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Kuvittaja: Inka Niska
978-952-370-275-2 • L85.22, L59.55
sid. n. 48 s.
Kustantajahinta 37,90 €
Ilmestyy 16.1.2023

Taina Sainio – Nina Sajaniemi – Inka Niska (kuv.)

Nestori Neuroni ja hämmästyttävät aivot
Koe aivojen ihmeet Nestori Neuronin matkassa!
Sohvi on reipas, iloinen ja ihana tyttö, mutta silti kaikki ei aina mene niin kuin hän – tai äiti! – on suunnitellut. Kun Sohvin olisi tarkoitus lähteä aamulla uuteen päiväkotiryhmään, hän luikkiikin piiloon eikä suostu pukemaan päälleen. Hänen
sydämensä hakkaa ja vatsansa on täynnä perhosia. Mitä hänelle oikein tapahtuu – ja voisiko hänen aivoillaan olla jotakin
tekemistä asian kanssa?
Yhdessä Nestori Neuronin kanssa Sohvi lähtee matkalle, jonka aikana hän pääsee näkemään, miten aivot toimivat – ja
tapaamaan sen eri osien valtiaat professori Pöllön, kirjastonhoitaja Turso-norsun ja superkoira Mantelin. Voisivatko ne yhdessä auttaa Sohvia selvittämään, mitä hänen kehossaan tapahtuu?
Nestori Neuroni ja hämmästyttävät aivot on lasten tietokirja, joka sisältää myös aikuisille suunnatun tietopaketin aivojen
toiminnasta ja kehityksestä. Se auttaa sekä lasta että aikuista ymmärtämään lapsen yllättäviä ja hankalia reaktioita arjen eri
tilanteisiin sekä kokeilemaan tunteiden säätelyä vaikeiden olojen voittamiseksi. Kirja sopii varhais- ja alkuopetukseen mutta myös kotiin tutkittavaksi niin yksin kuin vanhemman kanssa.

Taina Sainio on kolmen tyttären äiti, kokenut varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.
Hän työskentelee terveys- ja hyvinvointitaitojen sekä varhaiskasvatuksen kehittämisen parissa. Nina Sajaniemi on kasvatustieteen
professori ja kehitysneuropsykologian dosentti. Hän painottaa tutkimuksissaan ja opetuksessaan terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Inka Niska toimii päivisin erityisopettajana ja iltaisin vapaana taiteilijana. Hän työskentelee mielellään kuvan,
kielen ja musiikin parissa. Vapaa-ajallaan Inka harrastaa tanssia ja digimaailmoissa seikkailemista.
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978-952-370-338-4 • 59.55
nid. n. 100 s.
Kustantajahinta 29,90 €
Ilmestyy 28.4.2023

Hanna Suikkanen

Nuoren adhd-opas
Adhd ei ole tekosyy haasteille vaan selitys niille. Se voi olla myös mieletön voima ja mahdollisuus.
Tämä taitoharjoitteluun painottuva opas lisää tietoa ja ymmärrystä adhd:stä ja auttaa hyväksymään sen tuomia haasteita arjessa. Oppaan tehtävien avulla harjoitellaan tekniikoita muun muassa ajanhallinnan ja muistin tueksi sekä kirkastetaan omia tavoitteita ja suuntaa elämälle.
Opas sopii nuorille, vanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Sitä voidaan käyttää apuna myös
nepsy-valmennuksessa ja erilaisissa kuntoutuksissa. Kirja on laadittu yhteistyössä ADHD-liiton kanssa.

Hanna Suikkanen on sosiaalityöntekijä, ammatillinen opettaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on tehnyt vuosia töitä sekä
adhd-perheiden että nuorten adhd-aikuisten parissa.

Aiemmin ilmestynyt: Piilovoimia - ADHD-opas lapsille
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3., uudistettu painos
978-952-370-329-2 • 14
978-952-370-371-1 (e-kirja)
nid. n. 330 s.
Kustantajahinta 45,90 €
Ilmestyy 14.3.2023

Lotta Uusitalo (toim.)

