Kevät ja kesä 2018

Ammattikirjallisuutta varhaiskasvatukseen

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi
Etsi meidät Facebookista nimellä Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu

Kuva: Ina Majaniemi

Olen ylpeä sinusta
Otsikon lausetta kuulee liian harvoin. Ha
luan sanoa sen sinulle, koska se on totta.
Hämmästymme Varhaiskasvatuksen Tie
topalvelussa joka päivä siitä, miten innos
tuneita te varhaiskasvatuksen ammattilai
set olette kasvamaan ammattilaisina ja ih
misinä. Siitä kannattaa olla ylpeä.

7000 TYKKÄÄJÄÄ!
Tykkää meistä Facebookissa! Se on helppo askel
innostumiseen. Tykkääjänä saat tietää, mitäkirjoja
ja materiaaleja työsi tueksi ilmestyy. Bonuksena
jaamme ilmaisia vinkkejä ja osallistut tuotteidemme
arvontoihin.
Olemme F acebookissa nimellä Varhaiskasvatuksen
Tietopalvelu – tule seuraamaan!

joskus kova, materiaalimme auttavat pää
semään haastavistakin tilanteista eteen
päin.
Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu avat
tiin vuonna 2009. Ensimmäisinä vuosi
na jäseniä tuli satoja, mutta muutaman
vuoden päästä uusia jäseniä tuli vuosit
Kuva: Heidi Strengell

tain tuhansia. Tämä osoittaa sen, että yhä

TILAA UUTISKIRJEEMME!
Uutiskirjeistämme saat tietää ensimmäisenä,
mitä alallesi on ilmestynyt. Tänä keväänä
jokainen uusi uutiskirjeen tilaaja saa sähköpostiinsa 5 euron alennuskoodinverkkokauppaamme!

5€

alennuskoodi

Tilaa uutiskirje etusivullamme:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

useammalla lapsella on innostunut aikui

hänestä olet.

Tilaa suosittu Lastentarhanopettajan kalenteri
tai uutuus Lastenhoitajan kalenteri!

Jutta Vainio
Varhaiskasvatuksen
Tietopalvelu
jutta.vainio@varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

Ennakkohinta
maaliskuussa

29,90 €

Huhtikuussa
normaalihintaan 35 € /
Tietopalvelun
jäsenelle 30 €
Varhaiskasvatuksen
keskeinen
voimavara
olet sinä!

työssäsi. Kirjakerhomme jäsenenä saat:
• Kootusti tietoa alan uutuuksista ja
tarjouksista.
• Uutta innostusta työsi tekemiseen!
• Edullisen koulutusväylän: kirjat ovat
erittäin edullinen tapa pysyä työssään
• 4–6 työsi tueksi valittua, automaattises
ti lähetettävää kauden kirjaa vuodessa
painotuoreena ja usein ennen muita.
• Viiden euron liittymiskirjan ja bonus
rahaa ostoistasi.
• Edullisemmat

jäsenhinnat

heti

käyttöösi.

Voit olla jäsen niin kauan kuin haluat!
maan mitään.

Jos olet innokas Varhaiskasvatuksen
gallesi. Sano hänelle samalla, miten ylpeä

2.

1.

Haluamme auttaa sinua onnistumaan

Jäsenyys on ilmainen eikä velvoita osta

nen vierellään.
Tietopalvelun jäsen, kerro meistä kolle

Esim. nämä:

ajan tasalla.

Yhdistät työssäsi rakkauden, innostuk
sen ja vastuun. Vaikka vastuun taakka on

LIITY JÄSENEKSI – SAAT YHDEN LIITTYMISKIRJAN
5 EUROLLA ERILLISESTÄ VALIKOIMASTA!

Olemme ammatillinen
kirjakerho, johon kuuluvat
tuhannet kollegasi!

Anitta Pakanen (toim.)

Eila Seppälä-Vessari (toim.)

Lastentarhanopettajan
kalenteri 2018–2019

Lastenhoitajan
kalenteri 2018–2019

Kirja sisältää selkeän kalenteriosion,
monipuolisia suunnittelupohjia sekä ajankohtaisia artikkeleja. Vuoden
2018—2019 kalenterissa käsitellään
muun muassa sitä, kuinka uutta Vasua on toteutettu onnistuneesti ja miltä näyttää varhaiskasvatuksen tulevaisuus.

