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TV:stä tutun 
suositun 
psykologin
 uutuus!

978-952-451-678-5
sid. n. 200 s.
Y17.3
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 15.10.2016

Tony Dunderfelt

Läsnäoleva kohtaaminen
Oletko täysillä läsnä, kun tapaat ihmisiä? Ottavatko 
tunteet ylivallan? Saatko rauhassa sanoa näkemyksesi? 
Tiedostatko, miten valta toimii ihmisten välillä? Osaatko muuttaa ryhmän energian 
rakentavaan suuntaan?

Teoksessa sukelletaan moniulotteiseen vuorovaikutuksen maailmaan. Kirjan luet-
tuasi katsot kohtaamisia uusin silmin ja oivallat, miten läsnäolo ihmisten välillä ra-
kennetaan tietoisesti. Kirja antaa välineitä hyvän ilmapiirin luomiseen ja myös kei-
noja selviytyä arki- ja työelämän hankalistakin tilanteista, kuten aggressiivisuudesta 
tai henkisestä väkivallasta. Mukana on käytännön harjoituksia, joiden avulla kehität 
omia läsnäolotaitojasi ja pystyt toimimaan erilaisten ihmisten kanssa rakentavasti. 
Kirjan oivalluksia voi soveltaa niin perhe-elämään kuin kaikkeen ihmissuhdetyöhön.

Teos on jatkoa suositulle Tunnista temperamentit -kirjalle, joka auttaa oivalta-
maan, miksi ihmiset toimivat eri tavoin. Tässä teoksessa Tony Dunderfelt syventyy 
ihmisten välisen kohtaamisen herkkään maailmaan ja tärkeiden vuorovaikutustaito-
jen oppimiseen.



Tony Dunderfeltin aiempia
 teoksia on myyty yhteensä 

kymmeniätuhansia!
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Rasmus Hougaard – Teetta Kalajo

Tilaa ajatella
Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla
Monen asian yhtäaikainen tekeminen on tieteellisesti 
osoitettu tehottomaksi työtavaksi. Tietotulvan keskellä 
on tärkeää, että mieli on rento, kirkas ja keskittynyt, jotta voi olla tehokas, luova ja 
tehdä hyviä päätöksiä.

Kun tehtävälista kasvaa, ihmisen luontainen reaktio on toimia. Tämä kääntyy työ-
elämässä usein itseään vastaan. Sen sijaan, että pysähtyisimme ja miettisimme, mikä 
on tärkeää, syöksymme suinpäin  touhuamaan vähän kaikkea. Työhön menee entistä 
enemmän aikaa, jolloin uudet tehtävät kasautuvat edellisten päälle, mikä puolestaan 
lisää stressiä ja huonontaa suoritusta entisestään. 

Mindfulnessissa eli tietoisuustaidoissa on kyse ennen kaikkea mielen treenaamisesta. 
Tässä teoksessa nojataan tutkittuun tietoon siitä, että mindfulnessin harjoittaminen on 
tulevaisuudessa yritysten menestyksen päätekijöitä. Kirjassa kerrotaan, miten menetel-
mää voi soveltaa työelämään, ja esitellään käytännöllisiä ja helppoja vinkkejä, joiden 
avulla voi tehostaa jokapäiväistä työntekoa ja parantaa muun muassa keskittymisky-
kyä ja kärsivällisyyttä. Kirja sisältää käytännön ohjeet mindfulnessin tavoitteelliseen 
harjoittamiseen ja oman 10 minuutin päivittäisen harjoitusohjelman kokoamiseen.

”Rasmus Hougaard ja Potential Project ovat nerokkaasti yhdistäneet kaksi tämän-
hetkisen työelämän ajankohtaisinta aihetta: mindfulnessin ja entistä tehokkaamman 
työskentelyn. Molemmista aiheista on saatavilla tuhansia hyödyllisiä kirjoja, mutta 
Rasmus on luonut jotain täysin uutta. Monia erilaisia työtekniikoita ja mindfulnessia 
yhdistävä teos muodostaa erittäin vahvan työkalupakin kenelle tahansa liike-elämän 
ammattilaiselle, joka haluaa saada itsestään entistä enemmän irti mutta on myös 
kiinnostunut omasta hyvinvoinnistaan.” 

