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Sinulle ja
oppilaillesi

KEVÄT 2020 – kaikki tässä katalogissa on täysin ILMAISTA!
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YK:n lapsien oikeudet -juliste,
käytä kampanjakoodia ”Lapsi2020”
niin saat sen tilauksen mukana!

Lauri ja
Minna kertovat
miten voit käyttää heidän
aineistoja sivuilla
4 ja 8

Maksutonta oppimateriaalia
viranomaisilta, järjestöiltä ja
yrityksiltä – koottuna
yhteen paikkaan!

Aina ilmaiseksi
ja ilman
toimituskuluja!
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Pysy ajan tasalla täysin maksutta!
Tervetuloa uuteen lukukauteen
Maksutonta ja ajantasaista oppimateriaalia jokaiselle oppilaalle itsenäistä lukemista ja työskentelyä varten. Kuulostaako kiinnostavalta? Subjectaid.fisivustolle on koottu maksutonta oppimateriaalia järjestöiltä, viranomaisilta ja yrityksiltä – kaikki koottuna
yhteen paikkaan!

arvioimisessa ja tiedon käsittelyssä erilaisilla tavoilla.
Tästä kuvastosta löydät valikoiman tuotteitamme. Jos
haluat katsoa koko tarjontaamme, vieraile sivustollamme subjectaid.fi! Useimmissa materiaaleissamme on
myös digitaalisia täydennyksiä kuten PowerPointeja ja
opettajan ohjeita, jotka voi ladata verkosta.

Olemme nyt täyttäneet varastomme erilaisilla täydentävillä tukimateriaaleilla kevään oppitunteja varten.
Hyllyt ovat täynnä kirjoja, esitteitä, lehtiä, videoita, ja
muita materiaaleja – kaikki valmiina opetusta varten.
Syvennä ja täydennä oppituntejasi tarjontamme avulla
ja anna samalla oppilaiden kehittyä analysoinnissa,

Parhaimman olemme säästäneet viimeiseksi: koulujen henkilökunta voi tilata meiltä materiaalia täysin
ilmaiseksi. Opettajaopiskelijoiden, opettajien ja muun
kouluhenkilökunnan ei tarvitse maksaa tilauksistaan
mitään. Tilausten käsittely ja toimitus on täysin maksutonta. Uskomatonta mutta totta!

Tervetuloa subjectaid.fi-sivustolle!
Tilauksen saat tehtyä subjectaid.fi
sivustolla. Sivustolta löydät kaikki
painetut materiaalit ja digitaaliset
lisäaineistot, kuten opettajan
oppaat ja filmit.
›
›
›
›

Päivitettyjä ja ajankohtaisia materiaaleja!
Suuri valikoima useista eri aiheista!
Nopea toimitus!
Täysin ilmaista!

Subjectaid.fi jakaa järjestöjen, viranomaisten ja yritysten omia
materiaaleja kaikkiin Suomen kouluihin, yliopistoihin ja korkeakouluihin. Asetamme jakamillemme materiaaleille korkeat
vaatimukset. Ne eivät saa olla näytetuotteita eivätkä tuotteiden mainoksia. Materiaali ei saa myöskään suositella tuotteita
tai tuotemerkkejä, jotka liittyvät alkoholiin, huumausaineisiin,

tupakkaan, pornografiaan tai epädemokraattisiin arvoihin.
Sitä vastoin materiaalilla on oltava informatiivinen sisältö.
Subjectaid.fi pitää saatavilla materiaalia, joka on täysin maksutonta opettajille ja muulle koulujen henkilökunnalle. Mitään
kuluja ei aiheudu.

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
Autamme mielellämme, Johanna asiakaspalvelussa
Ota yhteyttä 09 5840 0500 info@subjectaid.fi
Asiakaspalvelu-chat osoitteessa www.subjectaid.fi
/subjectaid.fi
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TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
Maailmanpelastuspeli on kaikille Suomen 5. luokkalaisille jaettava korttipeli, joka opettaa resurssiviisautta, kun pelaajat pohtivat
maapallolle riittävien resurssien takaamista. Ilmastonmuutosta
ei ratkaista ilman luonnontieteiden ja matematiikan osaajia.
Maailmanpelastuspelin tavoitteena on innostaa matemaattisluonnontieteellisten asioiden pariin ja kiinnostumaan vastuullisuusasioista. Peli on suunniteltu tukemaan viidennen luokan
opetussuunnitelman kestävän kehityksen tavoitteita.

o
Tilaa kok

luokalle

Maailmanpelastuspeli 5. luokkalaisille
Kemianteollisuus ry
Tuote nro 77004

Eläimille oikeuksia on yläkouluille ja lukioille suunnattu vihkonen eläinasioista keskustelemiseen esimerkiksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian oppitunneilla. Vihko on jaettu eri aihealueisiin
ja jokaisen aiheen lopussa on kuhunkin teemaan liittyviä tehtäviä. Vihon
avulla oppilaat voivat vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
kuinka suhtautuminen eläimiin on muuttunut viimeisen 2000 vuoden
aikana? Miksi eläinten hyvinvointi puhuttaa? Onko ihmisillä oikeutettuja
perusteita eläinten taloudelliselle hyödyntämiselle? Miten kulutusvalintamme ja elämäntapamme vaikuttavat eläinten hyvinvointiin? Muistathan
ladata oppaan mukaan myös erillisen ohjemateriaalin mm. tuntirunkojen
suunnittelua varten.
Eläimille oikeuksia – oppilaan opas
Animalia ry
Tuote nro 61314

Santa Marian Maustekartta-juliste on suunniteltu
inspiraatioiksi ja tietopaketiksi kotitaloustunneille
ala- ja yläkoulun oppitunneille. Maustekartan avulla
on helppo nähdä, miten mausteita ja raaka-aineita
kannattaa yhdistellä. Maustekartan avulla maustamisen opetteleminen on helppoa ja hauskaa.

Maustekartta -juliste
Santa Maria Finland
Tuote nro 82904
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Vuoden viimeisen lehden teemana
on vesialan koulutus. Pääjuttu kertoo alan osaamisen tilasta yleisesti
Suomessa, oppilaitosten ja yritysten
yhteistyöstä sekä vesialan koulutusmahdollisuuksista eri tason oppilaitoksissa. Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisen vesiyhteistyön
päällikkö Seppo Rekolainen kertoo
vesien hallinnan ja vesihuollon työkaluista tulevaisuuden näkökulmasta.
Vesihuoltopalvelujen tutkimusryhmä
puolestaan valottaa koulutuksen ja tutkimuksen tarvetta ja merkitystä vesialan osaamisen ja yhteistyön kehitykselle. Turun Seudun
Vesi, perinteisestä poikkeava talousveden tuottaja on esittelyssä,
kuten myös nuorten itsensä johtama yritysmaailma Yrityskylässä.

Hei Lauri!

