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Tervetuloa uuteen lukukauteen

Tervetuloa subjectaid.fi-sivustolle!

Ilmaiseksi sinulle ja oppilaillesi

Subjectaid.fi jakaa järjestöjen, viranomaisten ja yritysten omia 
materiaaleja kaikkiin Suomen kouluihin, yliopistoihin ja kor-
keakouluihin. Asetamme jakamillemme materiaaleille korkeat 
vaatimukset. Ne eivät saa olla näytetuotteita eivätkä tuottei-
den 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 mak-
sutonta 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 

Lukukauden alussa varastomme on täynnä ajankohtai-
sia ja opettavaisia materiaaleja. Juuri nyt löydät meiltä 
yli 150 erilaista materiaalia opetustasi varten. Laajan 
valikoimamme ansiosta oppilaasi saavat mahdollisuu-
den analysoida ja arvioida ajankohtaisia aiheita monel-
ta eri kannalta. 

Kaikki subjectaid.fi:n materiaalit ja digitaaliset täy-
dennykset ovat täysin ilmaisia koulujen työntekijöille. 

Et maksa edes toimituksesta! Voit tehdä tilauksen 
sivustollamme subjectaid.fi, missä näet koko valikoi-
mamme. 

Toivottavasti löydät meiltä materiaaleja, jotka sopivat 
itsellesi ja oppilaillesi. Etkö löydä sopivaa materiaalia 
opetukseesi? Ota meihin yhteyttä, niin autamme mie-
lellämme! Tervetuloa tekemään ilmainen tilaus osoit-
teessa subjectaid.fi. 

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!



x1 = KPL YKSITTÄISKAPPALEITA, x32 = KPL LUOKKASETTIÄ SIS. 32 KPL

Maahanmuuttosanastoa   
Euroopan muuttoliikeverkosto   
Tuote nro 78207

Kaikki kiertää 
Suomen Palautuspakkaus OY   
Tuote nro 62810

Muuttuuko maailma paremmaksi 
YK:n kehitysohjelma UNDP   
Tuote nro 76102

Kasvava maahanmuutto on yksi suomalaisen yhteiskunnan 
keskeisiä haasteita. Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) 
ja International Organization of Migration (IOM) ovat laa-
tineet kuvitetut suomen- ja ruotsinkieliset sanastojulisteet 
maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvistä keskeisistä 
termeistä määritelmineen. Niitä voi käyttää eri oppiainei-
den yhteydessä edistämään asiallista maahanmuuttokes-
kustelua.

Suomessa juomapakkausten kierrätys on maailman huippu-
luokkaa. Suomen Palautuspakkaus Oy Palpa hallinnoi pan-
tillisten juomapakkausten palautusjärjestelmiä Suomessa. 
Yleisesite kertoo palautusjärjestelmien toiminnasta, juoma-
pakkausten kierrätyksestä ja niiden materiaalin kierrosta, 
pantillisista järjestelmistä muissa maissa sekä Palpasta yri-
tyksenä.

Kirjassa kuvataan yksinkertaisella ja kattavalla tavalla 
maailman kehitystä viime vuosikymmeninä. Se sisältää 
ajankohtaista tietoa saavutuksista, haasteista ja vuosi-
na 2016–2030 voimassa olevasta kestävän kehityksen 
toimintaohjelmasta (Agenda 2030). Saat myös vinkkejä 
harjoituksista, keskustelukysymyksistä ja vaikuttamis-
mahdollisuuksista.

TILAA HALUAMASI MÄÄRÄ LUOKKASETTEJÄ JA/TAI YKSITTÄISKAPPALEITA

Lisää EMN-julkaisuja löytyy 

osoitteesta subjectaid.fi!



Sosiaalivakuutus – Sosiaaliturvan rahoitus 
Kela   
Tuote nro 73966

Sosiaali- ja terveysturvan asiantun-
tijalehti. Sopii esimerkiksi sosiaali- 
ja terveysalan tai yhteiskuntatieteen 
opintoihin.

Globalisti sukeltaa yritysvastuun maailmaan: kerromme Suomeen yri-
tysvastuulakia ajavasta Ykkösketjuun-kampanjasta, Bangladeshin teks-
tiiliteollisuuden ongelmista ja kokeilemme, millaista on yrittää ostaa 
vastuullisesti tuotetut kengät. Mukana on myös laajasti globaalin kehi-
tyksen aiheita ympäri maailmaa, sillä lehti vie lukijansa tutustumaan 
niin Intiassa tehtävään ympäristönsuojeluun kuin Chilen feministiseen 
liikehdintäänkin. Pohdimme myös kriittisesti järjestöjen käyttämään 
kehitysmaakuvastoa.

Globalisti – Teemana yritysvastuu 
Changemaker/Kirkon Ulkomaanapu    
Tuote nro 74917

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030 
Ulkoministeriö   
Tuote nro 82701

YK:n kestävän kehityksen toiminta-
ohjelma, Agenda 2030, hyväksyttiin 
syyskuussa 2015. Sen tavoitteena 
on kääntää maapallon ja ihmiskun-
nan kehitys kestävälle uralle, turvata 
hyvinvointi ja poistaa äärimmäinen 
köyhyys. Ulkoministeriön juliste esit-
telee kaikki 17 kestävän kehityksen 
tavoitetta.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 
2017 on valtioneuvoston periaatepää-
tös, joka yhtenäistää varautumisen 
kansallisia periaatteita ja ohjaa hal-
linnonalojen varautumista. Strategian 
ensimmäisessä osassa esitetään 
kokonaisturvallisuuden yhteistoimin-
tamalli, jonka pohjalta Suomessa 
varaudutaan ja toimitaan erilaisissa 
häiriötilanteissa. Strategian toinen osa 
ohjaa valtioneuvoston hallinnonalojen 
varautumista. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia  
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Tuote nro 73608

KEVÄTLUKUKAUSI 2019 // S4 – TÄYSIN MAKSUTONTA, SUBJECTAID.FI     P. 09 5840 0500     S-POSTI INFO@SUBJECTAID.FI

Mitä muuta rauha on kuin vain sodan 
puutetta, mistä rauha koostuu? 
Globalistin tämän numeron teema on 
rauha. Lehdessä esitellään sitä miten 
rauhasta tulee vahva ja miten oikeu-
denmukaisuus tukee rauhaa. Lisäksi 
lehdessä on konkreettisia vinkkejä 
siitä, miten nuoret voivat vaikuttaa 
rauhan puolesta omassa elämässään. 
Rauhateeman lisäksi lehdestä löytyy 
Changemaker-nuorisoverkoston toimin-

Globalisti – Teemana rauha 
Changemaker/Kirkon Ulkomaanapu   
Tuote nro 74916

UUSI

UUSI

Saatavilla myös ruotsiksi  

ja englanniksi

taa ja erilaisten parempaa maailmaa tekevien nuorten ja entisten 
nuorten esittelyjä. Myös arktisten alueiden alkuperäiskansojen 
oikeuksien tilannetta ruotiva artikkeli ja katsaus Nepaliin sisälty-
vät.