– Jouni Turunen, HR Director, Nokia

978-952-451-723-2 
nid. liepeellinen n. 250 s.
Y36.13
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 20.9.2016
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Maaretta Tukiainen

Inspiraatiokortit
Kun inspiraatio iskee, alkaa tapahtua. Syntyy tavoit-
teita, suunnitelmia ja toimintaa. Inspiraation synty-
mistä ei voi pakottaa,  mutta sen syntymistä voi omalla toiminnalla edistää. 

Inspiraatiokortit ovat työkalu arjen elävöittämiseen niin töissä kuin kotonakin. Kor-
tit on suunniteltu tuomaan inspiraatiota arkisiin pulmiin ja valintatilanteisiin. Niiden 
avulla sekä pienet että vähän suuremmatkin jumit avautuvat helposti ja hauskalla ta-
valla. Kukin kortti tarjoaa yksinkertaisen ehdotuksen toiminnaksi ja rohkaisee kokei-
lemaan uusia näkökulmia.

Inspiraatiokortit sisältävät tunnelmallisen kuvan ja ajatuksia herättävän lauseen. Ku-
vat ovat valokuvaaja Krista Keltasen. Korteissa on hyödynnetty uusinta inspiraatiotut-
kimusta sekä positiivisen psykologiaan ja luovuuteen liittyvää tutkimustietoa, jota Maa-
retta Tukiainen käsittelee myös Hyvän mielen taidot -kirjassa ja Hyvän mielen korteissa.

Inspiraatio on hyödyllinen arjen kumppani, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä päivit-
täin. Älä siis jää odottamaan, että inspiraatio iskee, vaan nosta  kortti ja ryhdy toimeen!

978-952-451-724-9
n. 50 korttia
Y17.3
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 1.9.2016

Uusi korttisarja 
supersuositun 

Hyvän mielen kortit ja 
Hyvän mielen taidot 
-kirjan tekijältä!

Hyvän mielen taidot
ISBN 978-952-451-685-3
nid. 441 s.
Kustantajan hinta 37 e

Hyvän mielen kortit
978-952-451-686-0
Kortteja 58
Kustantajan hinta 22 e

Myyty 
yhteensä yli 

10 000 kirjaa ja 
korttipakkaa!
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Irmeli Halinen – Risto Hotulainen – 
Eija Kauppinen – Päivi Nilivaara – 
Asta Raami – Mari-Pauliina Vainikainen 

Ajattelun taidot ja 
oppiminen
Oppimalla ajattelemaan opimme myös oppimaan.

Ajattelun taidot ovat tärkeimpiä tulevaisuuden taitoja. Kun tietoa on paljon ja sitä 
on helposti saatavilla, tiedon käsittelyn ja ajattelun taitojen, kuten tulkinnan, arvioinnin 
ja yhdistelyn, merkitys korostuu. 

Meistä jokainen havainnoi, käsittelee ja rakentaa tietoa omalla henkilökohtaisella 
tavallaan. Taitojen kehitys on eri ikävaiheissa erilaista, ja samanikäisetkin voivat olla 
kehityksessään eri vaiheessa. Ajattelun taitojen kehitystä voi kuitenkin edistää jokaisen 
omista lähtökohdista käsin. 

Tämä kirja haastaa lukijan ajattelemaan itse ja ottamaan selvää siitä, miten ajattelun 
taitojen oppimista voi edistää. Kirjassa kerrotaan opetussuunnitelman, tutkimuksen ja 
käytännön näkökulmia yhdistellen, mitä ajattelun taidot ovat ja kuinka niitä opetetaan 
osana koulutyötä. 

Ajattelun taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja jatkuvalle oppi-
miselle.

Oppiminen-sarja
978-952-451-722-5
nid. liepeellinen n. 250 s.
K38
Kustantajahinta 39 e 
Ilmestyy 15.9.2016
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Oppiminen-kirjasarja esittelee oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 
kiinnostavasti ja monipuolisesti. Sarjaan kuuluvien teosten 

kirjoittajat ovat asiantuntijoita, joilla on sekä tutkimus- että 
kokemusperäistä tietoa ajankohtaisista aihealueista.

Annarilla Ahtola (toim.)