Kerro vähän Econet Oy:n toiminnasta?
Meistä jokainen ansaitsee puhtaan veden lähteen.
Suomalainen Econet Group tarjoaa suunnittelua, urakointia ja laitteita veden ja jäteveden käsittelyyn. Econet
Group on toimittanut projekteja ja laitteita yli 80 maahan,
muun muassa Vietnamiin, Kiinaan, Malesiaan, Venäjälle
ja Saksaan. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja
se työllistää noin 60 henkilöä Suomessa ja vientimaissa.
Econet Groupin visiona on olla alan johtava toimija ja kansainvälistyä entisestään.

AQ 3/2019 – Vesialan koulutus
Econet Oy
Tuote nro 71140

Miten AQ -lehteä voi käyttää opetuksessa?
AQ-asiakaslehti sopii hyvin ympäristö- ja vesialan opetuksen
tueksi, koska alan laajuutta ja vaikutuksia ei tunneta riittävästi. Alan toiminta on paljon laajempaa kuin vesilaitosten
tuottama vesi, joka valuu hanasta. Pyrimme avaamaan tätä
ja jokaisessa AQ-lehdessä on erilaisten yrityksen ulkopuolisten asiantuntijoiden artikkeleita ja haastatteluita alan viimeisimmistä trendeistä. AQ-lehteä lukevat myös alamme omat
asiantuntijat, mutta linjaan kuuluu kirjoittaa haastavistakin
aiheista kansantajuisesti.
Syksyn numero kertoo vesi- ja ympäristöalalla toimivan Econet
Groupin ajatuksista ja toimista teemalla ”kuinka maailma
pelastetaan”. Pääjuttu koostuu hallituksen puheenjohtaja Matti
Leppäniemen tulevaisuuden visioista, toimitusjohtaja Lauri
Leskisen ajatuksista käytännön toimiksi sekä Econetin tytäryhtiöiden toimintojen ja tuotteiden esittelyistä sekä Suomessa että
muualla maailmassa. Kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö
Seppo Rekolainen Maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo Suomen
vesialan yhteistyöstä maailmalla, ja Arktisen talousneuvoston
varapuheenjohtaja Tero Vauraste raportoi ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisilla alueilla. Lehdestä löytyy myös englannin- ja
venäjänkielinen versio ja se sopii alan opetuksen tueksi.

Kouluvierailut ja luennot
Econet Groupin asiantuntijat tulevat mieluusti kouluvierailuille ja luennoimaan erityisesti ammattikorkeakouluihin ja
yliopistoihin. Suomessa alan koulutusta on karsittu merkittävästi vuosien varrella, mutta puhtaan veden tarve ei ole
vähentynyt. Siksi haluamme omalla toiminnallamme tukea
alan koulutusta ja taistella hiljaisen tiedon katoamista
vastaan. Olemme perinteisesti palkanneet myös kesätyöntekijöitä ja työharjoittelijoita. Ota yhteyttä info.econet@
econetgroup.fi
Lauri Leskinen, toimitusjohtaja, Econet Group

Löytyy - ja
äjän
myös ven kielellä
n
englanni

AQ 2/2019 – Toimiva vesihuolto
Econet Oy
Tuote nro 71137

AQ 2/2019 – Effective Water Management
Econet Oy
Tuote nro 71138
AQ 2/2019 Журнал для клиентов компании Econet
Econet Oy
Tuote nro 71139
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TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
Väestökehitys ja haasteellinen taloustilanne huolestuttavat kuntasektoria. Huomisen
tekijät on julkisen sektorin rahoittamiseen erikoistuneen Kuntarahoituksen sidosryhmälehti, joka käsittelee kunta-alaan ja sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyviä ajankohtaisia aiheita talouteen ja rahoitukseen liittyen. Lehti sopii yhteiskunnallisten ja
talousaiheiden sekä julkisten palvelujen käytännönläheiseen käsittelyyn. Numerossa
4/2019 lehden teemana ovat maailmantalouden suuret linjat sekä kotimaan
taloudellinen ja sosiaalinen kehitys. Harvoin haastatteluja antava, Suomen ainoa
taloustieteen Nobel-palkinnon voittaja, professori Bengt Holmström avaa lehdessämme näkemyksiään maailmantalouden kehitysnäkymistä ja tarpeista. Lehdessä
käsitellään myös muita akuutteja aiheita, kuten kuntatalouden ja väestökehityksen
näkymiä.

UUSI

Huomisen tekijät 4/2019
Kuntarahoitus Oyj
Tuote nro 79615

Kuinka malmeja etsitään, mitä kaivoksilla tehdään, miten rikasteista
jalostetaan puhdasta metallia - ja
mihin kaikkeen metalleja tarvitaan?
Metallintuotannon vaiheet esitellään mielenkiintoisesti ja värikkäästi
Boliden-konsernin julkaisemassa
lehdessä, jossa keskitytään konsernin
päätuotteisiin eli sinkkiin, kupariin,
lyijyyn, kultaan ja hopeaan.

Teollisuuskaasut-tuoteluettelo sisältää tiedot AGAn teollisuuskaasuista:
nimikkeet, tuotenumerot, koostumuksen, värimerkinnät ja sisältömäärän.
Luettelossa on kuvattu myös kaasujen
ominaisuuksia ja käyttökohteita. Se
sisältää niin ikään tietoja kaasupulloista kattaen niiden mitat, painon ja
venttiilitiedot. Julkaisu sopii kaikkiin
oppilaitoksiin, joissa käsitellään teollisia kaasuja. Koko: A4. Sivumäärä: 28.
Kohderyhmä: Julkaisu sopii kaikkiin
oppilaitoksiin, joissa käsitellään teollisia kaasuja.

Metals for modern life
– Tulevaisuudessa energiaa varastoidaan metalleissa
Boliden konserni
Tuote nro 79111

Teollisuuskaasujen tuoteluettelo
AGA Suomi
Tuote nro 62703

– Metaller är framtidens nyckel till energilagring
Boliden konserni
Tuote nro 79112
– Metals are the key to future energy storage
Boliden konserni
Tuote nro 79113

UUSI

Pilvi on jo vanha tuttavuus. Nyt teknologiat ovat saavuttaneet kypsyystason,
joka vapauttaa pilven potentiaalin
aivan uudelle tasolle. Sovelluksia ei
enää viedä pilveen, vaan ne syntyvät
sinne. Tässä numerossa kurkistamme,
miten pilvi näkyy Finnairin, HMD
Globalin, Nokian ja Otavan arjessa
sekä miten sen hyödyntämistä on nuotitettu julkishallinnossa. Pää pilviin,
jalat tukevasti maassa.

Kielenopiskelu ja kielimatkat ulkomailla 10–18 -vuotiaille. ABI-kurssit
ulkomailla. 10–18 -vuotiaat nuoret
voivat lähteä ryhmäkielimatkalle, joissa
mukana suomalainen kurssiliideri. EF
Kielimatkat (EF Education First) on
maailman suurin ja johtava kielikouluttaja. Kurssiopetus on suunniteltu
yhteistyössä Harvard ja Cambridge
yliopistojen kanssa. Kielimatkalla oppii
tehokkaasti kieltä luontaisessa ympäristössä sekä mielekkäitä aktiviteetteja

tekemällä. Opi kieltä, kulttuuria ja saa uusia kansainvälisiä ystäviä
EF:n avulla. EF jakaa vuosittain myös stidendejä kielenopiskelua
varten.