Positiivisen psykologian voima
Positiivinen psykologia, sen monet tutkimuskohteet ja käytännönsovellukset ovat viime vuosien aikansa löytäneet tiensä
niin kasvatustieteisiin kuin sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiinkin. Yhteistä näille on näkemys hyvinvoinnin edistämisen välttämättömyydestä huonovointisuuden vähentämisen rinnalla.
Positiivisen psykologian voiman uudistettu painos avaa tieteen eri näkökulmia positiiviseen psykologiaan ja ohjaa käytännön toimijaa. Nykyisin puhutaan positiivisen psykologian kolmannesta aallosta, jossa tarkastelukohteina ovat yhteisöt
ja prosessit yksilökeskeisyyden asemesta. Tämä tulokulma on otettu huomioon myös uudessa painoksessa.
Edelleenkin positiivisen psykologian ydinideana on diagnosoida hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuuksia, joiden
avulla sekä oma että yhteisöjen vointi paranee. Kirja neuvoo, miten voi rakentaa elämäänsä vahvuuksilleen ja kuinka tukea
muita samassa tehtävässä. Oma lukunsa on myös onnellisuudentavoittelulle.
Kirjan kirjoittajina on 17 huippuasiantuntijaa Helsingin, Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista sekä Aalto-yliopistosta. Kirjassa positiivista psykologiaa tarkastellaan lasten, nuorten ja aikuisten näkökulmista.
Ravitaan vahvuuksiamme!

Kirjan toimittaja FT Lotta Uusitalo on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut lasten ja nuorten hyvinvointia, luonteenvahvuuksia ja positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia tarjota
apua oppimisen vaikeuksiin.
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978-952-370-335-3 • K38
978-952-370-374-2 (e-kirja)
nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39,90 €
Ilmestyy 10.3.2023

Maria Matilainen

Neurokirjon oppilas
Opettajan ja ohjaajan työkalupakki
Tämä työkalupakki auttaa tunnistamaan neurokirjon lasten ja nuorten kouluarjessa näkyviä haasteita ja vahvuuksia sekä
etsimään toimivia keinoja tunteiden säätelyn, käyttäytymisen ja oppimisen pulmiin. Kirjassa esitellyt käyttäytymisterapeuttiset työtavat on todettu vaikuttavuudeltaan parhaiksi keinoiksi neurokirjon oppilaiden haasteiden työstämiseen. Haasteiden rinnalle tarvitaan voimaa antavia asioita, kuten oppilaan vahvuuksien hyödyntämistä, taitoharjoittelua ja positiivisia
kohtaamisia.
Teos tarjoaa peruskoulun opettajille ja ohjaajille runsaasti keinoja, joiden avulla voi tunnistaa oppilasta kuormittavat asiat,
sujuvoittaa kouluarkea ja tukea oppimista. Lisäksi käsitellään toimivaa yhteistyötä vanhempien kanssa ja työssäjaksamista.

KM Maria Matilainen on kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja, erityisopettaja ja psykologian aineenopettaja. Nykyään hän tekee työtä lasten psykoterapeuttina omassa yrityksessään ja
tapaa paljon neurokirjon lapsia ja nuoria sekä tekee tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa.

5

Taito-sarja
978-952-370-342-1 • K77.2
nid. n. 150 s.
Kustantajahinta 41,90 €
Ilmestyy 20.4.2023