Psyykkinen hyvinvointi ja 
oppiminen
Psyykkinen hyvinvointi luo oppimiselle perustan.  

Kaikki lienevät yhtä mieltä siitä, että koulussa on tärkeää lisätä hyvinvointia ja eh-
käistä ongelmia, mutta miten se käytännössä tehdään? Miten opettaja voi parhaiten hyö-
dyntää psykologista tietämystä ja osaamista omassa työssään?

Psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan tietoa siitä, mitä lapsi tarvitsee hyvään 
kasvuun. Tässä kirjassa kerrotaan, miten koulussa voidaan yhteisöllisen opiskeluhuol-
lon avulla vahvistaa kaikkien oppilaiden psyykkistä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia. 
Kirjassa perehdytään muun muassa siihen, miten häirikkö hiljennetään hyvällä, kuin-
ka oppimisen edellytyksiä kuten turvallisuuden tunnetta lisätään käytännössä ja miten 
ryhmän vuorovaikutus saadaan muutettua entistä paremmaksi. Teoksessa tarkastellaan 
myös, mihin digitaalisen oppimisen ylikorostaminen saattaa johtaa ja kuinka psykolo-
gin konsultaatiosta on apua opettajan työssä.

Oppiminen-sarja
978-952-451-712-6
nid. liepeellinen 330 s.
K38
Kustantajahinta 39 e 
Ilmestyy 28.4.2016
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Sanna Parrila – Elina Fonsén (toim.)

Varhaiskasvatuksen 
pedagoginen johtajuus
Käsikirja käytännön työhön
Toimiva pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen laadun edellytys. Jos varhais-
kasvatuksen esimiesten hallinnolliset työt korostuvat liikaa, pedagogiikan johtami-
seen ei jää riittävästi aikaa. Myös varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden uudistukset asettavat johtajuudelle uudenlaisia vaatimuksia.

Tässä kirjassa kerrotaan, miten jokainen työyhteisö voi muodostaa jaetun johta-
juuden avulla selkeät johtamisrakenteet ja toimivat työskentelymallit. Kirja tarjoaa 
uusinta tutkimustietoa varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja antaa käytännön valmiuk-
sia sekä konkreettisia työvälineitä eri varhaiskasvatusmuotojen johtamiseen ja kehittä-
miseen. Koska arviointi on oppimisen ja kehittymisen edellytys, kirjassa tarkastellaan 
myös arvioinnin merkitystä osana pedagogisen johtamisen kokonaisuutta. Mukana 
on runsaasti konkreettisia välineitä varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.

978-952-451-715-7
sid. n. 250 s.
K38.51
Kustantajahinta 49 e
Ilmestyy 15.10.2016
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Hanna Heinonen – Esa Iivonen – 
Nina Lahtinen – Ritva Semi – Ulla Siimes

Lasten oikeudet ja 
aikuisten vastuut 
varhaiskasvatuksessa
Tämä kirja on vastaus viime aikoina myllänneeseen varhaiskasvatuskeskusteluun. Tu-
leeko kaikilla lapsilla olla oikeus varhaiskasvatukseen? Mikä päiväkodissa olevan lapsen 
arjessa oikeasti muuttuu uuden lain myötä? 

Kirja antaa kattavan kuvan siitä, mitä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa, 
mikä on varhaiskasvatuksen ennalta ehkäisevä rooli, millaisia muutoksia varhaiskas-
vatuslaki toimintakulttuuriin edellyttää, millainen varhaiskasvatuksen tila Suomessa 
on ja miten sitä voidaan parantaa. Kirja kertoo, millaisia toimintakulttuurin muutok-
sia uudet lakimuutokset edellyttävät päiväkodeissa ja millaiset ovat henkilöstön vas-
tuut ja velvollisuudet uuden lain mukaisessa toimintakulttuurissa. Se esittelee myös 
käytännönläheisesti, mitkä ovat lapsen ja vanhemman oikeudet varhaiskasvatuksessa.  

Teos antaa tukea varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville ja auttaa heitä ra-
kentamaan hyvää yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. Tutkimustiedon lisäksi kirja 
sisältää käytännön kokemuksia sekä esittää tuoreita ajatuksia siitä, kuinka varhais-
kasvatusta tulisi yleisesti kehittää lapsen edun mukaisesti.