Ratkaisu-lehti 2/2019: Uusi vanha pilvi
CGI Suomi Oy
Tuote nro 76417

EF Kansainväliset kielimatkat
EF Finland
Tuote nro 80604
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Nuuskakoukku -kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n
koordinoimaa Nikotiinihanketta, jonka tavoitteena on ehkäistä yläkouluikäisten nuorten nuuskan käyttöä ja välitystä. Juliste kuuluu
Nuuskakoukku -kampanjaan, jonka yhtenä tavoitteena lisätä opettajien tietoja ja taitoja puuttua nuorten nuuskan käyttöön. Juliste
on tarkoitettu opettajainhuoneeseen muistuttamaan kouluja koskevasta tupakkalaista ja puuttumisen merkityksestä.

Juliste on osa Ehkäisevä Päihdetyö
EHYT ryn Nikotiinihankkeen
Nuuskakoukku -viestintäkampanjaa.
Tämän julisteen tavoitteena on lisätä
nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiä
viestejä kohtaan sekä pohtia nuuskaan
liittyviä kysymyksiä laajemmin globaaleista näkökulmista käsin. Kuva esittää
sitä, miten nuuskateollisuus tuhoaa
ympäristöä siinä missä savuketeollisuuskin. Tupakkateollisuus ei liiemmin
välitä ympäristöstä.

Tupakkalaki koulussa -juliste
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Tuote nro 10001

Tupakan viljely tuhoaa trooppista metsää -juliste
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Tuote nro 10004

UUSI

UUSI

Juliste on osa Ehkäisevä Päihdetyö
EHYT ryn Nikotiinihankkeen
Nuuskakoukku -viestintäkampanjaa.
Tämän julisteen tavoitteena on lisätä
nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiä
viestejä kohtaan sekä auttaa heitä
tunnistamaan nuoriin kohdistuvaa
nuuskan piilomarkkinointia. Kampanja
on suunniteltu sosiaalisen markkinoinnin periaatteita hyödyntäen yhdessä
yläkouluikäisten nuorten kanssa. Tarra
pojan otsassa kuvaa tämän hetken
trendiä, jossa nuoret liimaavat nuuskapurkin etikettitarroja käyttöesineisiin.

Juliste on osa Ehkäisevä Päihdetyö
EHYT ryn Nikotiinihankkeen
Nuuskakoukku -viestintäkampanjaa.
Tämän julisteen tavoitteena on lisätä
nuorten valmiuksia suhtautua kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiä
viestejä kohtaan sekä tunnistaa nuoriin
kohdistuvaa nuuskan piilomarkkinointia. Kampanja on suunniteltu
sosiaalisen markkinoinnin periaatteita
hyödyntäen. Kuva esittää sitä, miten
nuuskateollisuus houkuttelee nuoria
käyttäjiä maustettujen nuuskatuotteiden avulla.

Nuuskateollisuuden markkinointikikka -juliste
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Tuote nro 10003

Makunuuskalla koukutetaan -juliste
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Tuote nro 10002

UUSI

UUSI

Vanhemmilla on merkittävä rooli pelihaittojen ehkäisyssä sekä turvallisen ja kohtuullisen pelaamisen edistämisessä. EHYTin tuottama, vanhemmille ja muille kasvattajille tarkoitettu materiaali sisältää viisi yksinkertaista ohjetta lasten ja nuorten tietokone- konsolija mobiilipelaamiseen sekä pelihaittojen ehkäisyyn. Huoneentaulu
sopii jaettavaksi vanhemmille, kouluterveydenhuollon käyttöön sekä
opettajien tukimateriaaliksi.

Föräldrarnas hustavla om digitalt spelande Föräldrarna har en viktig roll i att förebygga spelrelaterade problem och främja ett säkert
och måttligt spelande. EHYT har utarbetat ett material, som är till
för föräldrar samt andra fostrare. Materialet innehåller fem enkla
instruktioner till stöd för förebyggande av spelproblem bland barn
och unga, samt regler kring dator- och konsol- samt mobilspelande. Hustavlan kan delas till vårdnadshavare, samt användas inom
skolhälsovården och som stödmaterial för lärarkåren.

Digitaalinen pelaaminen & lapset -huoneentaulu
Ehkäisevä päihdetyö EHYT
Tuote nro 83203

Digitalt spelande & barn
EHYT r.f.
Tuote nro 10301
–6–

TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
Kasvava maahanmuutto on yksi suomalaisen yhteiskunnan
keskeisiä haasteita. Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN)
ja International Organization of Migration (IOM) ovat laatineet kuvitetut suomen- ja ruotsinkieliset sanastojulisteet
maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvistä keskeisistä
termeistä määritelmineen. Niitä voi käyttää eri oppiaineiden yhteydessä edistämään asiallista maahanmuuttokeskustelua.

Maahanmuuttosanastoa
Euroopan muuttoliikeverkosto

Termer om invandring
Euroopan muuttoliikeverkosto

Tuote nro 78207

Tuote nro 78208

Humanistinen ammattikorkeakoulu
on innostava ja yhteisöllinen korkeakoulu, josta valmistuu järjestö- ja
nuorisotyön, työelämän kehittämisen,
kulttuurituotannon ja luovan alan
yrittäjyyden sekä tulkkausalan ammattilaisia. Valmistuneiden tutkintonimikkeitä ovat yhteisöpedagogi (AMK
ja YAMK), kulttuurituottaja (AMK ja
YAMK) sekä tulkki (AMK ja YAMK).
Opiskelu Humakissa on työelämäläheistä. Viimeisin tulos kehittämistyöstä

14–18 -vuotiaiden nuorten koulu- ja
kulttuurivaihto-ohjelmat ulkomailla.
14–18 -vuotiaat, Suomessa koulua
käyvät nuoret voivat lähteä vaihto-oppilaiksi 15 eri maahan. Nuoret voivat
vaihto-oppilaina käydä koulua ulkomailla 1–12 kuukautta. Tilaa ilmainen
esite vaihto-oppilaiden kohdemaista.

on Humakin tulkkausalan koulutus, joka uudistui syksystä 2018
lähtien. Uusi englanninkielinen yhteisöpedagogitutkinto Bachelor
of Humanities, Community Educator, Adventure and Outdoor
Education aloitti vuonna 2018. Humakissa tutkinnon voi opiskella
joustavasti joko päivä- tai monimuoto-opintoina tai niiden yhdistelmänä.