Johanne Salmenkivi

Rohkaisupotku
ja 200 muuta itsensä ilmaisemisen harjoitusta
Kaikki eivät ole luonnostaan rohkeita, eikä tarvitsekaan, mutta jokainen ansaitsee tulla kannustetuksi ja rohkaistuksi ilmaisemaan itseään. Jokainen ansaitsee myös saada uutta potkua ilmaisuunsa. Tämä teos tarjoaa tehtäviä kaikille ilmaisun
taitojen harjoittelijoille ujoista rohkeisiin ja hiljaisista kovaäänisiin.
Rohkaisupotkun, Kankean kuulantyöntäjän, Huonokuuloisen potilaan ja lukuisten muiden harjoitusten avulla ilmaisua
voi kokeilla turvallisessa ympäristössä. Kirjan harjoitusten äärellä ei tarvitse kamppailla itsensä kanssa voittaakseen pelkojaan – harjoituksissa ei voi epäonnistua ja kaikilla on lupa jännittää. Kirja rohkaisee myös opettajaa ja ohjaajaa, joka kokee, ettei ilmaisutaidon opettaminen kuulu hänen vahvimpaan osaamiseensa. Kokenut konkari voi puolestaan ammentaa
teoksesta uusia ideoita ja oivalluksia.
Teos sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman tai toisten ilmaisun kehittämisestä ja tukemisesta. Kirja sisältää runsaasti valmiita tuntimateriaaleja, joita voi hyödyntää minkä tahansa oppiaineen tunneilla ja soveltaa mieleisekseen erilaiset
oppijat huomioiden. Kirjan harjoituksia voi tehdä yksin, parin kanssa tai erikokoisissa ryhmissä.

Äidinkielenopettaja Johanne Salmenkivi on ohjannut draamaa lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Hän hyödyntää ilmaisua ja ilmaisun
rikkautta monenlaisissa opetuksellisissa tilanteissa eri-ikäisten parissa sekä työssään että vapaa-ajallaan. Opettaessaan hän keskittyy
rohkaisemaan ja kannustamaan erilaisia oppijoita, jotta jokainen voisi oivaltaa ”minä osaan” ja ”minä voin oppia”.
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Taito-sarja
978-952-370-334-6 • K38
nid. n. 180 s.
Kustantajahinta 41,90 €
Ilmestyy 25.1.2023

Ulla Maija Jutila

Teematarinat
Valmiita oppimiskokonaisuuksia eri oppiaineisiin
Teematarinoiden avulla on mahdollista opiskella melkein mitä vain – pienesti tai suuresti.
Teematarinallisessa työtavassa opettaja suunnittelee oppimiskokonaisuuden juonen ja oppilaat keksivät, luovat ja esittävät tarinan. Tarinan voi toteuttaa monin keinoin, esimerkiksi kirjoittaen, kertoen, piirtäen ja valokuvaten.
Kirjassa on runsaasti eri oppiaineisiin ja laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä oppimiskokonaisuuksia. Mukana on selkeät
toteutusohjeet, oppilaille kopioitavat tehtäväohjeet ja muun muassa arviointi- ja korttipohjia. Kokonaisuuksia on helppo
soveltaa omien tarpeiden mukaisesti, ja niistä voi poimia myös lyhyitä tehtäviä.
Teematarinoita voi käyttää eri oppiaineiden teemojen syventämiseen sekä eheyttävään ja integroivaan opetukseen. Tehtävät sopivat erityisesti alakouluun, mutta myös yläkoulun oppilaat hyötyvät vaativimpien teematarinoiden monipuolisesta työtavasta.

Ulla Maija Jutila on toiminut luokanopettajana, S2-opettajana, apulaisrehtorina ja oppikirjailijana. Hänellä on lähes 40 vuoden kokemus koulu- ja oppimateriaalimaailmasta.
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978-952-370-340-7 • K38.51
978-952-370-381-0 (e-kirja)
nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39,90 €
Ilmestyy 25.1.2023