UUSI



x1 = KPL YKSITTÄISKAPPALEITA, x32 = KPL LUOKKASETTIÄ SIS. 32 KPL

Eläimille oikeuksia – oppilaan opas 
Animalia ry   
Tuote nro 61314

Eläimille oikeuksia on yläkouluille ja 
lukioille suunnattu vihkonen eläina-
sioista keskustelemiseen esimerkiksi 
äidinkielen, uskonnon, elämänkatso-
mustiedon ja filosofian oppitunneilla. 
Vihko on jaettu eri aihealueisiin ja 
jokaisen aiheen lopussa on kuhun-
kin teemaan liittyviä tehtäviä. Vihon 
avulla oppilaat voivat vastata muun 
muassa seuraaviin kysymyksiin: kuin-
ka suhtautuminen eläimiin on muut-
tunut viimeisen 2000 vuoden aikana? 

Piplia – teemana raamatunkäännöstyö  
Suomen Pipliaseura  
Tuote nro 77720

Elämässä/Mitt i allt 2018 
Kela 
Tuote nro 73967

Piplia-lehden teemana on raamatun-
käännöstyö. Lue Piplia-lehden artikke-
li Kiinan vähemmistökansioista, jotka 
iloitsevat omakielisistä Raamatuista. 
Lehdessä kerrotaan myös Suomessa 
käynnissä olevasta Uuden testamen-
tin käännöstyöstä mobiilikäyttäjille. 
Kohtaamme raamatunkääntäjiä 
Suomessa ja Namibiassa. Lue myös 
lokakuussa julkaistavasta Raamattu.
fi-palvelusta ja Piplia-sovelluksesta. 

Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-lehti kertoo kehittyvien maiden 
arjesta ja avustustyön tuloksista. Lehdestä saat paljon tietoa 
ajankohtaisista asioista liittyen humanitaariseen apuun, kehitys-
yhteistyöhön, ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuskysymyksiin. 
Vuonna 1947 perustettu Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin 
kansainvälisen avun järjestö. Se antaa apua sitä eniten tarvitse-
ville etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. 
Työtä tehdään moniin uskontokuntiin kuuluvien ihmisten kanssa. 
Suomalaisen diakonian vanhan periaatteen mukaisesti  
kirkon tehtävänä on auttaa siellä, missä muut eivät auta. 

Tekoja – Yrittäjä 
Kirkon Ulkomaanapu    
Tuote nro 61631

Elämässä–Mitt i allt -oppaassa on 
tiiviissä muodossa tietoa Kelan 
tuista ja palveluista suomeksi ja 
ruotsiksi. Opas on suunnattu erityi-
sesti niille asiakkaille, jotka eivät 
etsi aktiivisesti tietoja verkosta. 
Selkeästi esitettyjen etuustietojen 
lisäksi oppaassa on tarinoita asi-
akkaiden elämäntilanteista sekä 
käytännön vinkkejä asiointiin Kelan 
kanssa. Vuoden 2018 oppaassa 
neuvotaan, miten iäkästä omaista 
voi auttaa Kela-asioissa. 

TILAA HALUAMASI MÄÄRÄ LUOKKASETTEJÄ JA/TAI YKSITTÄISKAPPALEITA

Lisäksi kerromme Globaalia kirkkoa rakentamassa -seurakuntavaa-
likampanjasta.Miksi eläinten hyvinvointi puhuttaa? Onko ihmisillä oikeutettuja 

perusteita eläinten taloudelliselle hyödyntämiselle? Miksi eläimistä 
tulisi välittää? 

Merimieskirkko -lehti  
Suomen Merimieskirkko ry  
Tuote nro 74511

Merimieskirkko/Sjömanskyrkan -lehti 
on yksi vanhimmista Suomessa yhtä-
jaksoisesti ilmestyneistä aikakaus-
lehdistä. Lehti on perustettu vuonna 
1882 nimellä Merimiehen Ystävä. 
Tämä kaksikielinen jäsenlehti käsitte-
lee inhimillisestä näkökulmasta ulko-
mailla asuvien ja liikkuvien suomalais-
ten, merenkulkijoiden, rekkamiesten 
sekä Merimieskirkon työn tukijoiden 
asioita. Lehti soveltuu esim. yläkoulun 

ja lukion oppitunneille taustoittamaan keskustelua suomalaisuu-
desta, muuttoliikkeestä, monikulttuurisuudesta ja uskonnoista.



Materiaaleista tulee tietoa sähköpostiin ja toimi-
tukset tulevat nopeasti sekä tilaukset on helppo 
tehdä.”

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

Valitse hyvää itsellesi ja läheisillesi – Valitse pehmeää rasvaa! 
Bunge Finland Oy  
Tuote nro 74917

Tämä dvd on suunnattu 12–18-vuo-
tiaiden seksuaalikasvatukseen. Filmi 
koostuu 6:sta eri osiosta, joita voi 
näyttää valinnan ja oppilaiden ikä-
tason mukaisesti. Teemoina on mm. 
miehen ja naisen anatomia, seksi 
toimintana ja sanoina, raskauden 

Kartalla seksistä – Opetusfilmi seksuaalisuudesta, DVD  
Suomen RFSU Oy  
Tuote nro 75002
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Suomen Merimieskirkko on kaikkien liik-
kuvien ihmisten yhteisö ja kirkko, kump-
pani 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 vapaa-
ehtoistyöstä, työharjoittelusta tai yleensä 
kansainvälisyydestä kiinnostuneille.

Fressis-lehti sisältää asiaa terveydestä 
ja hyvinvoinnista: nikotiinituotteet, 
liike, ravinto, seksi, alkoholi, mieli, 
aurinko ja arkirytmi. Lehdessä käsitel-
lään terveysaiheita nuoria kiinnostavalla 
tavalla ja nuoret ovat olleet itse eri 
tavoin mukana sen suunnittelussa ja 
tekemisessä. Lehti on hyödynnettävissä 
osana terveyskasvatusta esimerkiksi 
oppitunnilla, läksynä, esitelmän taus-
tana. 

Lisä- ja vierasaineet alkoholijuomissa 
sekä yliherkkyys –esite antaa erittäin 
tarkkaa tietoa niistä aineista, joita 
alkoholijuomissa on etyylialkoholin 
lisäksi. Esitteessä käydään läpi se, mitä 
tarkoittaa lisäaine ja mitä puolestaan 
vierasaine. Sen jälkeen kerrotaan, mil-
laisia yliherkkyyksiä eli allergioita ne 
voivat aiheuttaa. Esitteessä ei ole unoh-
dettu myöskään terveysriskin arviointia. 
Lopussa on käyty läpi tuotteissa sallitut 
suurimmat määrät. Merimieskirkon yleisesite  

Suomen Merimieskirkko ry  
Tuote nro 74507

Fressis -lehti  
Suomen syöpäyhdistys ry  
Tuote nro 62908

Lisä- ja vierasaineet alkoholijuomissa 
Alko Oy  
Tuote nro 79002

ja seksitautien ehkäisy sekä seksuaalisuuden monimuotoisuus. 
Mukana on myös opas, johon on merkitty ikäsuositukset eri osi-
oille: 12–16+ v., käydään läpi filmin teemat ja annetaan vinkkejä 
tuntitehtäviksi ja keskustelunaiheiksi. 

Lataa myös opettajan opas!
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TILAA HALUAMASI MÄÄRÄ LUOKKASETTEJÄ JA/TAI YKSITTÄISKAPPALEITA

Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö – hyppää kyytiin!   
Humanistinen ammattikorkeakoulu  
Tuote nro 82601

Pantillisten matkassa 
Suomen Palautuspakkaus OY   
Tuote nro 62813

Julkaisu sopii koulussa, nuorisotyössä ja hyvinvoinnin 
parissa työskenteleville ammattilaisille pitkäjänteisen ja 
laadukkaan päihdekasvatuksen suunnittelun tueksi. Se 
tukee kokonaiskuvan muodostumista nuorisoalan ehkäise-
västä päihdetyöstä ja ohjaa pois kertaluonteisista valistus-
tuokioista. Se toimii perusmateriaalina toimijoille, joille 
teema ei vielä ole niin tuttu. Pohdintakysymysten avulla 
julkaisun teemat on helppo kiinnittää omaan työhön.