Vaihto-oppilaaksi ulkomaille 2020/21
Explorius Education OY
Tuote nro 67311

UUSI

Humakin Hakijan opas
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak
Tuote nro 67611

Vinkki! Moniin materiaaleihin on
saatavilla digitaalisia lisäaineistoja, kuten
pdf-tiedostoja ja videoita, jotka voi ladata
verkosta ja käyttää opetuksessa. Laaja
valikoima sisältää mm. opettajan oppaita,
tietovisoja ja raportteja.

Hyvä hetki olla älykäs – Koulutustarjonta 2020 esittelee Suomen
monialaisimman tiedeyliopiston,
Itä-Suomen yliopiston, koulutustarjonnan. Se kertoo millaisiin työtehtäviin
yliopisto-opiskelu antaa valmiudet.
40-sivuinen tietopaketti palvelee
nuoria, joille opiskelupaikan hakeminen ja uravalinta ovat ajankohtaisia.
Koulutustarjonta 2020 toimii työvälineenä myös opinto-ohjaajille ja muille
ohjaustyötä tekeville.

Hyvä hetki olla älykäs – Koulutustarjonta
Itä-Suomen Yliopisto
Tuote nro 72007
–7–
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Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluala kuuluu Suomen vahvimpiin
kasvualoihin. Ala tarvitsee jatkuvasti
lisää monipuolisia osaajia ja tarjoaa
erinomaiset etenemismahdollisuudet.
Mielenkiintoisia työtehtäviä on tarjolla
mm. ravintoloissa, hotelleissa, hiihtokeskuksissa, kylpylöissä, huvipuistoissa, festivaaleilla, matkailumarkkinoinnissa ja ohjelmapalveluissa.
Työpaikat säilyvät Suomessa myös
tulevaisuudessa. Alan työtehtäviä ei
voi siirtää ulkomaille. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut –
Mahdollisuuksien ala -esite kertoo alan ammateista ja työmahdollisuuksista sekä alalle kouluttautumisesta.

Hei Minna!

Kerro vähän MaRan toiminnasta?
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu- ja
ravintola-alan elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Ala on hyvin
monipuolinen, ja esimerkiksi MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, kongressi- ja
tapahtumatoimialan yrityksiä, ravintoloita, catering-yrityksiä,
eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja,
liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun
markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä. MaRan
jäsenyritykset muodostavat yli 85 prosenttia matkailu- ja
ravintola-alan koko liikevaihdosta Suomessa.

Matkailu- ja ravintolapalvelut – mahdollisuuksien ala
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Tuote nro 66807
Solidaarisuus on toiminut Somalimaassa yli 10 vuotta parantaen perheiden kykyä saada ruokaa ja vettä.
Somalimaassa rajut säämuutokset ja
pitkittyneet kuivat kaudet ovat olleet
vuosikausia ongelma. Solidaarisuus
kumppaneineen pyrkii varmistamaan, että kaikkein köyhimmällä
maaseudulla asuvat ihmiset pystyvät
kehittämään toimeentuloaan ja ruokakasvien tuotantoa ilmastokestävään,
kuivuuden huomioivaan suuntaan.
Pitkittyvät kuivuuskaudet ovat todellisuutta, johon on varauduttava.
Solidaarisuuden Viimeinen pisara -materiaali haastaa oppilaita
pohtimaan ilmastokriisiä. Nyt sinulla on mahdollisuus pohtia
luokkasi kanssa, miten ilmastokriisin kanssa eletään köyhimmillä,
kuivimmilla alueilla.

Miten Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut –
Mahdollisuuksien ala -esitettä voi esimerkiksi käyttää
opetuksessa/opinto-ohjauksessa?
Hei opettaja & opinto-ohjaaja! Tietäväthän kaikki opiskelijasi,
kuinka monipuolisia tehtävänimikkeitä matkailu- ja ravintolaalalla onkaan? Voit haastaa opiskelijoita ensin esimerkiksi
listaamaan kaikki heidän tietämänsä. Jaa sitten esitteet
ja anna heidän ratkaista, mitä kaikkia niitä onkaan (sivut
5–7)! Kuka voitti? Jokainen saa sitten valita niistä itselleen
mieluisimman ja tutkia sivuilta 8–9, mitä silloin kannattaisi
opiskella. Keskustelkaa löydöksistä. Hyödynnä myös sivun
10 vinkit alan videoista.

Viimeinen pisara
Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
Tuote nro 65118

Kenelle matkailu- ja ravintola-ala sopii?
Matkailu- ja ravintola-ala tarjoaa merkityksellisiä työtehtäviä
monenlaisille ihmisille. Erityisesti alalla arvostetaan asiakaslähtöisyyttä. Alalle valmistuvat työllistyvät hyvin. Suomi
on matkailumaana kovassa nosteessa, joten alan työpaikat
tarjoavat usein kansainvälisen ilmapiirin.

Tämä esite antaa vinkkejä kuulovammojen ennaltaehkäisyyn. Opetussuunnitelmassa kuulon suojaaminen
on jäänyt sivuseikaksi. Nuoret
altistuvat muuta väestöä enemmän
vapaa-ajan melulle mm. harrastustensa takia. Yli 85 desibelin kuulolle
haitallisen viikoittaisen kokonaismelualtistuksen ylittää yli kolmannes
teini-ikäisistä. Esite on tarkoitettu
ensisijaisesti yläluokkaisille ja sitä
vanhemmille esimerkiksi musiikin
ja terveysopin tunneille. Lataa myös
oheinen opettajan oppituntiaineisto.

Minna Halmetoja, koulutuspoliittinen asiantuntija,
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

Kuulosuoja
Kuuloliitto ry
Tuote nro 68102
–8–

TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
Hyvä tietää ydinvoimasta sisältää
perustietoja ydinvoimalaitoksista,
erilaisista reaktorityypeistä sekä ydinsähkön tuotannosta ja ympäristövaikutuksista.

Mitä, eikö Suomessa ole osoitteet vielä
kunnossa?! No, ei vielä, mutta kohta.
Jopa sinä voit viedä oman kotisi käyntipisteen Osoitehaaviin. Kuinka, se selviää lehdestä. Paikkatiedot ovat koko
ajan isommassa roolissa Suomessa.
Myös Ruotsissa seurataan Suomen
mallia.

UUSI

Tietoa maasta 4/2019
Maanmittauslaitos
Tuote nro 67724

Hyvä tietää ydinvoimasta
Energiateollisuus ry
Tuote nro 61203

UUSI

Paikkatietoon keskittyvässä Positio
-lehdessä kerrotaan Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta. Se on kymmenen vuoden ajan tarjonnut mahdollisuutta yhdistää erilaisten tiedontuottajien aineistoja kartalle. Käy ihmeessä
kokeilemassa Paikkatietoikkuna.fi.
Palvelu on ilmainen. Tiesitkö, että
paikannuksessa hyödynnetään amerikkalaisten GPS satelliittien lisäksi myös
venäläisten Glonass:ia, kiinalaisten
Beidouta ja eurooppalaisten Galileoa.
Näiden yhteiskäyttö tarjoaa enemmän paikannussatelliitteja ja -signaaleja kuin koskaan aikaisemmin. Laserkeilaustekniikka kehittyy
koko ajan. Arkeologille laserkeilausaineisto on avuksi niin kivikauden kuin toisen maailmansodan sotilasleirienkin tutkimuksessa.