Liisa Ahonen

Tiimin voima varhaiskasvatuksessa
Toimiva tiimityö on laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivi – kun tiimi ja sen jäsenet voivat hyvin, positiivinen vaikutus
heijastuu myös lapsiin.
Vaikka tiimityö on ilmeinen ja olennainen osa varhaiskasvatusta, tiimityön kehittämiseen panostaminen on sen sijaan
kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Lukuisat varhaiskasvatuksen ammattilaiset myöntävät, että tiimien yhteinen aika käytetään yksinomaan lapsiryhmän pedagogisen toiminnan ja juoksevien asioiden äärellä. Tällöin tiimien sisäinen toimivuus
jää helposti huomiotta.
Tämän kirjan tarkoituksena on houkutella ajan kanssa ja tietoisesti toimivan tiimityön merkityksellisyyden äärelle. Kirjassa pysähdytään tarkastelemaan hyvinvoivan tiimin toimintaa ennen kaikkea vuorovaikutuksen näkökulmasta. Teos tarjoaa runsaasti konkreettisia tehtäviä ja ideoita, joiden avulla tiimin toimivuutta voi suunnitella, arvioida ja kehittää. Parhaimmillaan tiimistä tulee jokaisen jäsenensä ammatillista kasvua ja työssäjaksamista tukeva yksikkö, jossa töitä lasten hyväksi tehdään yhdessä.

KT Liisa Ahonen toimii oman Kasvusto-yrityksensä kautta kouluttajana ja kasvatuskonsulttina työkenttänään erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetus. Hän on vuorovaikutuksen asiantuntija, joka uskoo, että lämmin vuorovaikutustapa on laadukkaan pedagogiikan
perusta. Konsultaatioiden ansiosta Liisalla on ollut ilo kulkea hetken aikaa kymmenien tiimien rinnalla varhaiskasvatuksessa. Hän on
saanut olla mukana kehittämässä niin tiimien tiimityötaitoja kuin pedagogista toimintaakin.
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Kuvittaja: Susanna Sinivirta
978-952-370-332-2 • L14.16, L82.2
nid. n. 100 s.
Kustantajahinta 39,90 €
Ilmestyy 12.4.2023

Mirkka Auvinen – Susanna Sinivirta (kuv.)

Tunnelintu
Elämyksellistä tunnekasvatusta lapsille
Mitä kaikkea voikaan oivaltaa, kun tunteita pääsee kokemaan?
Lapsen voi tutustuttaa tunteiden maailmaan erilaisilla kehollisilla ja elämyksellisillä tavoilla. Kehotunteisiin tutustumalla
lapsi oppii, miten hänen kehonsa reagoi erilaisiin tunnetiloihin. Taide avaa polkuja elämyksellisyydelle ja tunteiden ilmaisulle.
Tunnelinnun runot luovat pohjan, jonka avulla voi rakentaa kokemuksellisia tunnekasvatuksen toimintatuokioita. Tuokioita voi toteuttaa muun muassa kädentaitoihin, musiikkiin sekä tanssiin ja liikkeeseen liittyvien tehtävien avulla. Ne vahvistavat lapsen kykyä tunnistaa ja nimetä tunteita.
Kirja sisältää runsaasti erilaisia taidelähtöisiä tehtäviä selkeine toteuttamisohjeineen. Niiden avulla lasten tunnekasvatusta voi rikastuttaa niin, että lapsi pääsee kokemaan, tutkimaan ja oivaltamaan itse. Teos sopii varhaiskasvatukseen, alkuopetukseen ja koteihin.

Mirkka Auvinen on suurperheen äiti, musiikkipedagogi, runoilija ja kasvatustieteen maisteri. Lisäksi hän on opiskellut tanssipedagogiikkaa ja psykologiaa. Hän on kiinnostunut taiteen vaikutuksesta yksilön kasvuun ja hyvinvointiin. Kuvittaja-graafikko Susanna
Sinivirran töissä luonto on keskeinen elementti. Sinivirran kuvista välittyy toivo, ilo ja lämpö, jotka ovat hänelle tärkeitä arvoja.
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978-952-370-336-0 • K38.296
978-952-370-373-5 (e-kirja)
nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 45,90 €
Ilmestyy 25.1.2023