Pantillisten matkassa -tehtävävihko vie koululaiset juomapak-
kausten kierrätyksen ja arjen ekotekojen maailmaan. Vihko 
sisältää tietoa juomapakkausten kierrätyksestä sekä aihee-
seen liittyviä pohdintakysymyksiä, tehtäviä ja tietovisan.

Paranix Täitietoutta -repäisylehtiö 
Perrigo Suomi Oy   
Tuote nro 80505

Tupakka ja nuuska -julistesarja 
Suomen syöpäyhdistys ry 
Tuote nro 62907

Tämä materiaali auttaa sinua koulu-
terveydenhoitajana huomaamaan pää-
täitartunnat sekä ennaltaehkäisemään 
niiden leviämistä koulussa. Laita tämä 
esille odotushuoneeseesi, käytävään 
tai ilmoitustaululle, jota vanhemmat 
seuraavat.

Kolmen julisteen sarja, jossa aiheina 
tupakoinnin lopettamisen hyödyt, 
nuuska ja suun terveys sekä tupakka 
ja seksuaaliterveys. Julisteet kertovat 
tupakoimattomuuden ja nuuskat-
tomuuden hyödyistä positiivisella, 
selkeällä ja kiinnostavalla tavalla. 
Julisteet toimitetaan kolmen julisteen 
pakettina.

TILAA HALUAMASI MÄÄRÄ LUOKKASETTEJÄ JA/TAI YKSITTÄISKAPPALEITA
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Virkistävä verkosto – Metsähallituksen metsätiet 
Metsähallitus Metsätalous Oy    
Tuote nro 78905

Rinki – Tavoitteena täysin kierrätettävät pakkaukset 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy  
Tuote nro 62129

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

Muovipakkaus: Luotu suojaksi  
Muoviteollisuus ry    
Tuote nro 70004

Rinki – EU:n uusi muovistrategia  
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 
Tuote nro 62128

Hyödynnä metsätiet! Metsätaloutta palveleva 
metsätieverkosto palvelee myös virkistyskäyt-
täjiä. 36 000 kilometriä teitä tarjoaa mainion 
verkoston luonnossa liikkumiseen retkeilyyn ja 
eräilyyn. Tämä infokortti toimii myös kirjan-
merkkinä!

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

Kotitalouksien pakkausjätteet 
voi kätevästi tuoda Rinki-
ekopisteisiin vaikkapa kauppa-
reissun yhteydessä. Mutta millai-
nen prosessi on uuden ekopisteen 
perustaminen? EU:n uusi pak-
kausjätedirektiivi vaikuttaa myös 
Suomen lainsäädäntöön, mutta 
miten? Entä kuinka kauppa voi 
edistää kierrätystä pakkausratkai-
suillaan? 

Muovipakkaukset luodaan suojaa-
maan: tuotteita, ihmisiä ja ympä-
ristöä. Esitteestä löytyy käytännön 
esimerkkejä muovipakkauksien 
hyödyistä tuotteille, ihmisille ja 
ympäristölle. Muovituotteet ja käy-
tettyjen muovien hyötykäyttö ovat 
vastuullista ja kestävää kehitystä. 
Lisää vinkkejä Opettajan oppaassa, 
jonka lataat ohessa. Katso myös 
lyhytfilmit muovin kiertokulusta: 
Älä viskaa muoveja mäkeen ja Aika 
pakkaus, joka löytyy myös englan-
niksi.

EU:n muovistrategian tarkoitus 
on tehostaa muovin talteenot-
toa, kierrätystä ja uusiokäyttöä. 
Pakkaussuunnittelulla voidaan vai-
kuttaa siihen, miten pakkauksista 
saadaan kierrätettäviä sekä siihen, 
miten muovin käyttöä voidaan 
vähentää. Pakkausten kierrätys-
asteet Suomessa nousivat jälleen 
ennätyslukemiin viimeisimpien 
tilastojen mukaan. Uudet EU:n 
kierrätystavoitteet ovat haasteellisia, 
mutta luovat myös liiketoiminta-
mahdollisuuksia Suomelle.

Kuinka kauppa voi edistää kierrätystä 

pakkausratkaisuillaan?

Uudista metsää  

- istuta taimi!

UUSI

UUSI

UUSI

Raaka-aineesta tuotteeksi – Öljystä muoveihin 
Borealis Polymers Oy   
Tuote nro 79501

Esitteessä kerrotaan miten öljystä val-
mistetaan muoveja, millaisia muoveja 
on olemassa ja mitä tuotteita niistä 
valmistetaan. Esite kertoo myös muo-
vien merkintätavasta sekä lyhyesti 
eri muovituotteiden ominaisuuksista. 
Esite soveltuu yläkoulun, lukion sekä 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
oppitunneille.



Olen saanut sivustolta vinkkejä ja aineistoja  
opetukseeni!”

TILAA HALUAMASI MÄÄRÄ LUOKKASETTEJÄ JA/TAI YKSITTÄISKAPPALEITA

Metsä.fi-lehti – Luonnonsuojelu perustuu tarkkaan tietoon   
Metsähallitus  
Tuote nro 79812

Metsä.fi-lehti kertoo Metsähallituksen laaja-alaisesta 
toiminnasta monipuolisen biotalouden edelläkävijänä. 
Lehdessä käsitellään valtion metsien ja luonnonsuojelu-
alueiden hoitoa, eräasioita, luontomatkailua ja kiinteistö-
kehitystä useammasta eri näkökulmasta ja tuodaan esiin 
myös sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä. 
Kolmosnumerossa kerrotaan muun muassa uusista puu-
pohjaisista tuotteista, talvisesta saaristosta sekä Kaisa 
Mäkäräisen ajatuksista kisakauden alussa.

Hyvinvointia monikäyttömetsistä 
Metsähallitus Metsätalous Oy  
Tuote nro 78903

Terve Metsä – Vauhdilla kohti muovitonta huomista 
Stora Enso Oyj    
Tuote nro 79412

Metsän Henki – Elämää hakkuualueilla 
UPM Puunhankinta ja metsätalous 
Tuote nro 76916

Metsän Henki – Kannattavuus ja monimuotoisuus  
käsikkäin 
UPM Puunhankinta ja metsätalous   
Tuote nro 76918

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

Terve Metsä on Stora Enson asiakaslehti 
metsänomistajille. Lehti soveltuu ope-
tuksessa taustatiedoksi metsänomista-
miseen, metsän- ja luonnonhoitoon ja 
metsäteollisuuden puupohjaisiin tuottei-
siin. Tässä numerossa pääteemoja ovat: 
– metsäverotus digitalisoituu, – virtu-
aalisesti metsäretkelle omaan metsään 
peliteknologian avulla, – puutuotteilla 
kohti muovitonta huomista, – harrastuk-
sena taimikonhoito, – metsäkoneenkul-
jettajan arkea Lapin metsissä, kaukana 
kotoa.