Kivikone.fi on Metson ja Geologian
tutkimuskeskuksen yhteistyössä perustama verkkopalvelu. Kivikone auttaa
tunnistamaan yleisimmät Suomesta
löytyvät kivet ja mineraalit ja kertoo
mihin niitä käytetään. Sen avulla voi
oppia maailmasta lisää. Lataa oppimateriaalipaketti tässä alla ja pitäkää
yhdessä hauska geologian tunti!

Kivikone -oppimateriaalit, juliste
Metso ja GTK
Tuote nro 82401

Positio 4/2019
Maanmittauslaitos
Tuote nro 67723
Muovipakkaukset luodaan suojaamaan: tuotteita, ihmisiä ja ympäristöä.
Esitteestä löytyy käytännön esimerkkejä muovipakkauksien hyödyistä
tuotteille, ihmisille ja ympäristölle.
Muovituotteet ja käytettyjen muovien
hyötykäyttö ovat vastuullista ja kestävää kehitystä. Lisää vinkkejä Opettajan
oppaassa, jonka lataat sivustolla. Katso
myös lyhytfilmit muovin kiertokulusta:
Älä viskaa muoveja mäkeen ja Aika
pakkaus, joka löytyy myös englanniksi.

Nornickel Harjavalta on monipuolinen nikkelikemikaalien ja -metallien
valmistaja. 60 vuodessa olemme
vakiinnuttaneet paikkamme alamme
huipulla. Ja siellä aiomme myös pysyä.
Tulevaisuuden menestyksen varmistamme yhdessä osaavan ja hyvinvoivan
henkilöstön kanssa. Toimimme vastuullisesti niin ympäristön, ihmisten
kuin yhteiskunnankin kannalta. Lue
tuoreimmat kuulumisemme Nide
-sidosryhmäjulkaisusta, joka vie sinut
nikkelinjalostuksen ja työntekijöidemme arkeen.

Nide
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Tuote nro 81703

Muovipakkaus: Luotu suojaksi
Muoviteollisuus ry
Tuote nro 70004
–9–
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Hyödynnä metsätiet! Metsätaloutta palveleva
metsätieverkosto palvelee myös virkistyskäyttäjiä. 36 000 kilometriä teitä tarjoaa mainion
verkoston luonnossa liikkumiseen retkeilyyn ja
eräilyyn. Tämä infokortti toimii myös kirjanmerkkinä!

Virkistävä verkosto – Metsähallituksen metsätiet
Metsähallitus Metsätalous Oy
Tuote nro 78905

Tiesitkö, että valtion monikäyttömetsissä voit pyöräillä, vaeltaa, marjastaa tai
metsästää – siis virkistyä! Metsät tarjoavat myös työtä ja toimeentuloa muun
muassa puunkorjuussa ja luonnontuotealalla. Valtaosa Metsähallituksen
puunkorjuun tuotoista tuloutetaan valtiolle eli meille kaikille suomalaisille.

Hyvinvointia monikäyttömetsistä
Metsähallitus Metsätalous Oy
Tuote nro 78903

Metsän istutus on tärkeä osa suomalaista metsänhoitoa. Suomessa istutetaan vuosittain 150
miljoonaa puuta, joista 24 miljoonaa valtion
monikäyttömetsiin. Katso istutusohjeet infokortista!

Forests give us well-being in multiple ways
and the possibility to make smart, sustainable choices. In the centerfold of the
leaflet you will find the sector’s renewed
sustainability commitments until 2025,
together with some key figures from the
different sustainability areas. The renewed commitments cover all dimensions
of responsibility – ecological, financial
and social – and guides the whole forest
industry sector to make even more sustainable choices. With the new commitments
our target is to demonstrate leadership and
continuous improvement in sustainability
issues, as well as respond to current sustainability challenges more
effectively. We also want to show the important role of the forest
industry in implementing the UN Sustainable Development Goals
(Agenda 2030).

Metsän istutus – uuden metsän alku
Metsähallitus Metsätalous Oy
Tuote nro 78904

Sustainable choices
Metsäteollisuus ry
Tuote nro 65716

Metsäteollisuus vastaa globaaleihin
haasteisiin valmistamalla tuotteita
uusiutuvasta raaka-aineesta. Uudet
tuotteet, ideat ja innovaatiot syntyvät entistä useammin monen eri
alan ja osaajien välisenä yhteistyönä. Suomalaisen metsäteollisuuden
innovaatioista syntyy kannattavaa
liiketoimintaa ja uusia vientituotteita.
Määrätietoinen osaamisen vahvistaminen ja innovatiivisuus edellyttävät panostusta ja sitoutumista
pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Näin syntyy menestystarinoita metsästä.

UUSI

Menestystarinoita metsästä
Metsäteollisuus ry
Tuote nro 65715

Perheyritys 4 2019 – Vastuullisuus
Perheyritysten liitto ry.
Tuote nro 77122
– 10 –

Perheyrityslehden vuoden 2019
viimeisessä numerossa teemana on
Vastuullisuus. Lehdessä esitellään
vastuullisia perheyrityksiä sekä pohditaan yritysvastuuta, arvoja sekä vastuullisuusteemaa laajemminkin.

TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
Tässä julkaisussa on ammattiin opiskelevien haastatteluja
ja tietoa ammattiopistossa opiskelusta. Julkaisussa esitellään ammatillisia perustutkintoja ja kerrotaan ammateista,
joihin koulutuksen avulla valmistuu. Mukana on myös
ammattiosaamisen syventämiseen tarkoitettujen ammattija erikoisammattitutkintojen listaus.

venska

ås
Även p
Ammattiosaaja 2019–2020
OKM ja Skills Finland ry

Mitt yrke 2019–2020
OKM ja Skills Finland ry

Tuote nro 66230

Tuote nro 66231

UUSI

Aineisto kertoo, mitä on kestävä metsänhoito ja kuinka PEFCmetsäsertifiointi toteuttaa kestävän
kehityksen tavoitteita ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden
alueilla metsänhoidossa sekä sertifioimalla uusituvan, puuperäisen tuotteen
toimitusketjun jokaisen vaiheen aina
metsästä lopputuotteeseen saakka.
PEFC-sertifiointi osoittaa puun vastuullisen alkuperän.

PEFC – Vastuullisesti metsästä meille kaikille
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry
Tuote nro 70407

UUSI

Tiedätkö, millaisia sairauksia ovat
IBD (Crohnin tauti ja colitis ulcerosa),
lastenreuma ja psoriasis? Esite, siihen
liittyvä videosarja sekä pohdintatehtävät tarjoavat tietoa näiden pitkäaikaissairauksien vaikutuksista nuoren
elämään. Materiaali on tarkoitettu
esimerkiksi terveystiedon, uskonnon,
elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen tuntien
tueksi. Se on suunniteltu tukemaan
laaja-alaisen osaamisen tavoitteita yläkoulussa, lukiossa ja ammattikoulussa.