Tämä kalenteri auttaa sinua suunnittelemaan ja kehittämään työtäsi. Teossisältää viikkokalenterin elokuusta heinäkuuhun, vuosisuunnitelmapohjat ja
ajankohtaisia artikkeleja. Artikkelien
aiheita ovat muun muassa lääkehoito,
hygienia, työvuorosuunnittelu ja haastavat kasvatustilanteet.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 35 €
Ennakkohinta maaliskuussa 29,90 €
Tilausnro 774462000

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 35 €
Ennakkohinta maaliskuussa 29,90 €
Tilausnro 774462013

Pirjo-Leena Koivunen – Taisto Lehtinen

Reija Suntio

Kasvu kiikarissa

Kesytä jännitys

Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille

Opas kasvattajalle

Ota kasvu kiikariin ja valitse tästä käsikirjasta
kuhunkin tilanteeseen, lapseen tai ryhmään sopiva havainnointi- ja dokumentointitapa.

Kesytä jännitys on ihastuttava teos tunnetaitokasvatukseen! Lasten jännitys näkyy monenlaisilla tavoilla: kun toinen vetäytyy, saattaa toisella iskeä känkkäränkkä. Tässä kirjassa on runsaasti harjoituksia, joiden avulla voidaan purkaa
jännitystä ja luoda sallivaa ilmapiiriä.

PS-kustannus, nid. 229 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 €
LIITTYMISKIRJANA 5 €
Tilausnro 774451383

Liity jäseneksi:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/liity
Valitse liittymiskirjasi:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/liittymiskirjat

Verkkokaupastamme
kaikki yli 60 euron
tilaukset
postikuluitta!

PS-kustannus, nid. 216 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 €
LIITTYMISKIRJANA 5 € Tilausnro 774447627

”Varhaiskasvatuksen Tieto
palvelun jäsenenä saan kätevästi
ensimmäisten joukossa tiedon omaa alaa
koskevista uutuuksista: myös sellaisista, joihin
ei muuten välttämättä tutustuisi! Meidän alalla ei
voi jäädä paikoilleen, ja Tietopalvelu auttaa kehittämään
omaa osaamista! Tällä hetkellä ehdoton ykkönen Tietopal
velun kirjoista on Vasun käyttöopas! Myös Loruloikkia ja
Tiedeleikkejä pikkututkijoille ovat todella hyviä.”
Kiti Ihalainen, lastentarhanopettaja

UUTUUS, JONKA AVULLA HARJOITELLAAN
SOSIAALISIA TAITOJA
Sanna Leena Saarinen

Aarresankarit ja avaruusseikkailu
Harjoitellaan yhdessä toimimista
Tämän oppaan lähtökohtana on Aistiseikkailu-menetelmän hyödyntäminen lasten ryhmässä toimimisen tueksi. Aistiseikkailu-menetelmän avulla päästään tavoitteelliseen lapsen luovaan ja moniaistiseen toimintaan, joka tukee minuuden kehitystä. Kirja sisältää 10 tarinaa, joiden kautta päästään
lasten kanssa leikkien pohtimaan monia yhdessä toimimisen taitoja.

PS-kustannus, nid. 112 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774461904

Muut Aistiseikkailu-kirjat puoleen hintaan verkkokaupassamme:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/aistiseikkailu

Katso koulutus s. 11!
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JUKKA HUKKA AUTTAA LAPSIA TUNTEIDEN KÄSITTELYSSÄ!
Mitä tapahtuisi, jos lähtisimme kasvatuksessa liikkeelle siitä, mikä on hyvää ja toimivaa?
Usein kohdistamme huomiomme kasvatuksessa siihen, missä lapsi tarvitsee tukea. Lotta Uusitalo-Malmivaaran ja Kaisa Vuorisen
Huomaa hyvä! -materiaalit osoittavat, miksi olisi tärkeämpää keskittyä siihen, missä lapsi on hyvä.
Vahvuusperusteisen kasvattajan on helpompi olla: jatkuvan ja uuvuttavan kieltämisen sijasta voi keskittyä vahvuuksiin ja
kannustavaan otteeseen. Napataan lapset kiinni hyvänteosta!

