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Saku, spesiaali nuori

Saku, spesiaali nuori -selkokirja on jatkoa kirjalle Saku, 
spesiaali lapsi, joka on julkaistu v. 2014 ja jonka kansain-
välinen IBBY valitsi edustamaan Suomea vuoden 2015 
erityiskirjojen näyttelyyn Italiaan, Bolognaan.

Nyt Saku on kasvanut 9-vuotiaasta pikkupojasta 
15-vuotiaaksi nuoreksi. Kirjassa Saku kertoo nuoruuden 
haasteistaan, joita hän käy läpi: tarpeesta ymmärtää omaa 
erilaisuuttaan, kommelluksista, joita tapahtuu, kun poika 
yrittää toimia vastoin omia piirteitään ja siitä, miten 
Saku lopulta päätti hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin 
hän on. Saku kertoo kirjassa lukijoilleen lisäksi ajatuk-
sistaan tulevista opiskeluista, hän hankkii mopokortin, 
järjestää ensimmäiset kotibileensä, miettii seurusteluun 
liittyviä kysymyksiä ja aloittaa rippikoulun.

Kirjan lopussa on osio spesiaalien nuorten vanhem-
mille, jossa Sakun äiti kertoo ajatuksiaan erityislapsen 
itsenäistymisestä.

Kirja on selkokielinen ja lukijaa osallistava.

Kirjan on kirjoittanut Marianne Kulmala ja kuvat on 
tehnyt Kirsi Tapani.
Kustantaja: Marianne Kulmala
Sivumäärä: 130
Julkaisuvuosi: 2019

Seksistä selkoa

Mitä kaunista haluat sanoa sille ihmiselle, johon olet 
ihastunut tai rakastunut? Olet ihana! Olet minulle 
tärkeä! Tykkään sinusta kovasti. Olen ihastunut sinuun. 
Haaveilen sinusta. Haluaisin olla sinun omasi. Haluaisin, 
että olet minun. Haluaisin aina olla kanssasi. Rakastan 
sinua.

Helppolukuinen ja selkeä tietokirja nuorille ihastu-
misesta, seksistä ja parisuhteesta.

Kirja on selkokielinen.

Kirjailija: Tittamari Marttinen
Kustantaja: Avain
Sivumäärä: 120
Julkaisuvuosi: 2019
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Oppimisen vaikeudet

Miksi oppiminen on joillekin lapsille vaikeaa?
Miksi kaikki lapset eivät olekaan aina innokkaita 

oppimaan?
Miten oppimista voitaisiin parhaiten tukea?
Miten uusin tutkimustieto vastaa näihin kysymyk-

siin?
Oppimisen vaikeudet on kattava tietolähde kaikille, 

jotka haluavat ymmärtää oppimista ja oppimisen vai-
keuksia. Teos tarjoaa uusimpaan tutkimukseen perus-
tuvaa tietoa ja työkaluja lasten kanssa työskenteleville. 
Teoksen nimi kuvaa tavanomaista laajempaa näkemystä 
oppimisen ongelmista. Teos perustuu toisiaan täyden-
tävään kasvatustieteen, erityispedagogiikan, neuro-, 
kehitys- ja kasvatuspsykologian sekä genetiikan asian-
tuntemukseen. Vaikeuksia tarkastellaan yksilöllisen eri-
laisuuden, oppimisympäristöjen sekä opetuksen ja tuen 
järjestämisen näkökulmista.

Toimittajat: Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, 
Marja-Kristiina Lerkkanen ja Tiina Siiskonen
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Sivumäärä: 416
Vuosi: 2019

Kirjallisuus

Matematiikan 
opetus ja oppiminen

Vanha käsitys koulun toi-
minnasta oli, että opettaja 
opetti ja oppilaan tehtävä 
oli oppia. Nykykäsityksen 
mukaan oppija on aktiivi-
nen toimija vaihtelevissa 
oppimisympäristöissä ja 
oppiminen nähdään yhteisöllisenä toimintana. 

Perinteisten oppikirjojen lisäksi digitaaliset apuvä-
lineet ovat tulleet myös matematiikassa oppimisvuoro-
vaikutuksen tärkeäksi osapuoleksi. Matematiikan oppi-
minen ei luonnollisestikaan ole pelkästään tiedollinen 
prosessi. Kaikki eivät koe matematiikkaa samoin, eivät 
suhtaudu siihen samoin, eivätkä opi sitä samalla tavoin. 
Siksi nykyaikainen matematiikan opetus ottaa monin eri 
tavoin huomioon myös oppijoiden erilaisuuden. 

Kaikille meille oppimistilanteet inhimillisinä vuo-
rovaikutustilanteina synnyttävät sekä hetkellisiä, ohime-
neviä tunteita että pysyvämpiä tuntemuksia, asenteita 
ja uskomuksia. Näiden moninaisten haasteiden keskellä 
opetuksen keskeinen tavoite on luonnollisesti edelleen 
matematiikan ymmärryksen ja osaamisen kartuttaminen. 
Käsikirja tarjoaa tietoa matematiikan oppimisesta ja 
opettamisesta varhaiskasvatuksesta aina korkea-asteelle 
saakka.

Laajan suomalaisen asiantuntijajoukon kirjoittama 
käsikirja on tarkoitettu niin oppikirjaksi opiskelijoil-
le kuin luokan- ja matematiikan opettajien sekä eri-
tyisopettajien perus- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi. 
Kirja on mielenkiintoista luettavaa kenelle tahansa, joka 
haluaa perehtyä tarkemmin matematiikan oppimisen ja 
opettamisen uusimman tutkimuksen maailmaan.

Toimittajat: Jorma Joutsenlahti, Harry Silfverberg & 
Pekka Räsänen
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Sivumäärä: 474 sivua
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