Kaverina #näkymätönsairaus
Psoriasisliitto, Reumaliitto, Crohn ja Colitis ry
Tuote nro 10501

Tämä materiaali auttaa sinua kouluterveydenhoitajana huomaamaan päätäitartunnat sekä ennaltaehkäisemään
niiden leviämistä koulussa. Laita tämä
esille odotushuoneeseesi, käytävään
tai ilmoitustaululle, jota vanhemmat
seuraavat.

Paranix täitietoutta -juliste (uusi)
Perrigo Suomi Oy
Tuote nro 80504
Paranix Täitietoutta -repäisylehtiö (uusi)
Perrigo Suomi Oy
Tuote nro 80505

UUSI

Uusin Kenttäpostia-lehti sukeltaa
perinnetyön maailmaan. Mihin nyt
valmisteilla oleva perinneaika tarkoittaa? Mihin se tähtää? Ja missä nyt
mennään? Näkemyksiä kuullaan niin
Valtiokonttorilta, Puolustusvoimain
komentajalta, Kotiseutuliitolta kuin
muilta kentän toimijoilta. Lehdessä
kerrotaan myös Karjalan kannakselta
löytyneestä Talvisodan sankarivainajasta sekä tarina kahdesta sotamiehestä,
joiden pitkä matka kotiin päättyi viimein itsenäisyyspäivänä. Lisäksi lukija pääsee kierrokselle Parolan
panssarimuseoon ja kuopiolaisveteraani Aku Korhonen palaa
jouluun 1943, jota hän ei unohda: silloin hän menetti parhaan
ystävänsä.

Kenttäpostia 6/2019
Suomen Sotaveteraaniliitto RY
Tuote nro 61836
– 11 –
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Pipelifen Jätevesioppaassa kerrotaan
tiivistetysti miksi jätevedet tulee puhdistaa, miten jätevesien puhdistus
tulee hoitaa haja-asutus alueilla ja kerrotaan lyhyesti 2017 uudistuneen jätevesilainsäädännön pääkohdat ja mitä
lakiuudistus käytännössä tarkoittaa
kotitalouksille. Lisäksi oppaassa kerrotaan eri puhdistusmenetelmistä, laitteista ja niiden huoltamisesta. Mukana
myös suunnittelijahaastattelu.
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Skanskan henkilöstölehti Tiimissä
paneudutaan tällä kertaa erityisesti
työturvallisuuteen, toisista välittämiseen ja vastuulliseen toimintaan.
Esittelemme hankkeidemme lisäksi
myös henkilöstöämme. Lehti sopii
luettavaksi kaikille rakennusalasta
kiinnostuneille.

Tiimi – työturvallisuus
Skanska Oy
Tuote nro 61418

Jätevesiopas
Pipelife Finland Oy
Tuote nro 82201
LIFE-julkaisu on Skanskan henkilöstölle, aliurakoitsijoille sekä yhteistyökumppaneille tarkoitettu julkaisu
työturvallisuudesta sekä välittämisen
ja vastuullisuuden teemoista. Tämä
LIFE-julkaisu on Skanskan ensimmäinen yksistään työturvallisuudesta
ja Skanskan LIFE-kulttuurista tehty
julkaisu.

llisuusa
v
r
u
t
ö
y
t
Hyviä
vinkkejä
LIFE – minä välitän
Skanska Oy
Tuote nro 61416

UUSI

Terve Metsä 4/19
Stora Enso Oyj
Tuote nro 79416

Lehden teemana on innovatiiviset
kaasuratkaisut. Lehdessä on erityisesti
uusiutuvaan kaasuun liittyviä artikkeleja sekä biokaasusta että tulevaisuuden
power-to-X -teknologiasta. Mukana
on myös juttu Suomen uusimmasta
ja pohjoisimmasta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalista.
Lehti soveltuu yläasteelle, lukioon ja
ammatillisiin oppilaitoksiin esimerkiksi
ympäristö-, energia-, ja liikennealan
oppisuuntiin. Lehti, 36 sivua.

Kaasuviesti – Innovatiiviset kaasuratkaisut
Suomen Kaasuyhdistys ry
Tuote nro 73007

Terve Metsä lehti on Stora Enson
asiakaslehti metsänomistajille.
Aiheita numerossa 4/2019:
– Vuokraisinko metsäni. Uusi innovatiivinen palvelu metsänomistajille.
– Lapinmäen päiväkoti on ensimmäinen moderni puusta rakennettu
lasten päiväkoti.
– Metsäverotus kätevästi verkkosovelluksella.
– Kuusitukki jalostuu Varkaudessa
puutuotteiksi.
–Pyylle mieluinen elinympäristö.
– Nykyaikaisen hakkuukoneen
anatomia.

Suomen Merimieskirkko on kaikkien liikkuvien ihmisten yhteisö ja kirkko, kumppani kotona ja maailmalla. Suomalaisia
merimieskirkkoja on maassamme 7
paikkakunnalla ja muualla Euroopassa
5 kaupungissa. Esite kertoo paitsi
palveluista näissä toimipaikoissa myös
Merimieskirkon toiminnasta yleensä.
Opas on hyödyksi kaikille Euroopassa
liikkuville sekä vapaaehtoistyöstä, työharjoittelusta tai yleensä kansainvälisyydestä kiinnostuneille.

Merimieskirkon yleisesite
Suomen Merimieskirkko ry
Tuote nro 74507
– 12 –

TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
Pantillisten matkassa -tehtävävihko vie koululaiset
juomapakkausten kierrätyksen ja arjen ekotekojen
maailmaan. Vihko sisältää tietoa juomapakkausten
kierrätyksestä sekä aiheeseen liittyviä pohdintakysymyksiä, tehtäviä ja tietovisan.
Pantillisten matkassa
Suomen Palautuspakkaus OY
Tuote nro 62813

Löytyysinuot
myös r anninja engllellä
kie

Pantresan
Suomen Palautuspakkaus OY

The Mighty Empties
Suomen Palautuspakkaus OY

Tuote nro 62815

Tuote nro 62814

Suomessa juomapakkausten kierrätys
on maailman huippuluokkaa. Suomen
Palautuspakkaus Oy Palpa hallinnoi
pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä Suomessa. Yleisesite
kertoo palautusjärjestelmien toiminnasta, juomapakkausten kierrätyksestä
ja niiden materiaalin kierrosta, pantillisista järjestelmistä muissa maissa sekä
Palpasta yrityksenä.