UPM Metsän henki -lehden touko-
kuun 2018 numerossa kerrotaan mm. 
millaisia ilmastonmuutoksen ilmiöitä 
Suomeen on odotettavissa, miten ne 
vaikuttavat metsiin ja miten metsän-
omistaja voi varautua niihin jo nyt. 
Infografiikka näyttää miten avohakkuun 
jälkeinen aukea houkuttelee eläin- ja 
kasvilajeja, ja luo edellytyksiä monimuo-
toisuuden lisääntymiselle. 

Metsän henki -lehteä julkaisee UPM 
Metsä. Se on yhteinen markkinoin-
tinimi UPM:n Pohjois-Euroopan 
puunhankinnalle ja metsätaloudelle, 
joka vastaa kilpailukykyisen puun 
hankinnasta kestävästi UPM:n tuo-
tantolaitoksille. Suuri osa puusta 
hankitaan suomalaisilta yksityismet-
sänomistajilta. Puukaupan lisäksi 
se tarjoaa ja toteuttaa yksityisille 
metsänomistajille metsäpalveluja 
metsänhoitotöistä laki- ja asian-

tuntijapalveluihin. Lehti on suunnattu UPM Metsän asiakkaille. 
Metsän henki -lehden sisällöillä halutaan lisätä lukijoiden met-
säymmärrystä. Kertomalla asioista ja ilmiöistä monipuolisesti eri 
näkökulmista halutaan kuvata metsäalaa hyväksyttävänä ja kestä-
vänä toimintana, joka edesauttaa metsien hyvinvointia. 

UUSI

UUSI

UUSI
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Seuraa meitä myös  
Facebookissa ja Instagramissa.  

Saat ajankohtaista tietoa uusista 
materiaaleista ja kampanjoista!

/subjectaid.fi
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Menestystarinoita metsästä 
Metsäteollisuus ry     
Tuote nro 65715

Hyvä tietää ydinvoimasta 
Energiateollisuus ry  
Tuote nro 61203

Fennonen – Suomi sai uudet energiasuositukset 
Fennovoima Oy 
Tuote nro 79207

Metsäteollisuus vastaa globaaleihin haas-
teisiin valmistamalla tuotteita uusiutuvas-
ta raaka-aineesta. Uudet tuotteet, ideat 
ja innovaatiot syntyvät entistä useammin 
monen eri alan ja osaajien välisenä 
yhteistyönä. Suomalaisen metsäteolli-
suuden innovaatioista syntyy kannattavaa 
liiketoimintaa ja uusia vientituotteita. 
Määrätietoinen osaamisen vahvistaminen 
ja innovatiivisuus edellyttävät panostusta 
ja sitoutumista pitkäjänteiseen tutkimus- 
ja kehitystoimintaan. Näin syntyy menes-
tystarinoita metsästä.

Hyvä tietää ydinvoimasta sisältää perus-
tietoja ydinvoimalaitoksista, erilaisista 
reaktorityypeistä sekä ydinsähkön tuotan-
nosta ja ympäristövaikutuksista.

Fennonen on Fennovoiman julkaisema 
lehti, joka taustoittaa uutisia ja ilmi-
öitä Hanhikivi 1 -hankkeen ympäriltä. 
Kerromme Hanhikivi 1 -voimalaitoksen 
vaikutuksista Pyhäjoen ja sen lähiseudun 
arkeen sekä jaamme tietoa ydinvoimasta 
ja sen roolista ilmastonmuutoksen tor-
junnassa. Verkossa Fennonen ilmestyy 
kuusi kertaa vuodessa. Painettu versio 
julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ja se 
jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Pohjois-
Pohjanmaalla.

Hei Ansa! 

Kerro Metsäteollisuuden toiminnasta
Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoitta-
vien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteol-
lisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan 
toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa 
ja kansainvälisesti. Visionamme on, että Suomi on kilpailuky-
kyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö metsäteollisuuden 
tuotannolle, työllisyydelle ja investoinneille. Tavoitteenamme 
on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimi-
alan menestymisen edellytyksiä.

–Toimialana metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä, sillä 
se työllistää suoraan noin 42 000 henkilöä ja välillisesti noin 
140 000 suomalaista. Metsäteollisuuden menestyminen on 
tärkeää Suomelle, sillä Suomen viennistä noin viidennes 
muodostuu metsäteollisuuden tuotteista. Suomalaiset met-
säalan yritykset ovat myös kansainvälisiä ja ala työllistää 
ulkomaillakin noin 35 000 henkilöä. 

Metsäteollisuus ry:n muodostavat 80 jäsenyritystä, jotka 
toimivat sellu-, paperi-, kartonki- ja pakkausteollisuudessa 
sekä puutuoteteollisuudessa. Puutuotealan jäsenyritykset 
ovat teollisia sahoja, levyteollisuusyrityksiä sekä rakennus-
puusepäntuotteiden ja puutalojen valmistajia.

Miten Metsäteollisuuden materiaalia voi käyttää opetuksessa? 
Metsäteollisuuden materiaalia voi käyttää opetuksen tukena 
ja lisäarvona. Videot avaavat erilaisia urapolkuja ja visualisoi-
vat metsäteollisuuden toimintaympäristöä. Esitteet puoles-
taan sanoittavat metsäteollisuuteen liittyviä arvoja, termino-
logiaa, tilastoja. Materiaalit sopivat niin opotunneille, luon-
nontieteiden kuin yhteiskuntatiedon ja historian tunneillekin. 

Mitä metsä merkitsee sinulle? 
Olen kotoisin Raumalta, missä metsäteollisuuden tarinaa on 
kirjoitettu jo toista sataa vuotta. Metsät ja metsäteollisuus 
näyttelivät kohtalaista roolia raumalaisen kouluarjessa ja 
esimerkiksi kaikki ylioppilaat saivat valmistuessaan UPM:n 
lahjoituksena männyntaimen. Tuo taimi on jo aikoja sitten 
varttunut vahvemmaksi lapsuudenkotini pihassa. Vaikka 
lapsena en haaveillutkaan metsäalan töistä, on suhteeni 
metsään ollut aina merkityksellinen; nuorempana se oli paik-
ka liikkumiselle ja leikkimiselle. Nykyisin suuntaan metsään 
myös silloin kun haluan levätä. Metsä virkistää ja rauhoittaa 
sekä tarjoaa parhaimmillaan myös lukuisia luonnonantimia. 
Metsät merkitsevät minulle myös suomalaisuutta, puhtautta, 
Suomen historiaa ja etenkin tulevaisuutta!.

Ansa Jokiranta, Viestintäasiantuntija, Metsäteollisuus ry
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Leipä Leveämmäksi  
Yara Suomi Oy  
Tuote nro 67831

Lue Leipä leveämmäksi –lehdestä vil-
jelyn hiilijalanjäljestä ja siitä, kuinka 
ilmastovaikutuksia voi vähentää. 
Lehdestä saat myös tietoa uudesta 
satelliittiteknologiasta, jonka avulla 
lannoitusta voi tarkentaa kasvukauden 
aikana. Lehdessä on myös tietoa kip-
sistä, jonka levityksellä viljelijät voivat 
tehokkaasti vähentää peltojen fosfori-
päästöjä vesistöön.

