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

Suvi Skantz
tiedotus, arvostelukappaleet
suvi.skantz@ps-kustannus.fi
p. 014 337 0089

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

Venytätkö rajoja?
Oletko koskaan, ehkä ihan huomaamatta, rajoittanut omia mahdollisuuksiasi oppia uutta? 
Ehkä olet oppinut, että sinulla ei ole matikkapäätä, peukalo on käsitöissä keskellä kämmentä 
tai liikunnalliset geenit eivät vain sattuneet sinulle. Luulen, että meille kaikille on joskus käynyt 
näin. Meitä jarruttavat – ihan turhaan – syvälle juurtuneet käsitykset tai uskomukset, jotka 
eivät edes oikeasti pidä paikkaansa. 

Uuden oppiminen vaatii mahdollisuuksien näkemistä esteiden sijaan. Ei tarvitse horjua epä-
mukavuusalueella, mutta omia rajojaan kannattaa venytellä. 

Jos sinulla on kirjaidea, joka voisi auttaa muita venyttämään rajojaan uusilla ajatuksilla, laita 
minulle viestiä! 

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

Asiakaspalvelu
tilaukset, laskutus 
asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi
p. 014 337 0070
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978-952-370-161-8 
978-952-370-195-3 (e-kirja)
K38
nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 7.10.2021

Minna Miao

Kasvun asenne oppimisessa
Hyödyllisten haasteiden käyttöopas
Oppimista tapahtuu usein siellä, missä taidot ja tiedot joutuvat koetukselle. Ponnistelulla on tärkeä 
tehtävänsä kaikessa oppimisessa ja harjaantumisessa. 

Moni omaksuu koulu-uran alusta lähtien ajatuksia ja uskomuksia, jotka rajoittavat oppimisen mah-
dollisuuksia, nakertavat oppimisen iloa ja motivaatiota. Usein nämä uskomukset liittyvät käsityksiin 
synnynnäisestä lahjakkuudesta tai ”opiskelupäästä”, joka toisilla on ja toisilla ei. On kuitenkin olemas-
sa vaihtoehto – kasvun asenne. 

Tässä oppaassa pureudutaan oppimisen hyödyllisiin haasteisiin. Kasvun asennetta kehittämällä opim-
me tunnistamaan uusia oppimisen mahdollisuuksia siellä, missä aikaisemmin näimme esteitä. Kirjassa 
kerrotaan, miten jokainen oppija voi löytää sopivan vaativuustason ja miten hyödyllisiä haasteita voi 
huomioida erilaisissa oppimistilanteissa tai oppimisen tukimuotojen kehittämisessä.

Minna Miao on psykologi, kirjailija ja valmentaja. Hän on kiinnostunut arvotyöskentelystä, luovasta ajattelusta 
sekä oppimisen harjoittelun psykologiasta – ja ennen kaikkea niiden mahdollisuuksista tukea ihmisiä matkalla 
kohti kukoistusta ja merkityksellistä elämää.
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978-952-370-148-9
K38.29+
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 40 €
Ilmestyy 4.8.2021 

Sari Salo

Sanataikoja ja lukuloitsuja
150 Peppu irti penkistä -ideaa esi- ja alkuopetukseen

Löysin uuden kirjaimen
mut taikapataa sulje en.
Pataani mä hämmennän
ja kirjaintaiat selvitän!

Tämän kirjan avulla pienikin oppilas oppii sukeltamaan sanojen, lukujen ja kielten ihmeelliseen maa-
ilmaan. Kirja on innostava ideapankki täynnä toiminnallisen oppimisen tehtäviä esi- ja alkuopetukseen. 
Mukana on harjoituksia niin äidinkieleen, matematiikkaan kuin varhennettuun kieltenoppimiseen. Mo-
nia vinkkejä voi myös soveltaa eri aineiden välillä. 

Peppu irti penkistä -tehtävien taustalla on ajatus liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämisestä koulu-
päivään. Lasten oppimismotivaatio lisääntyy erilaisten pelien sekä leikkien avulla, ja samalla oppiminen 
tapahtuu kuin huomaamatta. Erilaisia toimintatapoja sisältävät tehtävät takaavat ikimuistoisia oppi-
mishetkiä koulun pienimmille. Tämä on kirja täynnä ideoiden ilotulitusta!