Onko mediassa käyty rasvakeskustelu
saanut sinut ymmälleen? Millaista
rasvaa me tarvitsemme ja kuinka
paljon?Kannattaako margariineja käyttää, ja mistä niiden lisäaineet tulevat?
Miten ravinnon rasvat vaikuttavat
terveyteen? Nämä kysymykset pyörivät
monien, terveydestään huolta pitävien
ihmisten mielissä. Tästä esitteestä löydät tietoa ravinnon rasvojenvaikutuksesta terveyteesi. Lue siis, kuinka saat
riittävästi juuri sitä rasvaa, jota kehosi
tarvitsee.

Palpan yleisesite
Suomen Palautuspakkaus OY
Tuote nro 62810
Allt cirkulerar
Suomen Palautuspakkaus OY
Tuote nro 62811
Everything circulates
Suomen Palautuspakkaus OY
Tuote nro 62812

2/2019

Löytyy ja
tsinmyös ruo ninenglan
kielellä

1
Päivitetty
Valitse pehmeää rasvaa
Bunge Finland Oy
Tuote nro 81602

Standardisoinnin alkeet kätevässä
taskukoossa! Opiskelijoille suunnattu
perustietopaketti standardisoinnista –
tämän verran on PAKKO tietää!

Tämä dvd on suunnattu 12–18
-vuotiaiden seksuaalikasvatukseen.
Filmi koostuu 6:sta eri osiosta, joita
voi näyttää valinnan ja oppilaiden
ikätason mukaisesti. Teemoina on
mm. miehen ja naisen anatomia,
seksi toimintana ja sanoina, raskauden ja seksitautien ehkäisy sekä
seksuaalisuuden monimuotoisuus.
Mukana on myös opas, johon on merkitty ikäsuositukset eri osioille: 12–16+ v., käydään läpi filmin teemat ja annetaan vinkkejä
tuntitehtäviksi ja keskustelunaiheiksi. Kesto 28 min. Huom!
Tilauksen voi tehdä koulujen/oppilaitosten kouluterveydenhoitajat
tai seksuaalikasvatuksen opettajat. Lataa myös sivustolla oleva
opettajan opas: Seksuaalikasvatusta nuorille.

Kartalla seksistä – Opetusfilmi seksuaalisuudesta, DVD
Suomen RFSU Oy
Tuote nro 75002

Miniopas standardeista
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Tuote nro 71405
– 13 –

KEVÄTLUKUKAUSI 2020 – TÄYSIN MAKSUTONTA, SUBJECTAID.FI

P. 09 5840 0500

2019 Vuositeemamateriaalissa perehdytään Kiinaan, kristittyjen asemaan,
kirkon toimintaan ja raamatunkäännöstyöhön Kiinan vähemmistökielille.
Ohjaajan oppaassa on tiedon lisäksi
tarinoita, toiminnallisia virikkeitä ja
pohdiskelukysymyksiä. Muistitikulta
löytyy erilaisia lyhytvideoita, kuunnelmia, viriketyöskentelyjä ja niiden
materiaaleja eri ikäryhmille 1.–6.
luokka-asteesta alkaen yläluokkien ja
lukion uskonnonopetukseen ja kansainvälisyyskasvatukseen. Ohjaajan oppaan
sivumäärä 28 sivua.

Kiinan monet kasvot -ohjaajan opas
Suomen Pipliaseura
Tuote nro 77722

UUSI

Fressis-lehti käsittelee nuoria kiinnostavaa tietoa, motivoi heitä pohtimaan
omaa terveyskäyttäytymistään ja antaa
helppoja vinkkejä terveellisiin elintapoihin. Nuoret ovat olleet itse mukana
lehden tuottamisessa.Lehti sisältää
mm. mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja, vinkkejä, testejä ja gallupeja.
Fressiksen aiheita ovat tupakka- ja
nikotiinituotteet, ruoka, liikunta, arkirytmi, terveellinen aurinkokäyttäytyminen, seksuaaliterveys, alkoholi ja mielen hyvinvointi. Lehti on tarkoitettu hyödynnettäväksi terveyskasvatuksen ja -ohjauksen tukena.
Lehti on hyödynnettävissä muun muassa erilaisissa tilaisuuksissa,
kun kohtaatte nuoria tai nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia.Lehden käyttöönottoa helpottamaan on tehty valmiita Hyödynnä
Fressis-lehteä -tuntiehdotuksia osoitteessa www.nikedu.fi

Fressis -lehti
Suomen syöpäyhdistys ry
Tuote nro 62909

ttavissa
Juliste tilastä
neti

S-POSTI INFO@SUBJECTAID.FI

UUSI

Piplia 4/2019
Suomen Pipliaseura
Tuote nro 77726

UUSI

Profiitti 3/2019 on opiskelijanumero, jossa mm. seuraavia aiheita: • Kestävän kehityksen teemat
koskevat myös laskentatoimen
alaa. Haastattelussa Emma-Riikka
Myllymäki Aalto-yliopistosta–
Vuorovaikutusta, bisnesymmärrystä
ja mahdollisuuksien mindsettiä. Mitä
taitoja tulevaisuuden tilintarkastajalta vaaditaan. • Urapolkuja: Miten
tilkkariksi tullaan? • Nellan matkassa
Brysselissä. Tilintarkastusalan opiskelu tarjoaa monenmoisia mahdollisuuksia. • Leena Linnainmaa: Pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin tavoitteena yhtenäiset toimintatavat. Lehti soveltuu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen taloushallinnon ja laskentatoimen
opetuksen tueksi tai oheislukemiseksi.

Profiitti – Talous & tilintarkastus, opiskelijanumero
Suomen Tilintarkastajat ry
Tuote nro 82006

UUSI

UUSI

Tuulivoima on Suomessa suhteellisen
uusi sähköntuotantomuoto ja siihen
liittyy paljon kysymyksiä. Suomen
Tuulivoimayhdistys on kerännyt esitteeseensä yleisimmin kysytyt tuulivoimaaiheiset kysymykset sekä vastaukset
niihin. Esitteestä löydät tietoa mm.
tuulivoiman ympäristövaikutuksista,
kuten äänestä ja vaikutuksista eläimistöön, miten tuulivoima vaikuttaa sähköjärjestelmään ja mitä
taloudellisia hyötyjä se tuo kuntiin. Voidaanko tuulivoimaa tuottaa
jo markkinaehtoisesti, ja entäpä sitten talvi – tuuleeko silloinkin,
kun yhteiskunnan kulutus on suurinta?

Suomen Pipliaseuran ylläpitämällä
Raamattu.fi-sivustolla on käyty jo yli
miljoona kertaa. Lehdessä kerrotaan,
miten Raamattu.fi ja Piplia-sovellus
uudistuvat tammikuussa. Lue myös
Bonnie Baon tarina, joka on viidennen polven kristitty Kiinassa.
Keskiaukeaman artikkeli vie meidät
tapaamaan Palestiinan kristittyjä, joiden rukouspyyntönä on rauha ihmisten
sydämiin.