AQ -lehti  
Econet Oy   
Tuote nro 71135

”Vuoden viimeinen AQ-lehti valottaa 
veden käyttöä ruoantuotannossa mones-
ta eri näkökulmasta. Pääjuttu kuvaa 
nykyaikaisen maitotilan arkea, tuotanto-
menetelmiä ja vedenkäyttöä. Pääjutun 
kainalojutussa kerrotaan lietteenkäsit-
telystä suomalaisen tekniikan avulla 
Guatemalassa. Niilo Pellonmaa vertaa 
haastattelussa pullovesiä ja kertoo 
pakattujen vesien eroista. Anu Kettunen 
todistaa Teollisuuden Veden artikkelis-

Ympäristötietoisuudella on yhä suurempi merkitys tuotteiden markkinoinnissa. 
Kiinnostus materiaalin alkuperää kohtaan koskee tuotteen lisäksi usein myös pak-
kausta. PEFC-merkki kertoo, että pakkauksen valmistukseen on käytetty kestävästi 
hoidettujen metsien puuta. PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, 
joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsien käyttöä 
kaikkialla maailmassa.

PEFC-merkki – Vastuullinen valinta pakkauksissa 
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry  
Tuote nro 70406

sa, että suomalainen talousvesi on huippulaatuista. Suomalaisten 
vesijalanjäljestä ja Itämeren kalakantojen tilasta kerrotaan myös 
tässä numerossa.
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Lisää numeroita löydät sivustoltamme!

Onko sinulla kiire? – Kokeile PIKAVALINTAA  
Pikavalinta on toiminto sinulle, joka haluat 
tilata samaa aihealuetta käsitteleviä mate-
riaaleja helposti ja nopeasti, yhdellä napin 

painalluksella! 

PIKAVALINTA sisältää aineistoa eri toimek-
siantajilta, joiden materiaalit käsittelevät 
samaa aihealuetta tai teemaa. Aihealueita 

ovat mm. ammatinvalinta, ympäristö ja  
kansainvälisyyskasvatus.

Kivikone -oppimateriaalit 
Metso ja GTK  
Tuote nro 82401

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

Pitäkää yhdessä hauska 

geologian tunti! 



Menestyksen tunnusluvut 
Suomen Taloushallintoliitto ry  
Tuote nro 64105

Esite sopii opinto-ohjaajien jaettavak-
si yläasteiden ja lukioiden oppilaille. 
Tilitoimiston asiantuntija tuottaa 
talouspalveluita yrityksille. Käytännön 
työssä vahva yritystalouden osaami-
nen yhdistyy digitaalisen taloushallin-
non tehokkuuteen. Tuloksena syntyy 
oikeaa tietoa yrityksen taloudesta yri-
tykselle itselleen, viranomaisille sekä 
muille sidosryhmille.
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Ammattiosaaja 2018–2019 
OKM ja Skills Finland ry  
Tuote nro 66228

Mitt yrke 2018–2019 
OKM ja Skills Finland ry 
Tuote nro 66229

Ammatilliset tutkinnot juliste 
OPH, OKM ja Skills Finland ry 
Tuote nro 82801

Lehti tutustuttaa nuoret ammatillisen 
koulutuksen eri vaihtoehtoihin. Se sopii 
hyvin myös jaettavaksi vanhempainillois-
sa. Lehdessä esitellään kaikki amma-
tilliset perustutkinnot. Kerran vuodessa 
ilmestyvän lehden julkaisee opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Skills Finland.

Tidningen ger unga information om olika 
alternativ inom yrkesutbildningen. Den 
passar även utmärkt till att delas ut 
under föräldrakvällar. I tidningen presen-
teras alla yrkesinriktade grundexamina. 
Tidningen utkommer en gång om året. 
Den ges ut av undervisnings- och kultur-
ministeriet och Skills Finland.

Kaksipuoleisen julisteen toisella puolella 
on ammatilliset perustutkinnot osaamis-
aloineen sekä koulutusjärjestelmäkaavio. 
Toisella puolella on luettelo kaikista 
ammatillisista perustutkinnoista, ammat-
titutkinnoista ja erikoisammattitutkin-
noista.

Hei Katja! 

Kerro lyhyesti Skillsin toiminnasta
Skills Finland ry edistää suomalaista huippuosaamista 
ammattitaitokilpailujen avulla. Skills Finlandin ammattitai-
tokilpailuja ovat vuosittain järjestettävät Taitaja-, Taitaja9- ja 
TaitajaPLUS-kilpailut. Skills Finland vastaa myös ammattitai-
tomaajoukkueen lähettämisestä vuorovuosin kansainvälisiin 
WorldSkills- ja EuroSkills-kilpailuihin. Lisäksi yhdistys vastaa 
opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ammatillisen 
koulutuksen vetovoimaviestinnästä, johon kuuluu muun 
muassa Ammattiosaaja -lehti ja -verkkopalvelu sekä amma-
tillisen koulutuksen mielikuvatutkimus.

Miten Ammattiosaajaa/Mitt yrke -lehtiä voi  
käyttää opetuksessa? 
Ammattiosaaja-lehti (ruotsiksi Mitt yrke) esittelee kaikki 
ammatillisen koulutuksen vaihtoehdot. Ammattiosaajassa 
nuoret kertovat nuorille omista kokemuksistaan amiksessa. 
Se on siis loistavaa materiaalia opinto-ohjauksen tueksi. 
Lehteä täydentävästä verkkopalvelusta löytyy myös video-
haastatteluita, joissa eri alojen nuoret ammattilaiset kertovat 
omasta ammatistaan. 

Paras vinkkisi opoille? 
Ammatinvalintaan voi saada eväitä myös vierailemalla Taitaja-
tapahtumassa, jossa pääsee tutustumaan lähes 50 ammat-
tiin livenä. Vuonna 2019 Taitaja järjestetään Joensuussa, 
2020 Jyväskylässä ja 2021 Oulussa. Taitajassa pääsee paitsi 
katsomaan, mitä muut osaavat, myös kokeilemaan itse eri 
ammatteihin liittyviä taitoja.

Katja Katajamäki, viestintäpäällikkö, Skills Finland ry
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Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan-palveluala 
kuuluu Suomen vahvimpiin kasvualoihin. Ala  
tarvitsee jatkuvasti lisää monipuolisia osaajia!”

Mahdollisuuksien ala 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 
Tuote nro 66806

Tilintarkastaja – monipuolinen osaaja 
Suomen Tilintarkastajat ry  
Tuote nro 82003

Profiitti – Talous & tilintarkastus 
Suomen Tilintarkastajat ry  
Tuote nro 82002

Miniopas standardeista 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry  
Tuote nro 71404

Tilkkari eli tilintarkastaja on talouden 
ammattilainen, joka varmentaa tilin-
päätösten oikeellisuuden ja sparraa 
muutenkin yrityksiä ja yhteisöjä. 
Tämän esitteen tarkoituksena on 
tehdä tilintarkastusalaa ja sen 
ammattilaisia tutuksi. Esite on osa 
tunnettuustyötä, jota teemme tilin-
tarkastajien omassa järjestössä. Lue 

Opiskelijanumerosta voit lukea, 
miten tilintarkastajaksi pääsee ja 
millaista tilintarkastajan työ on.  
Lue opiskelijanumerosta myös:  
• Tilintarkastajatutkinto avaa ovia 
moneen suuntaan, • Miten minus-
ta tuli tilkkari ja mikä työssä on 
parasta?, • Tilintarkastusopintoja voi 
suorittaa mm. Vaasan yliopistossa ja 
Saimaan ammattikorkeakoulussa, • 
Brändää itsesi henkilöbrändäysguru 
Jarkko Sjömanin opein, • Startupit 
tutuiksi – mitä startupin perustami-
sessa kannattaa huomioida?