978-952-451-716-4
sid. n. 250 s.
K38.51
Kustantajahinta 49 e
Ilmestyy 15.9.2016



10

Milla Tuormaa

Takapihalta alkaa seikkailu
Tarinoita ja toimintaideoita 
lähiluontoretkille
Lähiluonnossa sattuu ja tapahtuu! 

Lapsista pienetkin luonnon ihmeet tuntuvat suurilta. He innostuvat pikku löydöis-
tä ja keksivät nopeasti mielikuvitusleikkejä.

Tämä teos vie lapset luontoretkille mielikuvitusta ruokkivien tarinoiden voimin. 
Tarinoissa seikkailee mielikuvitusolentojen lisäksi lähiluonnosta tuttuja eläimiä, joi-
hin voidaan perehtyä tarkemmin kirjan taidokkaiden piirroskuvien ja ytimekkäiden 
lajitietojen avulla. Jokaiseen tarinaan liittyy runsaasti elämyksellistä toimintaideoita, 
joita on helppo toteuttaa eri-ikäisten lasten kanssa.

Kirja auttaa loihtimaan lähiluontoon tutustumisesta innostavia seikkailuja. Hyp-
pää kiehtovien lähiluontoretkien maailmaan!

978-952-451-720-1
sid. n. 150 s.
K56.8
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 15.9.2016
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Merja Tompuri

Tenavat tasapainoon 
Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja 
kuormitusta
Yhdellä lapsella riittää päivästä toiseen virtaa pilvissä pomppimiseen asti, toisella 
päivä matelee, kolmannella kiukku kiusaa mieltä. Millaiset tekijät ovat lapsen käyt-
täytymisen taustalla? Millaisia yksilöllisiä keinoja voisimme antaa tasapainoisen ar-
jen pohjaksi?

Lapsen toimintaa havainnoimalla saamme tietää, mitä hyvä mieli ja oppiminen 
kullakin hetkellä vaativat. Kun löydetään kullekin lapselle sekä aktivoimis- ja mo-
tivointikeinoja että rauhoittumis- ja stressinsäätelykeinoja, voidaan tukea lapsen ja 
hänen kanssaan toimivien aikuisten sujuvaa arkea.

Teoksessa kerrotaan, mitä asioita voit havainnoida lapsen käyttäytymisestä, ja esi-
tellään menetelmiä, joilla voit tukea lapsen sisäisen rauhoittumisjärjestelmän toimin-
taa ja auttaa häntä pitämään yllä sopivaa vireystilaa. Käytännön tueksi mukana on 
useita tehtävä- ja lomakepohjia. Tyyni ja valpas mieli auttaa jokaista tuomaan esiin 
parhaat kykynsä niin vuorovaikutuksessa, tunteiden säätelyssä kuin oppimisessa.

978-952-451-721-8
nid. n. 200 s.
K38.1
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 5.10.2016
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Aki Luostarinen – Iida-Maria Peltomaa

Reseptit OPSin käyttöön
Opettajan opas työssä onnistumiseen
Uusi OPS muuttaa ajattelua ja käytännön toimintaa. Kuinka varmistat omassa 
työssä onnistumisen ja jaksamisen? Kuinka vahvistat opettamisen ja oppimisen 
iloa? 

Tässä opettajan oppaassa käydään vaihe vaiheelta läpi uudistuvan oppimisen, 
opettajuuden ja toimintakulttuurin kysymyksiä. Käsittelyssä ovat muun muassa ar-
viointi, monialaiset oppimiskokonaisuudet, koodaus ja ohjelmoinnillinen ajattelu 
sekä laaja-alainen osaaminen. Oma työsi helpottuu, kun selkeät reseptit kertovat, 
miten voit edetä ja lisätä mukaan omat mausteesi. 

Soveltuu niin vasta-alkajan kuin kokeneemmankin kokin käyttöön!

978-952-451-719-5
nid. n. 200 s.
K38.5+
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 6.9.2016
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Timo Jaakkola

Juokse, hyppää, heitä, ota 
kiinni! 
Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille 
ja nuorille 
Mitä paremmin lapsi ja nuori hallitsee perusliikuntataidot, sitä parempi elämä hänel-
lä on edessään.