Ihastuttavasti kuvitettu Jukka Hukka -kirjasarja sisältää viisi satukirjaa, jotka on suunnattu 4–7-vuotiaille. Lorumuotoiset sadut ja niiden rakastettavat hahmot auttavat lapsia käsittelemään haastavia tunteita.
Kuhunkin kirjaan on koottu ideoita ja tehtäviä satuun liittyvien tunnetaitojen harjoittelemiseksi lasten kanssa.
Ne on koonnut KT Liisa Ahonen.
Jukka Hukka -kirjojen hinnat jäsenelle 19,90 €/kpl (norm. 25 €/kpl)
Lue lisää ja tilaa: www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/jukkahukka
Avril McDonald

Vahvuusvaris-kuvitukset: Ina Majaniemi

Jukka Hukka ja hirveä harmi
Itseluottamuksen vahvistaminen
Jukka Hukka on murheen murtama, kun hänen paras kaverinsa Katri Katti lähtee leikkimään
Hanna Hauvan kanssa eikä ota häntä mukaan. Hämähäkin avulla Jukka Hukka oppii keksimään
omia kivoja juttuja ja tajuaa, että voi löytää myös uusia, ihania kavereita.

PS-kustannus, nid. 40 s. Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774461881

Perusopas

Huomaa hyvä!
Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa
PS-kustannus, nid. 232 s.
Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774459673

Käytännön
toimintaan

Runsaasti
harjoituksia

Huomaa hyvä!
-toimintakortit
PS-kustannus, 30 korttia
Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 €
Tilausnro 774462453

Viimeinkin
ruotsiksi

Huomaa hyvä!
Vahvuusvariksen
bongausopas

Se det goda!

PS-kustannus, nid. 178 s.
Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 €
Tilausnro 774463928

PS-kustannus, nid. 231 s.
Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 774462055

Så hjälper du barn och
unga att hitta sina styrkor

Ilmestyy
4.4.2018

Saatavilla
myös
tunnekortit!

Se det goda!
-aktivitetskorten
PS-kustannus, 30 korttia
Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 30 €
Tilausnro 774463766

Jukka Hukka ja
Jukka Hukka ja
lohikäärmevauva varjohirviö

Jukka Hukka ja
kirjava takki

Jukka Hukka ja
Iso Hukka

Rauhoittumisen harjoitteleminen

Ystävällisyys ja toisten
huomioiminen

Menetyksestä ja surusta
selviäminen

Pelon ja jännityksen
kesyttäminen

Katso edulliset pakettitarjoukset:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/huomaahyva

Tarjous
jäsenelle

Tunteiden kirjasto
Tunteiden kirjasto on uusi kotimainen kuvakirja tunnetaitojen harjoittelun tueksi. Kirja sisältää yli 40 erilaista tunteikasta eläinpiirustusta. Kuvat voi värittää ja niiden pohjalta voi keskustella tunteista ja kokemuksista. Kirja auttaa vahvistamaan empatiakykyä
ja sanoittamaan tunteita. Kaikki kirjan kuvat
ovat mustavalkoisia viivapiirustuksia.

AITO Graphics, kierresid. 48 s. Hinta 23 €
Tietopalvelun jäsenelle 21 € Tilausnro 774462945
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(norm. 45 €)

Anu Laitinen

Merja Tompuri

Door2emotions-tunnepeli

Tenavat tasapainoon

Ovi tunteisiin

Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja
kuormitusta

Door2emotions on vuorovaikutteinen korttipeli tunteiden maailmaan. Opi omista tunteistasi ja niiden käsittelystä sekä ottamaan
niiden viestit vastaan. Samalla opit tunnistamaan myös muiden tapoja tuntea. Pelissä
nostetaan pakasta sokkona tunnekortti, jota aletaan työstää kysymyskortin avulla. Pelatessa kysyjän ja tunteen käsittelijän roolit
vaihtuvat. Kun yksi tunne on käyty läpi kysymysten avulla, nostetaan uusi tunne. Peli sopii aikuisen avulla yli 4-vuotiaille.

Mielikuvamatkaaja, 72 korttia. Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 32 € Tilausnro 774462068

Teoksessa esitellään menetelmiä, joilla voit
tukea lapsen sisäisen rauhoittumisjärjestelmän toimintaa ja auttaa häntä pitämään yllä sopivaa vireystilaa. Se on myös tärkeä opas
jokaiselle, joka haluaa tukea lapsen tunnetaitojen tervettä kehitystä. Käytännön tueksi
mukana on yli 40 tehtävä- ja lomakepohjaa.