Pia Harjula – Minna Löytty-Rissanen

Kotitalousopetuksen käsikirja
Jokaisessa kodissa tarvitaan arjen taitoja, joiden avulla perheenjäsenten on mahdollista pitää huolta itsestään, toisistaan ja
kodistaan. Yhä useampi lapsi tutustuu näihin taitoihin vasta peruskoulun kotitaloustunneilla. Taitavilla kotitalousosaajilla
on suuri merkitys paitsi perheen ja kodin myös yhteiskunnan hyvinvoinnille.
Kotitaloustunneilla oppilaat saavat harjoitella ryhmässä toimimista arjen asioiden äärellä. Toiminnallinen oppiminen on
myös oiva väylä löytää uusia vahvuuksia itsestään ja samalla vahvistaa itsetuntemusta. Lisäksi tunnit ovat varsin otollisia
tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelulle.
Teoksessa kerrotaan kotitalousopetuksen tavoitteista ja sisällöistä, toimivista opetus- ja arviointikäytänteistä sekä tarkoituksenmukaisista opetustiloista. Lisäksi pohditaan, miten oppilaiden erilaisuus otetaan huomioon ja millaisia edellytyksiä
hyvältä kotitalousopettajalta vaaditaan.

KM Pia Harjula ja KM Minna Löytty-Rissanen ovat kotitalousopettajia. He pyrkivät luomaan tunneilleen ilmapiiriä, jossa kaikkien on
hyvä olla ja jokaisella on mahdollisuus iloita taitojen oppimisesta. Pia ja Minna ovat Kotitaloustaito-oppikirjasarjan tekijöitä.
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978-952-370-337-7 • K38.297
978-952-370-375-9 (e-kirja)
nid. n. 140 s.
Kustantajahinta 35,90 €
Ilmestyy 25.1.2023

Timo Jaakkola

Havaintomotoriikka
Harjoitteita motoristen taitojen kehittämiseksi
Havaintomotoriikan kehittyminen näkyy sujuvana liikkumisena ja tehokkaana fyysisten tehtävien ratkaisemisena. Sen
osa-alueita ovat kehontuntemus, avaruudellinen hahmottaminen sekä suunnan ja ajan hahmottaminen. Tarvitsemme havaintomotoriikka paitsi kaikissa liikunnallisissa suorituksissa myös esimerkiksi liikenteessä selviytymisessä ja monissa ammateissa.
Teos sisältää runsaasti havaintomotoriikkaa kehittäviä harjoitteita, joita voi hyödyntää lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisessa, opettamisessa ja valmentamisessa. Kirja soveltuu ideapankiksi esimerkiksi lasten liikuttamiseen varhaiskasvatuksessa, alakoulujen liikunnallistamiseen, perusopetuksen liikunnanopetukseen, lasten ohjaamiseen urheiluseuroissa ja myös
tavoitteelliseen urheiluvalmennukseen. Harjoitteiden toteuttaminen on helppoa, sillä tehtävät eivät vaadi erityisiä välineitä
eivätkä liikunta-alan koulutusta.

Timo Jaakkola on koulutukseltaan liikuntatieteiden tohtori ja psykologi, joka työskentelee liikuntapedagogiikan apulaisprofessorina
Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on dosenttina Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. Jaakkola on kirjoittanut useita kirjoja muun
muassa liikuntataitojen oppimisesta, taitoharjoittelusta ja liikuntapedagogiikasta..
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978-952-370-333-9 • K37.2+
978-952-370-372-8 (e-kirja)
nid. n. 240 s.
Kustantajahinta 39,90 €
Ilmestyy 2.2.2023

Johanna Linner Matikka – Tiia Hipp (toim.)