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpal-
veluala kuuluu Suomen vahvimpiin 
kasvualoihin. Ala tarvitsee jatkuvasti 
lisää monipuolisia osaajia ja tarjoaa 
erinomaiset etenemismahdollisuudet. 
Mielenkiintoisia työtehtäviä on tarjolla 
mm. ravintoloissa, hotelleissa, hiihto-
keskuksissa, kylpylöissä, huvipuistois-
sa, festivaaleilla, matkailumarkkinoin-
nissa ja ohjelmapalveluissa. Työpaikat 
säilyvät Suomessa myös tulevaisuu-
dessa. Alan työtehtäviä ei voi siirtää 
ulkomaille. 

Mikä kiinnostaa? Yhteisöpedagogi, kulttuurituottaja, tulkki (AMK 
ja ylempi AMK), työyhteisön kehittäjä, Bachelor of Humanities, 
Community Educator. Hakijan opas 2019 sisältää tietoa järjestö- 
ja nuorisotyön, kulttuurituotannon ja tulkkausalan opinnoista 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Valitse päiväopinnot, 
monimuoto-opinnot, avoin AMK tai avoimen väylä. Valtakunnallinen 
Humak Jyväskylässä, Kuopiossa, Pääkaupunkiseudulla, Turussa,  
verkossa.

Hakijan opas 2019 
Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak  
Tuote nro 67610

Standardisoinnin alkeet kätevässä taskukoos-
sa! Opiskelijoille suunnattu perustietopaketti 
standardisoinnista – tämän verran on PAKKO 
tietää!

tilintarkastuksen hyödyistä asiakkaille ja tutustu tilintarkastajien 
uratarinoihin. Jos hyppy tilkkarin saappaisiin kiinnostaa, ahmaise 
tietoa esitteen loppupuolelta.

TILAA HALUAMASI MÄÄRÄ LUOKKASETTEJÄ JA/TAI YKSITTÄISKAPPALEITA
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Tietopaketti 

standardisoinnista!



Tietoa Maasta – Suuret hankkeet sujuvat yhteistyöllä 
Maanmittauslaitos   
Tuote nro 67716

Tietoa Maasta 3/2018 tarjoaa tuh-
din paketin siitä, missä kaikessa 
Maanmittauslaitos on mukana raken-
tamassa yhteiskuntaa kuten Veron 
kanssa tehtävä kiinteistöverouudis-
tus ja arktisen alueen karttapalvelu 
yhdessä kahdeksan maan kanssa. 
Kansallista laserkeilausohjelmaa 
rakennetaan myös yhteistyössä. 
Kiinteistörekisteri on perusrekisteri. 
Sen ajantasaistaminen on jatkuvaa 
ja hyödyntää sekä kuntia että kansa-
laisia.

TiviaNews – oppilaitosextra 2018 
TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry  
Tuote nro 68013

TIVIA News oppilaitosextrassa 
paneudutaan tietotekniikan opetuk-
sen kehittymiseen sekä oppimisen 
uusiin trendeihin. Aiheina mm. robo-
tiikan opetus, opettajien perehdytys 
koodaukseen, avoimen oppimateri-
aalin kehittäminen wikiloikassa ja 
lasten tietokoneharrastaminen.

Nykypäivän turvallisuusriskit edellyttävät tehokasta valvontaa, jossa  
hyödynnetään sekä teknologiaa että inhimillistä asiantuntemusta.  
Silti monet luottavat kybersuojautumisessaan liikaa pelkkiin teknisiin  
ratkaisuihin. Toinen yleinen ongelma on epärealistinen luottamus kykyyn 
välttää ja havaita kyberturmat. Valitettavan usein ongelmat havaitaan 
liian myöhään ja ulkopuolisen tahon vinkkaamana. Kyberturvallisemman 
tulevaisuuden rakentamiseksi kokosimme tähän Ratkaisu-lehden  
numeroon tarinoita ja esimerkkejä siitä, miten kaikkien tulisi  
huolehtia turvallisuudestaan.

Ratkaisu 
CGI Suomi Oy  
Tuote nro 76415

Vanhustyön ammattilaisen opas  
JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  
Tuote nro 66004

Vanhustyön ammattilaisen oppaaseen 
on koottu tietoa vanhuspalveluiden 
parissa työskenteleville ja alaa opis-
keleville. Oppaasta löytyy tietoa mm. 
ammatillisuudesta ja sen kehittämises-
tä, keskeisistä työsuhteen ehdoista ja 
lainsäädännöstä, työturvallisuudesta- ja 
hyvinvoinnista sekä opintososiaalisista 
eduista. Oppaan ovat koostaneet JHL:n 
vanhustyön ammattilaiset.

Opas on tietolähde palvelussuhteen 
ehtoihin, työntekijöiden oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin liittyvissä asioissa. Se 
valottaa työsuhteessa vastaantulevia 
tilanteita ja selventää lähihoitajien 
asemaa työmarkkinoilla. Opas sopii 
lähihoitajaksi opiskeleville.

Lähihoitajan oma opas  
JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  
Tuote nro 66001

”Laadukasta materiaalia helposti ja ilmaiseksi.
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Perheyritys – teemana Eduskuntavaalit 2019 
Perheyritysten liitto ry  
Tuote nro 77118

Biofore Magazine – Kasvua ja innovaatioita  
uusiutuvissa tuotteissa 
UPM-Kymmene    
Tuote nro 66655

Perheyritys-lehden numeron 4/2018 
teemana Eduskuntavaalit 2019.

UPM:n sidosryhmälehti Biofore esit-
telee yhtiön Biofore-strategian, ja 
kuinka se ohjaa yhtiön liiketoimintaa 
ja tulevaisuutta. Lehden aiheet vaih-
televat sijoittaja-aiheisista katsauk-
sista eri liiketoiminta-alueiden kes-
keisimpien henkilöiden syvällisempiin 
haastatteluihin. Myös vastuullisuus- ja 
ympäristöasioita käsitellään säännöl-
lisesti. Lehti julkaistaan kaksi kertaa 
vuodessa neljällä eri kielellä, jotka 
ovat englanti, suomi, saksa ja kiina.

Forward – Joining forces for innovation 
Valmet Oyj  
Tuote nro 75825

Forward on Valmetin asiakaslehti 
sellu-, paperi- ja energiateollisuuden 
asiakkaille. Lehti julkaistaan englan-
niksi, ja siinä on mukana suomenkie-
linen liite, johon on koottu muutamia 
lehden juttuja suomeksi. Lehden 
uusimmassa numerossa esittelemme 
useita käytännön esimerkkejä siitä, 
kuinka Valmetin teknologiat mah-
dollistavat entistä tehokkaamman ja 
kestävämmän tavan tuottaa energiaa, 

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 talousaihei-
den sekä julkisten palvelujen käytännönläheiseen käsittelyyn. Tässä 
numerossa 34/2018 juttuina ovat mm. aluetutkija Timo Aron näke-
mykset Suomen aluerakenteen muutoksista sekä johtamisen merki-
tyksestä kuntien elinvoiman kehittämisessä. Konkreettinen esimerkki 
käynnissä olevasta rakennemuutoksesta ja reagoinnista siihen on 
artikkeli Oulun kaupungista.