Tiedetään, että perusliikuntataitojen – juoksemisen, hyppäämisen, heittämisen ja 
kiinni ottamisen – hallinta on yhteydessä muun muassa ajattelun ja sosiaalisten taito-
jen kehittymiseen sekä menestymiseen koulussa. Näiden taitojen hallinta antaa eväät 
myös koko eliniän kestävän aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen. 
Vain ohjaajan mielikuvitus rajoittaa niitä mahdollisuuksia, joita perusliikuntataitojen 
harjoittelu tarjoaa!

Tämä kirja antaa tukun tietoa siitä, miten perusliikuntataitoja kannattaa opettaa ja 
miksi niihin panostaminen on niin tärkeää. Lisäksi kirja on täynnä käytännön harjoit-
teita käytettäväksi varhaiskasvatuksesta yläkouluikään. Teoksen harjoitukset on valittu 
niin, että niiden ohjaaminen onnistuu keneltä tahansa ilman liikunta-alan koulutusta.

Teos on itsenäinen jatko-osa kirjalle Krokotiilijuoksu – ja 234 toimintaideaa mo-
toristen taitojen kehittämiseksi. Yhdessä teokset muodostavat kokonaisuuden, jossa 
ohjaajalla on sekä tietoa että lähes loppumaton varasto aktiviteetteja perusliikunta-
taitojen opettamiseen.

978-952-451-718-8 
nid. n. 200 s.
K38.297
Kustantajahinta 42 e
Ilmestyy 1.8.2016
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Hannu Moilanen – Helena Salakka

Aivot liikkeelle! 
Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella 
asteella
Lisää liikettä, tehokkaampaa oppimista!

Kun koulupäivän aikana saa välillä liikkua ja käyttää kehoaan monipuolisesti, ai-
vot aktivoituvat ja oppiminen tehostuu. Alakoulussa liikkumisen yhdistäminen ope-
tukseen on jo melko yleistä, mutta miten se onnistuu aineenopetuksessa? 

Tässä kirjassa esitellään runsaasti työtapoja, joissa liikkuminen yhdistyy luonnol-
liseksi osaksi oppituntia – ihan tavallisessa luokassa ja ilman erityisiä välineitä. Ison 
osan vinkeistä voi toteuttaa saman tien ilman minkäänlaista etukäteisvalmistelua. 
Mukana on myös laajempia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen annetaan 
kattavat ohjeet. Lisäksi kerrotaan, miten esimerkiksi mobiililaitteita ja luokkahuoneen 
ulkopuolisia ympäristöjä voi hyödyntää liikkumisen lisäämiseksi. Esitellyt vinkit on 
kehitetty käytännön opetustyössä. 

978-952-451-717-1
nid. n. 180
K38.5+
Kustantajahinta 40 e
Ilmestyy 28.9.2016
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Saara Mälkönen – Marjo-Riitta Piisi

Aarreaitta
Opettajan kalenteri 2016–2017
Jokaisen opettajan oma Aarreaitta – kalenteri, joka in-
nostaa, kannustaa ja rohkaisee sinua olemaan omanlai-
sesi hyvä opettaja!

Vihdoinkin opettajat saavat kalenterin, jonka värikkyys virkistää koko lukuvuoden 
ajan. Hyvän mielen lisäksi kalenteri antaa välineitä ja vinkkejä siihen, kuinka toteuttaa 
uuden opetussuunnitelman mukaista kannustavaa arviointia sekä oman työn kehittämi-
sen että oppilaiden oppimisen kannalta. 

Kalenteri sisältää mm. viikkokalenterin elokuusta heinäkuuhun, työjärjestyspohjia, 
lukuvuosi- ja viikkosuunnitelmasivuja, muistiinpanotilaa arkipäivien kohdalla ja kirjan 
lopussa sekä pieniä yllätyksiä arjen kiireiden keskelle – huumoria unohtamatta!

978-952-451-713-3
kierresid. 256 s.
K38.5053
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 31.5.2016

Uusi kalenteri 
opettajille!

Näiden teosten ilmestyminen 
on siirtynyt syksylle 2016 

Opettajan didaktiikka

Kasvatuspsykologia

Tavallisen erityinen lapsi
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