Sari Salo on palkittu luokanopettaja, joka on tunnettu huippusuositusta Peppu irti penkistä -opetusmenetel-
mästään. Salo on jo vuosia auttanut opettajia sosiaalisessa mediassa jakamalla omia kekseliäitä vinkkejään innos-
tavampaan oppimiseen. Lisäksi hän on suosittu toiminnallisten menetelmien kouluttaja.
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978-952-370-165-6
978-952-370-180-9 (e-kirja)
K38.29+
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 29.10.2021

Ilona Leimu

Kieli tarttuu leikiten
Varhennettu kielenopetus
Kielenoppiminen tapahtuu leikiten, kun lapsi pääsee vieraan kielen ympäröimäksi laulujen, lorujen ja 
leikkien avulla. Pieni oppija saa aloittaa rohkein askelin kielipolkunsa kannustavassa ja innostavassa 
vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kirjassa yhdistyvät opetusta rikastavat käytännön ideat sekä ymmärrys varhennetun kielenopetuk-
sen pedagogisesta ja tavoitteellisesta toimintaympäristöstä. Kirjan teemakokonaisuudet ja niihin liittyvät 
leikit, laulut ja toimintaideat antavat opettajalle valmiuksia rakentaa itse monipuolista opetusta omien 
oppilaiden tarpeet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden.

Kieli tarttuu leikiten on kirjoitettu varhennettua A1-kieltä opettaville ja kaikille kielenoppimises-
ta kiinnostuneille. Teoksen käytännön esimerkit nousevat varhennetusta englannin kielen opetuksesta, 
mutta ne ovat sovellettavissa eri kielille.

Ilona Leimu on luokanopettajana Kokkolassa englanninkielisessä CLIL-opetuksessa 1.–4.luokilla. Tämän ohella 
hän on yli 20 vuoden ajan kehittänyt vieraan kielen opetusta suomenkielisillä 1.–2.luokilla ja viime vuosina toi-
minut täydennyskouluttajana toiminnallisen varhennetun kielenopettamisen parissa.
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978-952-370-164-9
978-952-370-181-6 (e-kirja)
K38.51
nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 2.9.2021 

Samuli Ranta

Kasvun juuret
Miten tuen lapsen oppimista ja hyvinvointia?
Naurun määrä päivän aikana voisi olla ihan hyvä mittari.

Hyvässä oppimisympäristössä on turvallinen olo, arvostetaan toisia ja koetaan paljon iloa. Varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen myönteisillä oppimiskokemuksilla luodaan hyvät juuret lapsen opinpolulle.

Tässä teoksessa oppimisen ja hyvinvoinnin perustaan pureudutaan tutkimustietoon pohjautuvien 
teemojen avulla. Esillä ovat niin opettajan suhde lapseen, positiiviset oppimiskokemukset, lapsen auto-
nomian tukeminen, lasten vuorovaikutussuhteet kuin aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet. Kustakin 
teemasta kerrotaan myös käytännönläheisiä vinkkejä sekä varhaiskasvatuksen opettajien ja asiantun-
tijoiden kokemuksia.

Teoksessa avataan, kuinka pedagogista toimintaa voi kehittää päiväkodissa. Kirja antaa hyviä työ-
välineitä myös muille kasvatus- ja opetustehtävissä työskenteleville.

KT Samuli Ranta toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa ja on kysytty luennoitsija. Ranta on aktiivi-
sesti ottanut kantaa varhaiskasvatuksen ongelmakohtiin ja haluaa olla mukana kehittämässä varhaiskasvatuk-
sen pedagogiikkaa.
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978-952-370-163-2
978-952-370-182-3 (e-kirja)
K38
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 26.8.2021

Maria Matilainen – Marjukka Puustinen

Maltti ja Sinni
Harjoitteita itsesäätelytaitojen oppimiseen
Tyynyn päällä keikkuva Maltti tasapainottelee niin, että hiki valuu. Hän keskittyy suuntaamalla huo-
mionsa laskemiseen. Sinni puolestaan ponnistelee neulomisen parissa. Jotta jaksaa haaveilla valmiista 
kaulaliinasta, on osattava olla toiveikas ja luottaa omaan onnistumiseen. 