Huomisen tekijät 
Kuntarahoitus Oyj  
Tuote nro 79611

UUSI
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sellua ja paperia. Lehti kertoo myös kuinka automaatioratkaisuilla 
voidaan parantaa tuotantoprosessien hallintaa, välttää vioista 
johtuvia seisokkeja ja tarkkailla laatua- ja vikatilanteita etänä 
Valmetin suorituskykykeskuksista käsin. 

Lisää numeroita osoitteesta subjectaid.fi

Vinkki! Moniin materiaaleihin on  
saatavilla digiaalisia lisäaineistoja, 

kuten pdf-tiedostoja ja videoita, jotka 
voi ladata verkosta ja käyttää opetuk-
sessa. Laaja valikoima sisältää mm.  

opettajan oppaita, tietovisoja 
ja raportteja.
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Tiimi – Yhdessä rakentamassa jotain historiallista 
Skanska Oy  
Tuote nro 61414

Tiimi 2/2018 – Tietoa ja osaamista vaikka muille jakaa 
Skanska Oy 
Tuote nro 61415

Skanskan Tiimi-henkilöstölehdessä pääse-
vät ääneen niin yrityksen johto kuin työn-
tekijät. Lehdessä esitellään meneillään 
olevia rakennushankkeita ja kerrotaan, 
millaista työn arki rakennusalalla on.

Skanskan henkilöstölehti Tiimissä pureu-
dutaan tällä kertaa käytännön esimerk-
keihin yhteistyön ja osaamisen jakamisen 
parissa. Jokainen projektimme on uniikki, 
mutta hyvät käytännöt monistettavissa 
työmaalta toiselle.

Hei Nina! 

Kerro Skanskan toiminnasta
Toimimme Suomessa rakentamispalveluiden, asuntojen ja toi-
mitilojen projektikehityksen parissa. Rakentamispalveluihin 
kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infra-
rakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2017 
lopussa 2 086 henkilöä Suomessa. Noin puolet henkilös-
töstämme on työmailla työskenteleviä työntekijöitä ja puo-
let toimihenkilöitä työmailla ja toimistoilla. Tehtävänkuvia 
rakennetun ympäristön parissa on siis valtavasti eri taus-
taisille henkilöille. Päämäärämme, paremman yhteiskun-
nan rakentaminen, yhdessä vahvan arvopohjamme kanssa 
ohjaa toimintaamme ja jokapäiväistä työskentelyämme niin 
Suomessa kuin muilla kotimarkkinoillamme Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa.  

Miten Tiimi-lehti soveltuu opetukseen 
Kahdesti vuodessa ilmestyvä henkilöstölehtemme Tiimi tar-
joaa mahdollisuuden kurkistaa nykypäivän rakennusalan 
arkeen niin työmailla kuin toimistoillakin. Tiimi sisältää 
nimensä mukaisesti inspiroivia tarinoita yhteistyön voimas-
ta työssä tiimi-, yksikkö- kuin kansainväliselläkin tasolla. 
Tarinat auttavat hahmottamaan millaisia tehtäviä projektityö-
hön perustuvalla alalla on tarjota ja millaisia tietoja ja taitoja 
niissä menestyminen edellyttää. Lehden tarinat kytkeytyvät 
strategiaamme ja arvoihimme. Arvot sekä päämäärämme 
puhutteleekin meille hakeutuvia nuoria ihmisiä. Tästä on 
esimerkkinä ykkössijamme rakennusalan opiskelijoiden sekä 
jo työelämässä olevien nuorten ammattilaisten ihannetyönan-
tajia koskevissa tutkimuksissa. 

Kerro 2+1 mallista 
2+1 on tapamme osallistua rakennusalan työvoiman saa-
tavuuteen liittyviin haasteiden ratkaisuun. Koulutamme 
tulevia ammattilaisia yhteistyössä ammatillisten oppilaitos-
ten kanssa. Tässä nykypäivän mestari-kisällimallissa raken-
nusalan opiskelija saa ohjaajaksi kokeneen ammattilaisen. 
Ammattiopinnot kestävät oppilaitoksessa kolme vuotta, joista 
2+1-mallissa teoriaopinnot käydään kahden ensimmäisen 
vuoden aikana. Kolmantena vuonna opiskelija voi jo aloittaa 
työt työmaalla oppisopimuksella. 

Toimintamallia ovat olleet kehittämässä Skanska, 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto VAAO, Tampereen seu-
dun ammattiopisto Tredu, Rakennusliitto, Rakennusteollisuus 
RT ry ja Aalto-yliopisto. Toimintatapa edellyttää tiivistä 
yhteistyötä osapuolten kesken ja paljon käytännön koordi-
nointia. Hyödyt ovat kuitenkin kiistattomat: nuori saa tut-
kinnon, oppilaitoksen työelämäyhteys vahvistuu, yritys saa 
ammattitaitoisia työntekijöitä ja yhteiskunta veronmaksajia. 

Nina Jankola-Väntär, Henkilöstöjohtaja, Skanska Oy



Lehti soveltuu erityisesti ammatinvalinnan 
ohjaukseen sekä teknisen alan eri asteen opiske-
lijoille, mutta sisältää hyödyllistä tietoa kaikille 
energia-asioista kiinnostuneille.”

”Sivusto on mainio ja toimiva. On käsittämätöntä 
ja huippuhienoa, että tänä päivänä voi saada 
ilmaista materiaalia näin helposti ja vaivattomasti 
käyttöönsä
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Via – Louhinta kaupungissa 
Destia Oy   
Tuote nro 79309

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

Sulake  
Oulun Sähkömyynti Oy  
Tuote nro 75919

Destian Via-lehdessä esittelemme 
Destian tositoimijoita, projekteja 
sekä infra-alan ilmiöitä ja henkilöitä. 
Lehdessä näkyy tekemisen meininki 
ja hyvä fiilis, joka projekteillamme 
vallitsee. Via:n numerosta 3/2018 
voit lukea mm. Kansalaistorin raken-
tamisesta Helsingissä, Suomen 
suurimmasta siltatyömaasta sekä 
Ounaskosken siltaremontista.

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

C´ramon  
Cramo Finland Oy  
Tuote nro 72613

Boliden Kokkola – Vastuullinen sinkintuottaja 
Boliden konserni  
Tuote nro 79104

Reilua enegiaa  
Energiavirasto   
Tuote nro 76617

C’ramon on Cramo Finland Oy:n 
sidosryhmälehti. Tässä numerossa 
teemana on olosuhdehallinta ja sää-
suojaus.

Boliden Kokkola on Euroopan 
toiseksi suurin sinkkitehdas ja 
sen tarina on yksi esimerkki siitä, 
millaisessa toimintaympäristössä 
suomalaiset teknologia-alan yrityk-
set elävät ja mitä niiltä odotetaan. 
Kansainvälisyyden lisäksi esitteessä 
käydään läpi mm. vastuullisuuteen, 
laatuun sekä sinkin käyttöön liittyviä 
asioita.

Sulake on Oulun Energia -konsernin 
kuuluvan Oulun Sähkönmyynti Oy:n 
monipuolinen asiakaslehti, joka välit-
tää tietoa sähköstä, lämmöstä ja ylei-
sesti energia-alaan liittyvistä asioista. 
Palstatilaa saavat myös pohjoissuoma-
laiset ihmiset ja ilmiöt. Sulakkeessa 
4/2018 kerrotaan muun muassa 
sähköpyörätuolin käyttäjästä, kerrosta-
loasunnon energiansäästöstä, robotti-
miehestä ja liikennetelematiikasta.