Traumainformoitu työote
”Suljin pois monta vuotta, en halunnut käsitellä näitä. Häpeä pitää ylivireisenä, suorittajana.”
Ihmistyössä kohdataan päivittäin asiakkaita, joilla on elämänhistoriassaan erilaisia vaikeita ja traumaattisia kokemuksia. Näiden elämänkokemusten ymmärtämiseen tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista, jotta haavoittavien
kokemusten seuraukset osataan huomioida kohtaamisissa ja vältetään lisävaurioiden syntymistä.
Traumainformoitu työote edistää asiakkaan hyvinvointia, vaikeuksista selviytymistä ja toipumista. Tällöin kohtaamisen
keskeisenä lähtökohtana on turvan tunteen vaaliminen ja vahvistaminen. Kun asiakas saa tarkoituksenmukaista tukea ja
tietoa, hän alkaa ymmärtää haitallisten elämänkokemustensa vaikutuksia mutta löytää myös toipumisen toivon.
Kirjassa tarkastellaan muun muassa erilaisia elämänkriisejä, lapsuusajan haitallisia kokemuksia, lähisuhteissa koettuja
väkivaltakokemuksia, traumatisoitumista, toipumisen edellytyksiä ja resilienssin tukemista arjessa. Teos tarjoaa vankan tietopaketin sosiaalityön, terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisille. Kirjan sisällöt rikastuttavat arjen työtä sekä vahvistavat ihmistyössä jaksamista.

Johanna Linner Matikka (YTM) on sosiaalialan moniosaaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Hän on työskennellyt järjestökentällä sekä
julkisella sektorilla asiakastyössä ja asiantuntijana. Väitöskirjatutkimuksessaan hän tutkii lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden toipumista ja
turvan uudelleen rakentumista. Tiia Hipp (YTM) on erikoissosiaalityöntekijä ja kouluttaja. Hän on työskennellyt sosiaali- ja kriisipäivystyksessä sekä lastensuojelun asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä järjestökentällä ja julkisella sektorilla. Hän opiskelee parhaillaan
traumapsykoterapeutiksi. Muut kirjoittajat ovat tunnettuja sosiaalialan, psykologian, psykiatrian ja lääketieteen asiantuntijoita.
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978-952-370-339-1 • K38.7
978-952-370-382-7 (e-kirja)
nid. n. 320 s.
Kustantajahinta 42,90 €
Ilmestyy 24.2.2023

Heikki Turkka – Julia Saarholm (toim.)

Lasten ja nuorten rikokset
Opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun
Julkisuudessa nuorisorikollisuutta yleensä kauhistellaan ilman ymmärrystä lisäävien tekijöiden avaamista ja rikollisuuden
kitkemiseksi esitetään entistä kovempia rangaistuksia. Tutkimusten ja käytännön kokemusten pohjalta tiedetään, että tehokkaimmin nuorten parissa toimivat keinot, jotka pohjautuvat kuuntelemiseen, syyllistämättömyyteen, konfliktinratkaisuun ja ihmisen kohtaamiseen tekojen taustalla.
Teos antaa ymmärrystä, uusia näkökulmia ja käytännönläheisiä välineitä eri toimialojen hyvistä käytännöistä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä, rikollisuuteen puuttumisessa ja rikoskierteiden katkaisemisessa. Kirjasta saa malleja verkostotyön
toteuttamiseen ja ihmisten näköisten palveluiden kehittämiseen. Teoksessa merkittävän äänen saavat kokemusasiantuntijat,
jotka kertovat muun muassa väkivallan ja päihteiden värittämästä elämästään sekä nuorisojengistä irrottautumisestaan.

Kirjan toimittajat työskentelevät Aseman Lapset ry:ssä ja ovat kysyttyjä kouluttajia. Heillä on monipuolinen kokemus työskentelystä lasten ja nuorten rikosoirehdinnan ja konfliktinkäsittelyn parissa. Muut kirjoittajat ovat omien alojensa uranuurtajia, kehittäjiä,
tutkijoita ja ammattilaisia. He tuovat näkökulmiaan nuorisorikollisuudesta kriminologian, nuorisolääketieteen, koulun, nuorisotyön,
lastensuojelun, poliisin ennalta estävän ja rikostutkintatyön sekä rikosseuraamusten kentille.
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10., uudistettu painos
978-952-370-349-0 • K14.6
978-952-370-383-4 (e-kirja)
nid. n. 400 s.
Kustantajahinta 52,90 €
Ilmestyy 28.4.2023

3., uudistettu painos
978-952-370-341-4 • K37.41
978-952-370-378-0 (e-kirja)
sid. n. 370 s.
Kustantajahinta 47,90 €
Ilmestyy 28.11.2022

Lea Pulkkinen – Timo Ahonen – Heikki Lyytinen –
Tiina Parviainen – Isto Ruoppila (toim.)

