
 

 

ÄOL:n oman kustannusyhtiön Laatusanan 
materiaalivinkkejä ensi lukuvuoden opetukseen eri 
kouluasteille! 

 

Täysin uudistunut Tekstitulkki – välittää, selittää ja puhututtaa  

Tekstitulkki 2022 on opettajan työkalu, joka on laadittu oppimisen tueksi opiskelijoille, 
joilla on jo vähintään perustiedot suomesta (A2–B1). Aineistokokoelma on 
suunniteltu lähinnä nuorille ja aikuisille oppijoille, ja se soveltuu suomen 
opetukseen yhtä hyvin ulkomailla kuin Suomessakin.  

Tekstitulkki sisältää yhteensä kymmenen eri teemakokonaisuutta, joista yksi 
perustuu kirjallisuuteen ja yhdeksän autenttisiin sanoma- tai aikakauslehtien ja 
internetjulkaisujen teksteihin. Alkuperäisistä teksteistä Tekstitulkkiin on muokattu yksi 
tai kaksi helpotettua versiota. Eri versioiden avulla samaa aihetta voidaan käsitellä 
samanaikaisesti hyvinkin heterogeenisissä ryhmissä. Tekstin teemoja käsitteleviä 
sanasto-, kirjoitus- ja keskustelutehtäviä kussakin teemapaketissa on runsaasti. 

Tekijöinä ovat Christina Aho, Maila Eichhorn ja Helena Korpela. Tällä jokaisen 
helposti saavutettavalla pdf-julkaisulla on koulukohtainen käyttöoikeus, ja sen 
voi halutessaan itse tulostaa vaikkapa kansiomateriaaliksi. Tekstitulkin hinta on  
55 €. Tilausten toimitus alkaa viikolla 22. 
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Tekstilajitaitojen opetukseen  

Tekstikaista – esimerkkejä erilaisista juttutyypeistä 
  
Juttutyypit hakusessa? Tekstikaista on materiaalipankki, joka sisältää esimerkkejä 
ja tehtäviä eri juttutyypeistä. Juttujen aiheet – tulevaisuuden liikenne ja YA-
kirjallisuus – kiinnostavat erityisesti toisen asteen opiskelijoita. Molemmista aiheista 
on tarjolla eri juttutyyppejä, jolloin niiden vertailu helpottuu. Materiaalin avulla tutuiksi 
tulevat sisältömarkkinointijuttu, asiahaastattelu, gallup, uutinen, kritiikki, hyötyjuttu ja 
kolumni. 
 
Tekstikaistan tekijä Henna Mäkelin on sanojen ammattilainen. Hän on julkaissut 
muun muassa tietokirjan, romaanin ja erilaisia lehtijuttuja vuodesta 2007. 
 
Pdf-muodossa olevalla Tekstikaistalla tehtävineen on koulukohtainen 
käyttöoikeus. Pdf:n voi halutessaan tulostaa lehden muotoiseksi materiaaliksi. 
Hinta on 44 €. Tekstikaista ilmestyy heti elokuun alussa. 
 

 
 
 
 
Laatusanan selkoklassikkosarja on saanut jatkoa: 
 
Minna Canthin Kolme novellia – Ystävät, Salakari ja Missä onni? on 
selkomukautus (Tuija Takala), joka sopii mainiosti sekä peruskouluun että toiselle 
asteelle ja S2-opetukseen. Novellien lisäksi teoksessa on tietoa Minna Canthista ja 
selkokielestä. Kirjaan on tulossa syksyksi ÄOL:n verkkosivujen jäsenalueelle Tuija 
Takalan laatima tehtäväpaketti opetuksen tueksi.  
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Kirjan hinta on 15 € + lähetyskulut. Kymmenen kirjan paketti on saatavissa 
tarjoushinnalla 120 € + lähetyskulut. Se sopii mainiosti luokkasarjaksi. Tilausten 
toimitus alkaa kesäkuussa. 
 
 
Muita Laatusanan tuoreita julkaisuja: 
 
 
Aleksis Kiven Kullervo, selkomukautus (Tuija Takala), peruskouluun ja toiselle 
asteelle sekä S2-opetukseen 

Kirjassa on myös tietoa Kullervon tarinasta, Kivestä ja selkokielestä. ÄOL:n 
jäsenalueella on Tuija Takalan laatimia tehtäviä Kullervon käsittelyyn opetuksessa.  

Hinta on 15 € + lähetyskulut. Kymmenen kirjan paketti on saatavissa 
tarjoushinnalla 120 € + lähetyskulut. Se sopii mainiosti luokkasarjaksi. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



Kirjoittamisen työpaja -kansio (tekijä Johanna Pentikäinen) on peruskouluun 
suunnattu kirjoittamisen monipuolinen materiaalipaketti, joka toimitetaan valinnan 
mukaan joko kansiona tai pdf:nä. Hinta on 60 € + lähetyskulut. Materiaalilla on 
koulukohtainen käyttö- ja monistusoikeus. 

 

 

 

 

 

 

 

Tulossa syksyn 2022 aikana: 

Kymmenen klassikkonovellia ja niiden uudet versiot (työnimi, toim. Irene 
Bonsdorff ja Sari Hyytiäinen) sekä tehtäväpaketti. Kymmenen nykykirjailijaamme 
tarttuivat kymmenen koti- ja ulkomaiseen novelliin ja kirjoittivat niiden innoittamina 
uusia novelleja. Antologia sopii sekä peruskouluun että toiselle asteelle. 

Hinta on 20 €  + lähetyskulut. 

 

Kielen elämä -tietokirjan selkomukautus (tekijä Hanna Männikkölahti). Lari 
Kotilaisen tietoteoksen selkioversio sopii sekä peruskouluun että toiselle asteelle ja 
S2-opetukseen. Tämä suomen kielen vaiheita selvittävä tietokirja valmistuu 
joulukuussa 2022. 

Hinta on 20 € + lähetyskulut 

 

Laatusanan tuotteiden tilaaminen onnistuu 
kätevimmin verkkokaupan kautta. Kaikki hinnat 
sisältävät alv:n.  
 
https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/verkkokauppa/ 
 



 
 
 


