen opettajan työn suun-
nittelua ja toteutusta sekä oman toiminnan arviointia ja kehittämistä. Sitä on helppo 
hyödyntää läpi vuoden.

Kalenteri on toteutettu yhteistyössä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton kanssa. 