Koulu on mainio paikka harjoitella tunnetaitoja, tunnesäätelyä, ajatusten kanssa työskentelyä ja käyt-
täytymisen muokkaamista. Näiden taitojen harjoitteluun laitettu aika maksaa itsensä takaisin parantu-
neena luokan työrauhana, parempina ihmissuhteina ja oppilaiden hyvinvointina.

Teoksessa kerrotaan itsesäätelyn osa-alueista: ajatuksista, tunteista ja käyttäytymisestä. Kirjan avul-
la näihin osa-alueisiin liittyviä taitoja voi opettaa myös oppilaille. Lisäksi kirja haastaa koulun aikuisia 
tarkastelemaan omia säätelytaitojaan ja ohjaa tukemaan lasta rakentavasti.

Kirjan monipuolisen harjoituspankin voi toteuttaa joko 15 viikkoa kestävänä kokonaisuutena tai 
integroimalla harjoitukset omassa tahdissa eri oppiaineiden tunneille. Mukana on myös kirjan käyttöä 
tukevia monistepohjia. 

KM Maria Matilainen on kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen 
neuropsykiatrinen valmentaja, erityisopettaja ja psykologian aineenopettaja. KM Marjukka Puustinen on kogni-
tiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja. Kirjoittajilla on vuosien 
kokemus erityisopetuksesta. Nykyisin he työskentelevät omissa yrityksissään psykoterapeutteina.
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978-952-370-172-4
978-952-370-196-0 (e-kirja)
K38.7  
nid. n. 240 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 5.5.2021

Heikki Turkka – Julia Saarholm

Lasten ja nuorten konfliktit
Opas haastavien ristiriitojen ratkaisemiseen
Lasten ja nuorten konfliktien takana on monia eri tarinoita ja näkökulmia sekä paljon tunteita. Tämä 
teos auttaa räätälöimään ongelmiin oikean kokoiset ratkaisut.

Kirjassa syvennytään dialogiin pääsemiseen sekä luottamuksen rakentamiseen haastavissa ristiriitati-
lanteissa, jotka koskevat esimerkiksi pitkittynyttä ja vakavaa koulukiusaamista sekä muita nuoriin liit-
tyviä monisyisiä ilmiöitä sekä konflikteja. Kirjassa käsitellään myös nuorten seurusteluväkivallan sekä 
perheväkivallan parissa tehtävää työskentelyä. Jokainen hyvin selvitetty konflikti tukee tunnetaitojen 
kehittymistä, vastuunkantoa ja yhteiskunnassa pärjäämiseen liittyvien taitojen oppimista.

Teos käsittelee kokonaisvaltaisesti niin sensitiivistä kriisityötä ja -johtamista, dialogista työskentelyä 
eri osallisten kanssa kuin reflektointia ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia. Kirja tarjoaa työvä-
lineitä konfliktien ja haastavien ilmiöiden käsittelyyn lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille, 
kuten koulun henkilökunnalle, sosiaalityöntekijöille, nuorisotyön kentällä toimiville, poliiseille, järjes-
tyksenvalvojille ja sovittelutoimijoille. Kirja antaa myös ymmärrystä esihenkilöille ja johtajille, joiden 
yksiköissä työskennellään haastavien nuoriin liittyvien konfliktien ja väkivallan parissa.

Kirjoittajat työskentelevät Aseman Lapset ry:ssä ja ovat kysyttyjä kouluttajia. Heillä on monipuolinen kokemus 
työskentelystä lasten ja nuorten rikosoirehdinnan ja konfliktinkäsittelyn parissa. Heikki Turkka on työskennel-
lyt muun muassa erityiskasvatuksen parissa peruskoulussa ja toisella asteella, lastensuojelussa, turvataloissa ja 
nuorisososiaalityössä. Julia Saarholm on työskennellyt muun muassa vankilasta vapautuvien nuorten ja aikuisten 
parissa, nuorten pitkittyneiden rikoskierteiden ja vakavan koulukiusaamisen katkaisemisen sekä nuoriin liittyvien 
konfliktien sovittelun parissa.
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978-952-370-183-0
978-952-370-184-7 (e-kirja)
K38.4
nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 43 €
Ilmestyy 1.9.2021

Henri Pesonen – Juuso Henrik Nieminen

Huomioi oppimisen esteet
Inklusiivinen opetus korkeakoulutuksessa
Luentoja, ryhmäopetusta, tenttejä... Kukapa ei tunnistaisi näitä perinteisiä korkeakoulutuksen opetus- 
ja arviointimenetelmiä. Mahdollistavatko nämä menetelmät oppimisen kaikille opiskelijoille?

Korkeakoulutuksen opetusmenetelmiä on harvoin alun perin suunniteltu koko opiskelijoiden kas-
vavalle laajalle kirjolle. Siksi ne voivat jopa luoda uusia esteitä oppimiselle ja opiskelulle. Inklusiivisen 
opetuksen tulisi kuitenkin olla jokaisen opiskelijan oikeus.

Kuinka siis toteuttaa saavutettavasti opetusta siten, että siitä hyötyvät opiskelijat, joilla on oppimi-
seen liittyviä tuen tarpeita – ja aivan kaikki muutkin? Miten opiskelijoita voi arvioida inklusiivisesti? 
Entä kuinka opetuksen avulla voi tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta niin lähi- kuin etäopetuksessa?

Teoksessa vastataan näihin kysymyksiin uusimman tutkimustiedon pohjalta. Mukana on kattavas-
ti opetuksen käytännön vinkkejä, joita jokainen korkeakoulun opettaja voi helposti soveltaa omassa 
työssään. Teos sopii myös alaa opiskeleville tai muille inklusiivisesta ja yhdenvertaisesta korkeakoulu-
tuksesta kiinnostuneille.

Tutkijatohtori ja erityispedagogiikan asiantuntija KT Henri Pesonen on tutkimustyössään kiinnostunut inklusiivisesta 
koulutuksesta ja siirtymistä. Erityisesti henkilöt, joiden tuen tarpeiden taustalla on autismikirjo, ovat hänen tutkimus-
intressiensä ytimessä. 

Tutkijatohtori ja pedagoginen asiantuntija FT Juuso Henrik Nieminen tutkii oppimista edistävää ja inklusiivista arviointia. 
Hän on erikoistunut oppijoiden näkökulmaan arvioinnin kysymyksissä.
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978-952-370-162-5
978-952-370-185-4 (e-kirja)
K69.11
sid. n. 350 s.
Kustantajahinta 45 €
Ilmestyy 14.4.2021

Arja-Sisko Holappa – Ari Hyyryläinen – Pia Kola-Torvinen – Saana Korva –  
Ann-Sofie Smeds-Nylund (toim.)

Kasvatus- ja koulutusalan johtaminen 
Millaista on suomalainen kasvatus- ja koulutusalan johtaminen? Miten kasvatus- ja koulutusala haas-
taa johtamista? 

Teoksessa tarkastellaan kasvatus- ja koulutusalan johtamisen kehittymistä ja toimintaympäristöä 
Suomessa sekä niihin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Teos avaa monipuolisen kuvan johtamisesta ja 
johtajuudesta varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. 

Johtamista lähestytään tutkimuksen ja käytännön kokemusten näkökulmista pohtimalla muun muas-
sa työyhteisön ja työntekijän rooleja johtamisessa. Teos antaa työkaluja oman ajattelun kehittämiseen 
ja kuvaa konkreettisia toimintatapoja käytännön tilanteissa. Kirja on suunnattu johtajille, rehtoreil-
le, koulutuspäälliköille, hallintotoimijoille, päättäjille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä opettajille. 

Kirjan kirjoittajat edustavat monipuolisesti kasvatus- ja koulutusalan toimijoita, tutkijoita ja kehittäjiä. He ovat 
luoneet yhdessä ensimmäisen kattavan teoksen siitä, mikä tekee suomalaisesta kasvatus- ja koulutusalan joh-
tamisesta erityistä. 
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978-952-370-166-3
978-952-370-186-1 (e-kirja)
K36.13
nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 19.8.2021

Mari Seppänen

Tunnetaidot voimavarana
Opas sosiaali- ja terveysalalle
Viekö tunteiden mukaan toimiminen sinua haluttuun suuntaan vai ei? Tunnetaidot ovat korvaamaton 
työväline erityisesti ihmisten parissa työskenteleville.

Tutkimukset osoittavat, että tunneälykkäät hoitajat selviytyvät ja jaksavat työssään muita hoitajia 
paremmin. Tunnetaidot auttavat ottamaan etäisyyttä omiin tunteisiin ja arvioimaan, miten kannattaa 
toimia. Tunnetaitoja voi harjoitella, ja hyvistä tunnetaidoista muodostuu merkittävä voimavara myös 
omalle jaksamiselle. 

Tunnetaitojen avulla voi ymmärtää omien tunteiden merkitystä, säädellä kuormittavia tunteita ja 
suhtautua toisten kokemiin tunteisiin rakentavasti. Tunteiden havaitsemisessa ja tunnistamisessa auttaa 
oman kehon reaktioiden havainnointi sekä niiden hyväksyvän kohtaamisen harjoittelu.

Teos ohjaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tunnistamaan työtä ohjaavia tunteita. Kirjassa on 
käytännössä hyväksi havaittuja harjoituksia, joiden avulla voi vahvistaa tunnetaitojaan. Mukana on 
myös arjen esimerkkejä erilaisista vuorovaikutustilanteista.

Sairaanhoitaja (AMK), TtM ja tohtorikoulutettava Mari Seppänen on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla vuo-
desta 1998 niin asiakastyössä kuin asiantuntijatehtävissä. Hän on laaja-alainen asiantuntija, joka innostaa kehit-
tämään omaa ammatillisuutta työvälineenä alalla, joka ottaa mutta myös antaa paljon.
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Kuvittaja: Ina Majaniemi

978-952-370-149-6
K38.5053 
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 35 €
Ilmestyy 19.4.2021

Lotta Uusitalo – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! 
Vahvuuskalenteri 2021–2022 
Tervetuloa huomaamaan hyvää vuoden jokaisena päivänä!

Hyvän huomaaminen tekee vahvuudet näkyviksi ja auttaa onnistumaan. Onnistumiset kasvattavat 
itseluottamusta, rohkaisevat oppimaan lisää ja kokeilemaan uteliaasti uutta.

Huomaa hyvä! -kalenteri innostaa luonteenvahvuuksien harjoitteluun ja positiiviseen palautteenan-
toon. Se auttaa opettajaa suunnittelemaan työtään ja dokumentoimaan edistymistä. Kalenterin rakenne 
kuljettaa opettajaa vahvuuksien viitoittamalla tiellä. 

Kalenterissa on tietoa positiivisesta kasvatuksesta ja sen soveltamisesta kouluun ja varhaiskasva-
tukseen. Vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön on oma lukunsa, ja ehdotuksia annetaan muun 
muassa kirjepohjiksi viestinnän tueksi. Työyhteisön ja opettajan omaa hyvinvointia käsitellään omassa 
luvussaan toimintavinkkien kera. Mukana on myös muun muassa lukujärjestyspohjia, vahvuusdiplo-
mimalleja ja muistiinpanosivuja.

Vahvuuksien bongaus on kaikkien yhteinen asia. Tervetuloa mukaan!

FT Lotta Uusitalo on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tie-
dekunnassa. Hän on kiinnostunut luonteenvahvuuksista ja myötätunnosta sekä oppimisen vaikeuksista ja positiivi-
sen psykologian mahdollisuuksista tarjota niihin apua.

KM, erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen on positiivisen pedagogiikan kouluttaja ja vuonna 2021 vahvuuskasva-
tuksesta väittelevä tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut luonteenvahvuuksista ja niiden potentiaalista 
hyvän ja onnellisen elämän mahdollistajina.
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978-952-370-104-5
K38
nid. n. 150 s.
Kustantajahinta 22 €
Ilmestyy 5.5.2021

Najat Ouakrim-Soivio – Anne Rongas 

Arvioinnin suunnittelu- ja muistikirja 
Arvioinnin suunnittelu- ja muistikirja on uudenlainen apuväline peruskoulun ja lukion opettajille. Kirja 
kulkee helposti koulutyön eri tilanteissa mukana ja auttaa opettajaa kirjaamaan arviointiin liittyviä 
tapahtumia. Lisäksi suunnittelu- ja muistikirja auttaa opettajaa suunnittelemaan arviointia osana omaa 
opetusta ja toteuttamaan arviointia monipuolisesti. 

Kirjassa on mukana oppilaan oppimisen tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit, joihin vuosiluokkien 
7–9 osaamisen arviointi perustuu. Mukana ovat suomen kieli ja kirjallisuus, A-englanti, matematiikka, 
biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskun-
taoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous.

Kirjassa on osat oppimista edistävän (formatiivisen) ja osaamisen (summatiivisen) arvioinnin suun-
nittelulle, toteutukselle ja dokumentoinnille. Tietolaatikoissa tiivistetään keskeiset arvioinnin periaat-
teet ja toimintatavat. Muistiinpanoaukeamilla olevat apukysymykset ohjaavat pohtimaan muun muassa 
arvioin nin kohteita, tapoja ja ajoitusta. Suunnittelu- ja muistikirja toimii myös yhteissuunnittelun poh-
jana ja koulun arviointikulttuurin kehittämisen työvälineenä.

Najat Ouakrim-Soivio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Hän toimii Turun 
yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan dosenttina erityisalanaan oppimisen ja osaamisen arviointi. Ouakrim- 
Soivio on toiminut muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, 
yleissivistävän koulutuksen asiantuntijatehtävissä Opetushallituksessa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ny-
kyisin hän toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

Anne Rongas on käytännön pedagogi, joka on toiminut opetusalan kehittämistehtävissä 20 vuotta. Viime vuo-
sina hän on työskennellyt arviointikulttuuriin ja arviointiprosessin suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Rongas on 
koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatti.
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978-952-370-198-4
978-952-370-199-1 (e-kirja)
6., päivitetty painos
K38
nid. n. 450 s.
Kustantajahinta 49 €
Ilmestyy 15.9.2021

Hanna Vilkka

Tutki ja kehitä
Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuk-
sen tekijöille.

Yliopistot ja korkeakoulut ovat yhdistyneet ja tiivistäneet yhteis-
työtä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Yhteistyösopimukset takaa-
vat, että eri koulutustaustoista olevat tutkijat ja kehittäjät toimivat 
yhä enemmän yhdessä. Tutkimusopinnot laaja-alaistuvat vastavuo-
roisuudesta. Kirjaa on päivitetty tämän muutoksen hengessä. Myös 
nettilähteitä ja kirjallisuutta on ajanmukaistettu.

Ari Antikainen – Risto Rinne – Leena Koski

Kasvatussosiologia
Tämä kasvatussosiologian peruskysymyksiin pureutuva teos on 
suunnattu kasvatus-, käyttäytymis- ja sosiaalitieteiden perusopin-
toihin sekä opettajankoulutukseen.

Aiemmin perusteellisesti uudistettuun painokseen on lisätty päivi-
tyksiä muun muassa koulutuspolitiikan uusista haasteista. 

978-952-370-154-0
978-952-370-173-1 (e-kirja)
5., päivitetty painos
K38.3
nid. 240 s.
Kustantajahinta 45 €
Ilmestynyt
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978-952-370-153-3
978-952-370-197-7 (e-kirja)
2., päivitetty painos
K59.563
nid. n. 240 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 31.3.2021

Lotta Uusitalo – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! -toimintakortit
Huikean suositun korttisarjan 5. painos!

Vahvuusvaris johdattaa lapset ja nuoret löytämään omat luon-
teenvahvuutensa! Toimintakorteissa esitellään tiivistetysti, mitä 
26 luonteenvahvuutta ovat, miten ne voi havaita ja kuinka niitä 
voi vahvistaa itsessään.

Sami Leppämäki – Tuula Savikuja (toim.)

Pakko-oireet ja OCD
Päivitetyssä teoksessa tarkastellaan monipuolisesti pakko-oireista 
häiriötä ja sen ilmenemismuotoja lapsuudesta aikuisuuteen.

Kuvittaja: Ina Majaniemi

978-952-370-171-7
5. painos
K38+
30 korttia
Kustantajahinta 35 €
Ilmestyy 12.3.2021
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