Lehden teemana Suomen ilmas-
totavoitteet; –Tutkija Antti Vihma: 
Ilmastotavoitteita on haastavaa kiris-
tää, –Vastuullinen energiankäyttö hil-
litsee ilmastonmuutosta, –Professori 
Maria Kopsakangas-Savolainen: 
Energiankäytön jousto onnistuu 
ihmisen ehdoilla, –Päästökauppa 
vahvistuu uuden lain myötä, –
Biopolttoaineille haastavat tavoitteet, 
–Sähköautoilun edistämiskeinot 
puntarissa.

UUSI

UUSI



KEVÄTLUKUKAUSI 2019 // S18 – TÄYSIN MAKSUTONTA, SUBJECTAID.FI     P. 09 5840 0500     S-POSTI INFO@SUBJECTAID.FI

Nide-lehti 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy  
Tuote nro 81701

Jätevesiopas 
Pipelife Finland Oy   
Tuote nro 82201

Sotaveteraani 
Suomen Sotaveteraaniliitto RY   
Tuote nro 61828

Hajajätevesiopas 
Muoviteollisuus ry  
Tuote nro 70011

Käytännön ohjeita MIG/MAG -hitsaukseen  
AGA Suomi  
Tuote nro 62704

Nide sidosryhmäjulkaisu sisältää 
ajankohtaista tietoa nikkelijalos-
tajan Nornickel Harjavallan arjes-
ta. Lehden aiheita ovat muun 
muassa kuntayhteistyö, tutkimus 
ja kehitys, uratarinat sekä ympä-
ristövastuu.

Pipelifen Jätevesioppaassa 
kerrotaan tiivistetysti miksi jäte-
vedet tulee puhdistaa, miten 
jätevesien puhdistus tulee hoitaa 
haja-asutus alueilla ja kerrotaan 
lyhyesti 2017 uudistuneen jäte-
vesilainsäädännön pääkohdat ja 
mitä lakiuudistus käytännössä 
tarkoittaa kotitalouksille. Lisäksi 
oppaassa kerrotaan eri puhdistus-
menetelmistä, laitteista ja niiden 
huoltamisesta. Mukana myös 
suunnittelijahaastattelu.

Millaista on olla sodassa 14-vuo-
tiaana? Mitä sota on opettanut 
konfliktiarkeologille ihmisestä? 
Millainen oli Hella Wuolijoki 
lapsenlapsensa Erkki Tuomiojan 
silmin? Mikä rintamalla pelotti 
eniten? Mistä simputus pesiy-
tyi Suomen armeijaan? Mitä 
matka sodan tapahtumapaikoille 
opetti historianopettajille? Mitä 
uutta veteraanityössä? Uusin 
Sotaveteraanilehti on sotahisto-
rian ja veteraaniperinteen tuhti 
lukupaketti, johon kannattaa 
tutustua. Osallistu myös kilpai-
luun, jossa etsitään nimeä uudel-
le veteraanilehdelle!

Hajajätevesiopas kertoo ammattilai-
sille ja opiskelijoille selkokielisesti 
jätevesilainsäädännöstä, jätevesijär-
jestelmävaihtoehdoista ja jätevesi-
järjestelmien toteuttamisen vastuu-
kysymyksistä. Hajajätevesioppaan 
ovat toteuttaneet Muoviteollisuus 
ry:n puhdistamotyöryhmään kuuluvat 
jätevesijärjestelmien valmistajat. 
Opas on hyödyksi erityisesti ympäris-
töalan ja rakennusalan opiskelijoille 
toisella asteella.

Opas sisältää perustiedot MIG/MAG-
hitsausprosessista, laitteistoista 
pullosta polttimeen, hitsauspara-
metrien säädöistä sekä suojakaasun 
valinnasta, niiden ominaisuuksista 
ja standardin mukaisista merkinnöis-
tä. Oppaassa on käytännönläheisiä 
ohjeita ja paljon havainnollistavia 
kuvia.

Vastuullinen energiankäyttö hillitsee 

ilmastonmuutosta

På upptäcktsfärd i skogen 
Suomen Metsäyhdistys ry 
Tuote nro 78002

På upptäcktsfärd i skogen, modell 
för skogs- och träundervisningen, ett 
stödmaterial för skogs- och träundervis-
ningen är avsett för barn från förskola 
till gymnasium. Modellen är sammans-
tälld av Finska Forstföreningen och 
Utbildningsstyrelsen. Genom att följa 
undervisningsmodellen får barn och 
unga nya upplevelser och erfarenheter 
samt med tiden växande kunskaper 
och färdigheter att fylla sin ryggsäck 
med. Skogs- och träundervisningen 

är indelad i sex olika avsnitt där målsättningarna uppställts efter 
de olika åldersgrupperna. Också övningar och lekar ingår i boken. 
Materialet får beställas enbart av skolor.



AGA Suomi 18

Alko Oy 6

Animalia ry 5

Boliden konserni 17

Borealis Polymers Oy 8

Bunge Finland Oy  6

CGI Suomi Oy 14

Changemaker/Kirkon Ulkomaanapu 4

Cramo Finland Oy 17

Destia Oy 17

Econet Oy 11

Energiateollisuus ry 10

Energiavirasto 17

Euroopan muuttoliikeverkosto 3

Fennovoima Oy 10

Humanistinen ammattikorkeakoulu 7

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak 13

JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 14

Kela 4,5

Kirkon Ulkomaanapu 5

Kuntarahoitus Oyj 15

Maanmittauslaitos 14

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 13

Metso ja GTK 11

Metsähallitus 9

Metsähallitus Metsätalous Oy 8,9

Metsäteollisuus ry 10

Muoviteollisuus ry 8,18

Norilsk Nickel Harjavalta Oy 18

OKM ja Skills Finland ry 12

OPH, OKM ja Skills Finland ry 12

Oulun Sähkömyynti Oy 17

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 11

Perheyritysten liitto ry 15

Perrigo Suomi Oy 7

Pipelife Finland Oy 18

Skanska Oy 16

Stora Enso Oyj 9

Suomen Merimieskirkko ry 5,6

Suomen Metsäyhdistys ry 18

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 8

Suomen Palautuspakkaus OY 3,7

Suomen Pipliaseura 5

Suomen RFSU Oy 6

Suomen Sotaveteraaniliitto RY 18

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 13

Suomen syöpäyhdistys ry 6,7

Suomen Taloushallintoliitto ry 12

Suomen Tilintarkastajat ry 13

TIVIA Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry 14

Turvallisuuskomitean sihteeristö 4

Ulkoministeriö 4

UPM Puunhankinta ja metsätalous 9

UPM-Kymmene 15

Valmet Oyj 15

Yara Suomi Oy 11

YK:n kehitysohjelma UNDP 3

Me panostamme tulevaisuuteen...

Lue myös haastattelut sivuilta 10, 12 ja 16!



Näin tilaat 

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

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

3

4

VALITSE AINEISTOT. Valitse haluamasi aineistot ja määrät. Lisää 
tilauskoriin.

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

1

2

Moniin materiaaleihin on saatavilla sähköistä lisä-
materiaalia pdf-tiedostoina tai videoina, jotka voi 
ladata verkosta ja käyttää opetuksessa. Laaja vali-
koima sisältää mm. opettajan ohjeita, syventäviä tie-
toja, 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 mate-
riaalin löytämiseen.

Pidätämme oikeuden aineistojen loppumiseen.

09 5840 0500 
info@subjectaid.fi

Kaikki tässä katalogissa on täysin ILMAISTA!