Ihmisen psykologinen kehitys
Kirja tarkastelee ihmisen psykologisen kehityksen vaiheita vauvaiästä vanhuuteen. Uudistetussa painoksessa on otettu huomioon uusimmat kehityspsykologiset
tutkimustulokset. Teokseen on lisätty erityisesti emootioiden, sosiaalisen kehityksen ja neuropsykologisten
tutkimusten antia.
Kehityspsykologinen tieto tukee ihmislähtöisyyden
toteuttamista elämän eri alueilla. Teos antaa perustiedot paitsi psykologian myös muun muassa sosiaali- ja
kasvatusalojen opiskelijoille ja kaikille ihmisen kehityksestä kiinnostuneille.

Kirjan kirjoittajat ovat alansa kokeneita tutkijoita, jotka ovat
saaneet mukaansa uudistetun painoksen tuottamiseen
myös nuoremman tutkijapolven edustajia.
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Päivi Pihlaja – Riitta Viitala (toim.)

Varhaiserityiskasvatus
Kirjassa kerrotaan tutkimusperusteisesti ja käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kasvuaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu
tarvittava tuki. Uudistetussa painoksessa on huomioitu varhaiskasvatuksen uudistunut lainsäädäntö
tuen tasoineen ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022.
Varhaiskasvatuksen lisäksi kirja sopii myös esi- ja
alkuopetuksen tarpeisiin. Teos toimii sekä käsikirjana
kentällä että kasvatus- ja opetusalan koulutuksissa.

Päivi Pihlaja (KT, dosentti, psykoterapeutti, erityisopettaja) työskentelee Helsingin yliopistossa yliopistonlehtorina varhaiskasvatuksen oppiaineessa. Riitta Viitala
(KT, erityisopettaja) työskentelee erityispedagogiikan
lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Muut kirjoittajat ovat
alan tutkijoita ja erityisasiantuntijoita.

Anitta Pakanen (toim.)

Varhaiskasvatuksen opettajan
kalenteri 2023–2024
978-952-370-362-9 • K38.51053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35,90 €
Ilmestyy 13.4.2023

Eila Seppälä-Vessari (toim.)

Lastenhoitajan kalenteri
2023–2024
978-952-370-361-2 • K38.51053
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35,90 €
Ilmestyy 6.4.2023

Lotta Uusitalo – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! Vahvuuskalenteri
2023–2024
Kuvittaja: Ina Majaniemi
978-952-370-370-4 • K38.5053
sid. n. 256 s.
Kustantajahinta 35,90 €
Ilmestyy 20.4.2023

Saara Mälkönen – Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta

Opettajan kalenteri 2023–2024
978-952-370-369-8 • K38.5053
sid. n. 256 s.
Kustantajahinta 35,90 €
Ilmestyy 18.4.2023
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”Olen huomannut, että ei-tietämisen
tila on usein kaikkein parhain hetki,
sillä siinä saan tarkastella tilannetta
lapsen silmin, lapsen näkökulmasta.”
– Maria Matilainen kirjassa Neurokirjon oppilas

Onko sinulla kirjaidea?
Ota yhteyttä!
kustannuspäällikkö
Pirjo Peura
puh. 014 337 0051
pirjo.peura@ps-kustannus.fi

PS-kustannus
PL 303, 40101 Jyväskylä
puh. 014 337 0070

www.ps-kustannus.fi

asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi

