
UUTUUDET | KEVÄT 2018

O L E 
K I R J A N
V E R R A N
VIISAAMPI



2



978-952-451-815-4 • 17.3
sid. n. 280 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 28.3.2018

Markku Ojanen

Onnellisuuksien oivaltaja
Mitä tiede kertoo onnesta?
Elääkö onnellinen ihminen muita pidempään? Tekeekö pitkä 
mies vaimon onnelliseksi? Tuhoaako katkeruus onnellisuuden? 
Pitääkö työstä innostuneen hillitä työntekoaan ja ryhtyä teke-
mään vapaaehtoistyötä? Heikentääkö ujous onnellisuutta? Pe-
riytyykö onnellisuus?

Olet kuullut varmasti lukuisia onnellisuusohjeita. Mutta mitkä 
niistä oikeasti toimivat? Mitä tiede sanoo onnesta?

Tässä teoksessa onnellisuusprofessori Markku Ojanen puntaroi 
erilaisia onnellisuustutkimuksia ja nostaa niistä esille ne tulokset, 
joilla onnellisuutta voi edistää. Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, 
mistä kaikesta onnellisuus koostuu, mikä sitä vähentää ja mitä itse 
kukin voi tehdä oman onnensa eteen.

Mitä sinä vastaat kysymykseen: oletko onnellinen juuri nyt?
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978-952-451-813-0 • Y14.8 ja L14.8
sid. n. 100 s.
Ennakkohinta 29 e
Ilmestyy 19.1.2018

Cristina Nú ez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Ilman tunteitasi et olisi sinä 
Miltä ujous tuntuu? Kuinka kauan viha kestää? Onko raivosta hyötyä? 
Miltä innostus kuulostaa?

Tunteet vaikuttavat ihmisen kehoon, mieleen ja käyttäytymiseen. Tun-
teiden tarkoitus on auttaa käsittelemään ympärillä tapahtuvia asioita.

Tämä kirja auttaa sinua tunnistamaan omat tunteesi ja keskustelemaan 
niistä toisten kanssa. Sen avulla voit oppia kanavoimaan tunteitasi niin 
että pysyt omana itsenäsi etkä ajaudu tunteiden vietäväksi.

Olkoon tunne sitten myönteinen tai kielteinen, kaikki tunteet ovat sal-
littuja ja olemassa. Sillä lopulta – ilman tunteitasi et olisi sinä!
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978-952-451-814-7 • 14.8
nid. n. 160 s.
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 28.2.2018

Cristina Nú ez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen 
Tunnehetket-kirjan tekstit ja kiehtovat kuvat auttavat tunnistamaan 
omat tunteet ja keskustelemaan niistä toisten kanssa. Näin voi oppia 
kanavoimaan tunteitaan niin että pysyy omana itsenään eikä ajaudu tun-
teiden vietäväksi.

Tämä teos tukee Tunnehetket-kirjan käyttöä. Se sisältää ohjeita siitä, 
kuinka voit hyödyntää kirjaa eri-ikäisten lasten kanssa. Mukana on myös 
runsaasti tehtäviä, joiden avulla lapset oppivat tunnistamaan, ilmaisemaan 
ja käsittelemään tunteita. Tehtäväsivut saa kopioida opetuskäyttöön.
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Jukka Hukka -kirjasarja
Ihastuttavasti kuvitettu Jukka Hukka -kirjasarja sisältää viisi satukirjaa, 
jotka on suunnattu 4–7-vuotiaille. Lorumuotoiset sadut ja niiden rakas-
tettavat hahmot auttavat käsittelemään haastavia tunteita lasten kanssa. 
Saduissa käsitellään muun muassa rauhoittumista, itsetuntoa, ystävysty-
mistä, ahdistusta, pelkoa ja menetystä. 

Kuhunkin kirjaan on koottu ideoita ja tehtäviä satuun liittyvien tunne-
taitojen harjoittelemiseksi lasten kanssa. Ne on koonnut KT Liisa Ahonen.

Uusi  
lasten kirjasarja  

haastavien  
tunteiden käsittelyn  

tueksi
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978-952-451-831-4 • L85.1 ja L14.16
nid. n. 40 s.
Ennakkohinta 25 e
Ilmestyy 13.3.2018

Avril McDonald

Jukka Hukka ja varjohirviö
Pelon ja jännityksen kesyttäminen
Jukka Hukka on kutsunut kaverinsa yökylään majaansa. Kun on aika 
sammuttaa valot, Jukka Hukan salainen pimeänpelko paljastuu.

Hämähäkki opettaa Jukka Hukalle loitsun, jonka avulla pelottavia 
asioita voi karkottaa. Loitsu toimii niin hyvin, että kaveritkin haluavat 
kokeilla, tehoaako se heidän pelkäämiinsä asioihin.

Elämä voi joskus olla pelottavaa, mutta on mainioita konsteja, joiden 
avulla pelottavat asiat voi saada tuntumaan vähemmän pelottavilta. Niil-
lä voi myös hieman hassutella! 
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978-952-451-834-5 • L85.1 ja L14.16
nid. n. 40 s.
Ennakkohinta 25 e
Ilmestyy 13.3.2018

978-952-451-832-1 • L85.1 ja L14.16
nid. n. 40 s.
Ennakkohinta 25 e
Ilmestyy 13.3.2018

Avril McDonald

Jukka Hukka  
ja kirjava takki 
Ystävällisyys ja toisten huomioiminen

Jukka Hukka odottaa innolla talven tuloa, että saisi laittaa päälleen upouuden 
kirjavan takkinsa. Kun viimein tulee kylmä, ilkeät otukset tekevät pilkkaa hänen 
takistaan. Jukka Hukkaa harmittaa.

Hämähäkki rohkaisee Jukka Hukkaa kertomaan tunteistaan jollekulle, johon 
hän luottaa. Hän saakin huomata, etteivät asiat aina ole sitä, miltä näyttävät.

Joskus muiden käytös satuttaa. Silloin vaatii urheutta pysyä omana itsenään 
ja pitää sydämensä avoinna, mutta siihen pystyessään voi yllättyä iloisesti. 

Avril McDonald

Jukka Hukka  
ja lohikäärmevauva
Rauhoittumisen harjoitteleminen

Jukka Hukka säntää kavereidensa kanssa etsimään juuri kuoriutunutta lohikäär-
meen poikasta. Jukka Hukka jää kuitenkin jälkeen, sillä hänen reppunsa on täyn-
nä kulkua hidastavia huolia.

Hämähäkki opastaa Jukka Hukkaa mielen rauhoittamisessa. Hämähäkki ker-
too Jukka Hukalle myös, etteivät huolet tunnu niin raskailta, jos ne voi jakaa 
toisten kanssa. Kukaan ei pidä huolista. On hyvä tietää keino, jolla huolten pai-
namaa mieltä voi rauhoittaa. 
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978-952-451-835-2 • L85.1 ja L14.16
nid. n. 40 s.
Ennakkohinta 25 e
Ilmestyy 13.3.2018

978-952-451-833-8 • L85.1 ja L14.16
nid. n. 40 s.
Ennakkohinta 25 e
Ilmestyy 13.3.2018

Avril McDonald

Jukka Hukka  
ja hirveä harmi
Itseluottamuksen vahvistaminen

Jukka Hukka on murheen murtama, kun hänen paras kaverinsa Katri Katti läh-
tee leikkimään Hanna Hauvan kanssa eikä ota häntä mukaan.

Hämähäkin avulla Jukka Hukka oppii keksimään omia kivoja juttuja ja ta-
juaa, että voi löytää myös uusia, ihania kavereita.

Joitakin tilanteita ja tunteita ei pysty muuttamaan, toisia taas pystyy. Kun op-
pii tunnistamaan nämä asiat ja löytämään omia tapoja olla onnellinen, voi käyt-
tää tätä salaista taitoaan milloin vain. 

Avril McDonald

Jukka Hukka  
ja Iso Hukka
Menetyksestä ja surusta selviäminen 

Jukka Hukka ja hänen kaverinsa vierailevat mielellään Iso Hukan luona. Eräänä 
päivänä Iso Hukka onkin poissa, ja he tulevat kovin surullisiksi.

Hämähäkki opastaa Jukka Hukkaa katsomaan asioita hieman toisesta näkö-
kulmasta. Kun Jukka Hukka ymmärtää, ettei oikea rakkaus koskaan pääty, hän 
voi taas tuntea iloa.

Jos menetyksestä pystyy puhumaan ja pyrkii hyväksymään sen, sen kanssa on 
helpompi elää, olipa suru millainen tahansa. 
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Aistiseikkailu-sarja
978-952-451-812-3 • K79.8
nid. n. 112 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 25.1.2018

Sanna Leena Saarinen

Aarresankarit ja avaruusseikkailu
Harjoitellaan yhdessä toimimista
Mitä tapahtuu, kun Aarresankarit löytää metsästä meteoriittia muistut-
tavan möhkäleen? Kuinka saadaan yhdessä sovittua, millainen avaruus-
alus rakennetaan? Entä jos joku haalii kaikki työkalut? Täytyykö kaik-
kien osallistua seikkailun jälkeisten paluujuhlien suunnitteluun?

Yhdessä toimimisen taidot ovat kuin aarteita, joita jokainen kerää 
omaan aarrearkkuunsa. Aarresankareiden kanssa taitoja harjoitellaan 
leikkien avulla. Hypätkää Sissi Sisiliskon, Kaarna Käärmeen ja muiden 
ryhmäläisten kanssa hauskaan harjoitteluun. Samalla pääsette ainutlaa-
tuiselle avaruusseikkailulle!

Kirjan lähtökohtana on lapsen luova ja moniaistinen toiminta. Moni-
puoliset tehtävät tukevat lapselle tärkeitä toimintatapoja: leikkiä, liikku-
mista, taiteellisia kokemuksia, itseilmaisua sekä kiinnostavien asioiden ja 
ilmiöiden tutkimista. Kirja jatkaa suosittua Aistiseikkailu-teosten sarjaa.
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978-952-451-836-9 • 38.51
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 20.3.2018

Jenni Vartiainen

Mistä syntyy tuulen voima?
Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien
Sadussa susi saa uhkuttua ja puhkuttua oljista ja risuista tehdyt talot 
kumoon. Kuinka vahva suden puhallus onkaan? Kokeillaan itsekin! Nyt 
puhalletaan esineitä kumoon ja tutkitaan tuulen voimaa.

Pienellä lapsella on voimakas tarve ihmetellä ympäröivää maailmaa. 
Lapsi havainnoi, testaa ja tulkitsee ympäristön ilmiöitä. Aikuisen opastus 
lapsen tutkimusmatkalla on kuitenkin välttämätöntä.

Tässä teoksessa annetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen tie-
dekasvatuksen merkityksestä ja sen toteuttamisesta leikin avulla. Kirja si-
sältää lukuisia harjoitteita ja neuvoo, miten arkisista välineistä voi loihtia 
tutkimusvälineitä. Hyödynnettäviksi tulevat myös jokapäiväiset tilat ja 
ympäristöt, arkiset tilanteet, pelit, leikit ja kirjat.

Jenni Vartiainen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja on väitellyt 
alle kouluikäisten leikillisestä luonnontiedekasvatuksesta. Hän on ollut 
mukana käsikirjoittamassa ja näyttelemässä Pikku Kakkosen tiedeaihei-
sessa lastenohjelmassa.
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978-952-451-811-6 • K14.12
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 20.4.2018

Katariina Salmela-Aro (toim.)

Motivaatio ja oppiminen 
Yksi opiskelee kovasti saadakseen hyviä arvosanoja, toinen tekee saman 
oppimisen ilosta. Molemmat saattavat olla yhtä motivoituneita mutta 
eri tavoin. 

Mikä meitä pohjimmiltaan motivoi oppimaan?
Oppimistilanteessa motivaatio on aina monen tekijän summa. Oppi-

mismotivaatio ei ole pysyvä piirre vaan siihen vaikuttavat yksilön omat 
sekä ulkopuoliset tekijät. Esimerkiksi sosiaalisilla suhteilla, opettajan vuo-
rovaikutustavalla ja erilaisilla oppijan ajattelutavoilla on suuri merkitys 
oppimismotivaation rakentumisessa.

Kirjassa vastataan kysymyksiin motivaation ja oppimisen yhteydes-
tä uuden motivaatiotieteen avulla käytännön opetustyötä unohtamatta. 
Asiaan paneudutaan esimerkiksi kaveriverkostojen, vanhempien, opetta-
jan roolin sekä kouluinnon ja -uupumuksen näkökulmista.
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978-952-451-809-3  
K38 ja K59.55
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 26.1.2018

Erja Sandberg

ADHD ja oppimisen tuki
Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet
Olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia – eikä lapsena, joka 
on ongelma.

Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja 
impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi oppimista ja toisten kanssa 
toimimista. Tällöin hän saa herkästi myös negatiivista palautetta ja hä-
nen vahvuutensa unohtuvat. 

Keskittymiskykyä edistävät toimintatavat, kuten selkeät tavoitteet, joh-
donmukainen ohjaaminen ja toiminnallisuuden lisääminen, auttavat oppi-
lasta ja helpottavat opettajan työtä. Kirjassa kerrotaan oireita lieventävistä, 
oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista toimintatavoista niin var-
haiskasvatuksessa, peruskoulussa, toisella asteella kuin korkea-asteella. Kir-
jassa huomioidaan myös koulutusten nivelvaiheet ja siirtyminen työelämään. 

Teos lisää ymmärrystä lapsista ja nuorista, joilla on ADHD, ja antaa 
välineitä yksilölliseen tukemiseen. 
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978-952-451-817-8 • K38
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 26.1.2018

Anssi Roiha – Jerker Polso

Onnistu eriyttämisessä
Toimivan opetuksen opas
Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia 
ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti. Tuntuuko, 
että aika ei riitä eriyttämiseen? Vai puuttuuko työkalupakistasi toimivia 
eriyttämisen tapoja? 

Eriyttäminen voi muuttua mielekkääksi ja vaivattomaksi osaksi ope-
tusta. Tässä kirjassa kerrotaan, kuinka eriyttämistä voi lähestyä pienin 
askelin ja millaiset toimintatavat palvelevat eriyttämistä eivätkä työllis-
tä opettajaa liikaa. 

Teos antaa paljon konkreettisia vinkkejä niin eriyttämistä tukeviin 
käytännön järjestelyihin, opetusmenetelmiin, -välineisiin ja -materiaalei-
hin kuin oppimisen arviointitapoihin. Liitteisiin on koottu lomakkeita 
opettajan työn tueksi.
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978-952-451-810-9 • K38.55
nid. n. 200 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 15.2.2018

Tiina Vitka

Laaja-alainen erityisopetus yläkoulussa
”Emme etsi ongelmia, etsimme ratkaisuja.”

Laaja-alainen erityisopettaja on pedagoginen asiantuntija ja moniosaa-
ja, jota tarvitaan nykykoulussa jatkuvasti. Mitä vahvempi ammattitaito 
laaja-alaisella erityisopettajalla on, sitä vahvemmalla pohjalla on oma 
jaksaminen hektisessä työssä. 

Tässä kirjassa kerrotaan, miten laaja-alaisen erityisopetuksen voi jär-
jestää yläkoulussa niin että siitä on todellista hyötyä niin oppilaille kuin 
opettajille. Kirja auttaa jäsentämään monimuotoista työnkuvaa ja antaa 
eväät työn hallintaan.

Kirjassa kuvaillaan yläkoulussa työskentelevän laaja-alaisen eri-
tyisopettajan työn haasteita ja annetaan ratkaisuja niiden voittamiseen. 
Kirjasta saat neuvoja muun muassa työrauhan lisäämisen ja eriyttämi-
sen keinoihin, lukivaikeuksisten tukemiseen, pedagogisten asiakirjojen 
kirjoittamiseen, oppimisvaikeuksien kartoitukseen sekä yläkouluun siir-
tyvien nivelvaihepalavereihin. Erityisen tärkeässä osassa on laaja-alaisen 
erityisopettajan konsultoiva ja ennalta ehkäisevä työ, sillä niiden tarve on 
kasvanut lakimuutosten ja uuden opetussuunnitelman myötä. 
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978-952-451-793-5 • K65+ 
nid. n. 300 s.
Ennakkohinta 69 e
Ilmestyy 26.1.2018

978-952-451-828-4
Ennakkohinta 32 e
Ilmestyy 26.1.2018

Riitta Huovila – Tiia Hintsa –  
Johanna Säilä – Riitta Rautio

Kirja käsityöstä
Luokkien 1–7 käsityönopetus
Mistä syntyy käsityön oppimisen ilo? Käsityö on mo-
tivoivaa, kun oppilas saa itse suunnitella töitään ja 
yhdistää ne omaan elämäänsä. 

Tämä kirja auttaa sinua toteuttamaan entistä mo-
nimuotoisempaa käsityönopetusta. Kirjan avulla otat haltuun monimateriaalisuuden 
ja teemalähtöisyyden ja hyödynnät arjen teknologiaa. 

Teoriaosa kertoo muun muassa, miten oppilaan suunnitteluprosessia ja työskente-
lyä kannattaa ohjata ja miten käyttää nelikenttää arvioinnin työvälineenä. Ohjeosio 
esittelee luokille 1–7 sopivia työideoita, joiden teemat pohjautuvat laaja-alaisiin oppi-
miskokonaisuuksiin ja yhdistyvät muiden oppiaineiden sisältöihin. Ohjeissa autetaan 
opettajaa etenemään mallia jäljentävästä työskentelystä kohti käsityötä, joka pohjau-
tuu oppilaan omaan suunnitteluun. Runsas kuvitus ja selkeästi esitellyt työvaiheet ta-
kaavat toimivuuden. Mukana on myös kaava-arkki, jota oppilaiden on helppo käyttää. 

Riitta Huovila – Tiia Hintsa – Johanna Säilä – Riitta Rautio

Kirja käsityöstä -kaava-arkkipaketti
Oppilaan käyttöön suunniteltuja selkeitä kaava-arkkeja on helppo käyttää Kirja 
käsityöstä – Luokkien 1–7 käsityönopetus -teoksen kanssa. Mukana on 10 kpl 
kaava-arkkeja, jolloin pareittain käytettynä niitä riittää koko oppilasryhmälle.
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978-952-451-800-0 • K37.42
nid. n. 220 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 15.5.2018

Sauli Hyvärinen – Tarja Pösö (toim.)

Lasten haastattelu lastensuojelussa
Lapsella on oikeus tulla kuulluksi, saada ja antaa tietoa sekä ilmaista 
mielipiteensä. Lapselta saatua tietoa pitää myös osata käyttää lapsen 
elämään vaikuttavissa päätöksissä. Tämä kirja kertoo, miten eri tavoin 
haastatteluja voidaan toteuttaa lastensuojelussa näiden tavoitteiden to-
teuttamiseksi.

 Lapsia haastatellaan lastensuojelussa, kun halutaan rakentaa luotta-
mussuhdetta lapsen ja ammattilaisen välillä, saada aikaan muutos lapsen 
elämässä tai selvittää, millainen lapsen elämäntilanne on ja mitä mieltä 
hän itse on siitä. Haastattelu poikkeaa merkittävästi arkisesta jutustelus-
ta, jossa pelkkä kohtaaminen voi olla itsetarkoitus. Merkityksellistä on, 
miten lasten haastattelemiseen suhtaudutaan, miten haastatteluja tehdään 
ja miten lapsen osallisuutta vahvistavia haastattelukäytäntöjä tuetaan.
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978-952-451-830-7 • K37.41
2., uudistettu painos
nid. n. 270 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 17.2.2018

Arja Sääkslahti

Liikunta varhaiskasvatuksessa
Miten ohjata lasta liikkumaan juuri hänen kehityksensä kannalta oi-
kein? Kuinka varmistaa, että lapset saavat riittävästi liikkumisen mah-
dollisuuksia?

Tämä kirja auttaa varhaiskasvattajia ja vanhempia valitsemaan lapsen 
kehitystasolle soveltuvia liikunnallisia tehtäviä ja leikkejä. Siinä kerrotaan, 
miten voit osaltasi huolehtia lasten riittävästä liikunnasta, joka tukee niin 
fyysistä, motorista, kognitiivista, psyykkistä kuin sosioemotionaalistakin 
kehitystä eri ikävaiheissa. Uudistetun painoksen sisältö on päivitetty vas-
taamaan voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunni-
telman perusteita ja uusia liikuntasuosituksia.

Arja Sääkslahti on liikuntatieteiden tohtori ja lasten liikuntakasva-
tuksen dosentti. Hänen työuransa tutkijana ja liikunnanopettajana eri 
kouluasteilla on muokannut hänen käsityksiään kohti lasten kokonais-
valtaista huomioimista. 
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Raine Valli – Juhani Aaltola (toim.)

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1
Metodin valinta ja aineistonkeruu:  
virikkeitä aloittelevalle tutkijalle

Raine Valli – Juhani Aaltola (toim.)

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2
Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen  
teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1–2 ovat helppolukuisia perusoppaita tut-
kimusta aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle. Kirjat ohjaavat 
metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa.

Uudistettuihin painoksiin kirjojen artikkelit on päivitetty ja uudistettu. 
Artikkeleissa paneudutaan myös yhä ajankohtaisemmaksi nousevan sosiaa-
lisen median mahdollisuuksiin tutkimuksen teossa.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 -teokseen on lisätty artikkeli havain-
noinnista, jossa tarkastellaan muun muassa havainnoinnin mahdollisuuk-
sia ja teknistä toteutusta.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 -teokseen on lisätty muun muassa ar-
tikkeli keskustelun analyysistä.

978-952-451-824-6 • K30.01
5., uudistettu painos
nid. n. 260 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 24.3.2018

978-952-451-825-3 • K30.01
5., uudistettu painos
nid. n. 280 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 24.3.2018
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978-952-451-818-5 • K38.4
nid. n. 140 s.
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 27.3.2018

Rauno Huttunen – Jouni Peltonen (toim.)

Samalta viivalta 12
Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston 
(VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2018
Samalta viivalta 12 on valintakoeaineisto kasvatusalan valintayhteistyö-
verkoston (VAKAVA) kirjalliseen kokeeseen vuodelle 2018.

Kirja ilmestyy 27.3.2018, jolloin se on samaan aikaan saatavilla kai-
kille valintakokeisiin osallistuville. 
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978-952-451-827-7 • K38.4+ 
sid. n. 280 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 11.12.2017

Esko Paakkola – Tapio Varmola (toim.)

Opettajankoulutus
Lähihistoriaa ja tulevaisuutta
Sivistys, osaaminen, koulutus ja tutkimus on nostettu Suomen menes-
tystarinan rakennuspuiksi. Suomen maine koulutuksen mallimaana on 
laajasti tunnettu.

Tämä teos kertoo opettajankoulutuksemme vaiheista. Asiantuntijoiden 
kirjoittamat artikkelit tuovat esille käännekohtia tapahtuneesta kehityk-
sestä ja virittävät keskustelua opettajankoulutuksen nykyisiin haasteisiin 
vastaamisesta. Myös kriittinen pohdinta on välttämätöntä, jotta Suomen 
koululaitoksen erinomainen taso voidaan säilyttää.
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Saara Mälkönen –  
Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta
Opettajan kalenteri  

2018–2019
978-952-451-819-2 • K38.5053
sid. n. 250 s. Ennakkohinta 35 e

Ilmestyy 3.4.2018

Anitta Pakanen (toim.)
Lastentarhanopettajan  
kalenteri 2018–2019

978-952-451-820-8 • K38.51053
sid. n. 250 s. Ennakkohinta 35 e

Ilmestyy 9.4.2018

Eila Seppälä-Vessari (toim.)
Lastenhoitajan  

kalenteri 2018–2019
978-952-451-821-5 • K38.51053

sid. n. 250 s. Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 16.4.2018

Kasvatuksen ja  
koulutuksen  

vuosikirja 2018–2019
978-952-451-822-2 • K38.5053
sid. n. 400 s. Ennakkohinta 59 e

Ilmestyy 23.4.2018

Arviointi- ja muistikirja  
2018–2019

978-952-451-823-9
nid. 112 s. Ennakkohinta 9,60 e

Ilmestyy 23.4.2018

Suositut  
täsmäkohderyhmien 

kalenterituotteet  
ilmestyvät  

jälleen!

Uusi  
käyttäjä- 
ryhmä!
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Populär Huomaa hyvä! nu även på svenska!

Alkuperäisteos: Huomaa hyvä! Näin 
ohjaat lasta ja nuorta löytämään 
luonteenvahvuutensa
978-952-451-826-0 • K38+
nid. n. 230 s.
Ennakkohinta 39 e
Ilmestyy 25.1.2018

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Se det goda!
Så hjälper du barn och unga att hitta sina starka sidor
Vilket tänkesätt lockar du fram hos barn och unga? ”Det är ingen idé, 
det är ingen idé, jag lär mig ändå inte, jag lär mig ingenting, det blir bara 
fel, det blir så fel.” Eller: ”Bra, jag klarar det. Det lönar sig att försöka. 
Jag litar på mig själv, jag kommer att klara det här.” 

Se det goda!
Det bästa sättet att öka välfärden i samhället och välbefinnandet bland 

barn och unga är att lära dem hitta sina styrkor och använda sig av dem. 
De styrkor vi har är färdigheter som vi kan utveckla. Styrkorna beskri-
ver det goda i oss och hjälper oss att hantera motgångar som vi oundvik-
ligen råkar ut för i livet. En pedagog som sätter fokus på sina egna och 
andras styrkor får kraft att orka bättre tack vare den här metoden och 
lär sig fokusera på det positiva i livet i stället för på det negativa. Boken 
innehåller också uppgifter och övningar. 

Den här boken ger en presentation av viktiga styrkor. Vi får också 
tips på sätt att upptäcka våra styrkor och vägledning i hur vi kan använ-
da oss av dem.
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