Opastamme rintojen omatarkkailuun, sekä tarjoamme tietoa
rintasyövän oireista rintasyövän
varhaisen toteamisen edistämiseksi. Rintasyövän varhainen toteaminen nopeuttaa rintasyövän hoitoa.
Rintasyöpä voi tulla jokaiselle yli
15 -vuotiaalle rintarauhaskudoksen kehityttyä. Tarjoamme esitteitä
ja julisteita, myös eri kielillä.

Nettisivuiltamme www.tunnerintasi.fi löytyy tietoa ja videoita.
Tämä materiaalipaketti sisältää “Rintasyövän oireet” -julisteen,
“Omatarkkailu tutuksi” sekä muita näytekappaleita esitteistämme,
joita voi tilata maksutta lisää.

Rintojen omatarkkailu tutuksi
Tunne rintasi ry
Tuote nro 76202
Kysymyksiä tuulivoimasta
Suomen Tuulivoimayhdistys Ry
Tuote nro 62503

Självgranskning av bröst
Tunne rintasi ry
Tuote nro 76203
– 14 –
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TILAA YKSITTÄISKAPPALEITA TAI LUOKKASETTI KAIKILLE OPPILAILLESI!
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma,
Agenda 2030, hyväksyttiin syyskuussa
2015. Sen tavoitteena on kääntää maapallon ja ihmiskunnan kehitys kestävälle
uralle, turvata hyvinvointi ja poistaa äärimmäinen köyhyys. Ulkoministeriön juliste
esittelee kaikki 17 kestävän kehityksen
tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
– Agenda 2030, juliste
Ulkoministeriö

De globala målen för hållbar
utveckling – Agenda 2030, affisch
Ulkoministeriö

UN 2030 Agenda – Sustainable
Development Goals, Poster
Ulkoministeriö

Tuote nro 82701

Tuote nro 82703

Tuote nro 82702

UUSI

Metsän henki -lehti on UPM Metsän
asiakas- ja sidosryhmälehti, jolla halutaan lisätä lukijoiden metsäymmärrystä kertomalla asioista ja ilmiöistä
monipuolisesti eri näkökulmista. Tässä
numerossa kerrotaan erilaisista hakkuuvaihtoehdoista. Valtaosa suomalaisista puukaupoista tehdään harvennusja päätehakkuissa, mutta kokemusta
on myös poiminta- ja pienaukkohakkuista, ja sitä kertyy jatkuvasti lisää.
Suomalainen metsänomistaja saa
valita vapaasti tapansa kasvattaa ja hakata metsiään, kunhan metsä
uudistuu. Valitako siis linjaksi jaksollinen vai jatkuva kasvatus?

Forward on Valmetin asiakaslehti sellu-,
paperi- ja energiateollisuuden asiakkaille. Lehdessä on esimerkkejä siitä,
miten teknologia ja oikeat palveluratkaisut ovat auttaneet Valmetin asiakkaita viemään toimintaansa eteenpäin.
Lehti kertoo myös viimeisimmistä
sellu-, paperi- ja energiateollisuuden
tarpeisiin kehitetyistä teknologia- ja
palveluinnovaatioista. Forward julkaistaan englanniksi. Tämän lehden
teema on digitalisaatio ja siinä kerrotaan mm. siitä, kuinka datan
analysointi ja teollisen internetin sovellukset auttavat optimoimaan
tuotantoprosesseja.

Metsän henki 4/2019
UPM Metsä
Tuote nro 76922

Forward – Digitalisaatio
Valmet Oyj
Tuote nro 75834

UUSI

UUSI

UPM:n sidosryhmälehti Biofore
esittelee yhtiön Biofore-strategian,
ja kuinka se ohjaa yhtiön liiketoimintaa ja tulevaisuutta. Lehden
aiheet vaihtelevat sijoittaja-aiheisista katsauksista eri liiketoimintaalueiden keskeisimpien henkilöiden
syvällisempiin haastatteluihin. Myös
vastuullisuus- ja ympäristöasioita
käsitellään säännöllisesti. Lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa neljällä eri kielellä, jotka ovat englanti,
suomi, saksa ja kiina.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n
Viljan tuotanto- ja käyttöpaikat
Suomessa näyttää opiskelijoille ja
oppilaille Suomessa eniten viljeltävien
puitavien vilja- ja palkoviljojen keskittymät. Kartassa näkyvät myös suurimmat viljakäsittelylaitokset ja -satamat.
Näitä tietoja tarkastelemalla katsoja
saa hyvän käsityksen viljelyalueista ja
viljelykasvikeskittymistä.

nglish

Also in E
Biofore 2/2019, suom.
UPM-Kymmene
Tuote nro 66661

Biofore 2/2019, engl.
UPM-Kymmene
Tuote nro 66662

Viljan tuotanto- ja käyttöpaikat Suomessa -juliste
Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
Tuote nro 81401
– 15 –

OPETTAJAKOMMENTTEJA:

”Olen erittäin tyytyväinen! Tänä resurssien leikkausaikana on aivan upeaa, kun voi saada
oppilaille erinomaista materiaalia, joka ei maksa mitään! Tuhannet kiitokset lasten puolesta!”
”Palvelunne (subjectaid.fi) on helppo, nopea ja erittäin kätevä. KIITOS siitä!”

Näin tilaat
1
VALITSE AINEISTOT. Valitse haluamasi aineistot
ja määrät. Lisää tilauskoriin.

2
TEE TILAUS. Kun olet valinnut haluamasi aineistot, klikkaa
oikeassa yläkulmassa olevaa ostoskärryn kuvaa.

3
KIRJAUDU SISÄÄN. Vahvistaaksesi tilauksen kirjaudu
sivustolle. Jos et ole jäsen napsauta ”Liity jäseneksi”
-linkkiä. Täytä osoitteesi ja tallenna.

4
VAHVISTA TILAUS. Vahvista tilaus – lähetys tulee perille
muutaman päivän sisällä. Täysin ilmaiseksi. Emme peri
edes toimitusmaksua!

09 5840 0500 // info@subjectaid.fi

Moniin materiaaleihin on saatavilla sähköistä lisämateriaalia pdftiedostoina tai videoina, jotka voi ladata verkosta ja käyttää opetuksessa. Laaja valikoima sisältää mm. opettajan ohjeita, syventäviä
tietoja, raportteja, oppitunteja ja tietovisoja. Materiaalien tilaaminen
ja tiedostojen lataaminen on täysin ilmaista, eikä se sido mihinkään.
Liittymällä jäseneksi saat jäsenkirjeemme, joka sisältää uutisia ja tarjouksia.
Asiakaspalvelumme vastaa mielellään, jos sinulla on kysyttävää tai
haluat apua opetukseen sopivan materiaalin löytämiseen.
Pidätämme oikeuden aineistojen loppumiseen.
Kun tilaat meiltä aineistoja nyt, saat tilauksen mukana YK:n lapsien oikeudet -julisteen, käytä kampanjakoodia ”Lapsi2020” – täysin
ilmaiseksi tietenkin!
*Voimassa niin kauan, kun
julisteita riittää.
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Kaikki tässä katalogissa on täysin ILMAISTA!