PS-kustannus, nid. 215 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 €
Tilausnro 774451891

Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Katri Kirkkopelto

Tunnehetket

Molli ja Kumma

Ilman tunteitasi et olisi sinä
Miltä ujous tuntuu? Kuinka kauan viha kestää? Onko raivosta hyötyä? Miltä innostus
kuulostaa?
Tunteet vaikuttavat ihmisen kehoon, mieleen ja käyttäytymiseen. Tunteiden tarkoitus
on auttaa käsittelemään ympärillä tapahtuvia asioita.
Tämä kirja auttaa sinua tunnistamaan
omat tunteesi ja keskustelemaan niistä toisten kanssa. Kirjassa tunteita käsitellään matkana, jossa tunne johtaa toiseen. Kirja sopii
parhaiten yli 6-vuotiaille ja siitä on paljon
iloa myös aikuiselle!

PS-kustannus, sid. 95 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774461836

Valloittavasti kuvitetuissa korteissa
esitellään 12 lasten usein kokemaa
tunnetta. Mukana on myös vinkkejä tunnekorttien monipuoliseen
käyttöön.
PS-kustannus, 15 korttia Hinta 18 €
Tietopalvelun jäsenelle 15 €
Tilausnro 774463779

Kirjan tueksi
on myös
tehtäväkirja

19,90 €

Jukka Hukka -tunnekortit

Myös muut
Molli-kirjat
meiltä
saatavilla!

Mollin puutarhaan on ilmestynyt jotain kummallista. Suuret jalanjäljet tai oikeastaan valtavat! Kuka kumma on tehnyt ne? Onko se joku vaarallinen? Voisiko se vaikka syödä Mollin ja Pikku Sisun? Rakastetun Molli-sarjan uutuuskirja on lumoavan kauniisti kuvitettu ja kerrottu tarina ystävyydestä, mustasukkaisuudesta ja erilaisuudesta. Kirja nostaa
esiin tärkeitä tunnetaitoteemoja perheiden ja
lapsiryhmien pohdittavaksi.

Lasten Keskus, sid. 36 s. Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 774463478

Jäsenelle

30 €

(norm. 52 €)

TUNTEET TUTUIKSI
–TEHTÄVÄKORTIT

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/jasentarjoukset

”Äitiorava Tuiverrus horjui aidan lautaa pitkin päiväkodin pihan ohi.
Kevätaurinko lämmitti aamun raikkaaksi. Tuiverrus hyppäsi
raskaasti pihakoivun oksalla roikkuvalle lintulaudalle.
Piha oli vielä hiljainen, mutta pian lapset täyttäisivät sen.”

Jenni Vartiainen

Mistä syntyy tuulen voima?
Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien
Sadussa susi saa uhkuttua ja puhkuttua oljista ja risuista tehdyt talot kumoon. Kuinka vahva
suden puhallus onkaan? Kokeillaan itsekin! Nyt puhalletaan esineitä kumoon ja tutkitaan tuulen voimaa.
Pienellä lapsella on voimakas tarve ihmetellä ympäröivää maailmaa. Lapsi havainnoi, testaa ja tulkitsee ympäristön ilmiöitä. Aikuisen opastus lapsen tutkimusmatkalla on kuitenkin
välttämätöntä.
Tässä teoksessa annetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa lapsen tiedekasvatuksen merkityksestä ja sen toteuttamisesta leikin avulla. Kirja sisältää lukuisia harjoitteita ja neuvoo, miten arkisista välineistä voi loihtia tutkimusvälineitä. Hyödynnettäviksi tulevat myös jokapäiväiset tilat ja ympäristöt, arkiset tilanteet, pelit, leikit ja kirjat.

Tarjous
jäsenelle

24,90 €

Voimapaikkoja

(norm. 35 €)

Lapset leikkivät ja tutkivat metsää vapaasti. Jonkin ajan kuluttua lapset valitsevat ryhmissä paikkoja, jotka ovat erityisen kivoja. Otetaan lapsista kuvia
aiheena lapset voimapaikoissa.

Milla Tuormaa

Takapihalta alkaa seikkailu

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774461917

Kuvia liimataan kansioihin. Isompien kanssa voi tehdä
pientä sadutusta tai haastattelua sen pohjalta, mitä kuvassa on ja miksi juuri tuossa paikassa on kiva leikkiä metsässä.

Tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille

Jenni Vartiainen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja on väitellyt alle kouluikäisten
leikillisestä luonnontiedekasvatuksesta. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus in
novatiivisten oppimisympäristöjen ja -materiaalien kehittämisestä lapsille sekä ilmiö
pohjaisuuden ja projektioppimisen hyödyntämisestä varhaisessa tiedekasvatuksessa.
Kirsi Rehunen

Tiedeleikkejä pikkututkijoille
Tämän kirjan lukuisten innostavien tiedeleikkien kautta lapsi voi itse vaikuttaa onnis
tumiseensa oppijana. Sen ideoita voi toteuttaa niin pihalla, metsässä, rannassa kuin
sisälläkin.

PS-kustannus, nid. 259 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 774454869

Tietopalvelun
jäsenelle

29 €

1.5.2018 asti

Tilaa
molemmat
jäsenhintaan

44 €
Tilausnro
774463588

Vahva luontosuhde syntyy elämyksistä ja kokemuksista. Suuri merkitys tunteellisen
luontosuhteen synnyssä on lähiluonnossa tapahtuneilla kokemuksilla. Luonnossa liikkuminen rauhoittaa niin levottoman lapsen kuin aikuisen ja elvyttää stressaantunutta
mieltä. Tämä teos vie lapset luontoretkille mielikuvitusta ruokkivien tarinoiden voimin.
Kirja sisältää 17 tarinaa, jotka sijoittuvat eri vuodenaikoihin. Kunkin tarinan alussa
on aikuiselle suunnattu ohje, jossa kerrotaan, mihin kuukauteen tarina sijoittuu ja mitä tarinassa tapahtuu.
Kunkin tarinan jälkeen on leikki- ja keskusteluideoita, jotka on tarkoitettu tehtäväksi sisätiloissa esimerkiksi piirissä. Leikki- ja keskusteluideoiden jälkeen tulevat tarinan
teemaan liittyvät, ulkona tehtävät harjoitukset.

Harjoitus kirjasta
Takapihalta alkaa seikkailu

PS-kustannus, sid. 163 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 24,90 € Tilausnro 774451888

Miten ohjata lasta liikkumaan juuri hänen kehityksensä kannalta oikein?
Kuinka varmistaa, että lapset saavat riittävästi liikkumisen mahdollisuuksia?
Arja Sääkslahti

Liikunta varhaiskasvatuksessa
Tämä kirja auttaa varhaiskasvattajia ja vanhempia valitsemaan lapsen kehitystasolle
soveltuvia liikunnallisia tehtäviä ja leikkejä. Siinä kerrotaan, miten voit osaltasi huolehtia lasten riittävästä liikunnasta, joka tukee niin fyysistä, motorista, kognitiivista,
psyykkistä kuin sosioemotionaalistakin kehitystä eri ikävaiheissa. Uudistetun painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja uusia liikuntasuosituksia.

Tilly Kajetski – Minna Salminen – Lotta Kauppi

Uusi Matikasta moneksi
Toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvatuksesta
esiopetukseen

PS-kustannus, nid. 270 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774461975

Oivaltamisen ja oppimisen iloa! Matikasta moneksi on monipuolinen ja käytännönläheinen käsikirja varhaiskasvattajan ja esiopettajan työn tueksi. Kirja sisältää ideoita ja vinkkejä leikinomaisen toiminnan avulla tapahtuvaan matematiikan oppimiseen. Kirjan lähestymistapa vahvistaa lapsen myönteistä suhtautumista matematiikkaan.
Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
velvoittavat kasvattajia mm. kehittämään lasten matemaattista ajattelua ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tarjoamaan oppimisen ja oivaltamisen iloa
matemaattisen ajattelun eri vaiheissa oleville lapsille. Ammattikasvattaja löytää
kirjasta helppoja ja valmiita ratkaisuja systemaattisen matematiikan opetuksen
suunnitteluun ja toteuttamiseen.

teosta tukeTutustu myös a-kirjaan!
ki
vaan Loruloik

Tilaa
molemmat
jäsenhintaan

45 €

Elli Keisteri-Sipilä

Lähellä koko perhettä
Yhä suurempi osa lasten ajasta kuluu digitaalisten tuotteiden parissa. Hyvinvointi ja tasapainoinen arki kuitenkin kaipaisivat liikkumista, ulkoilua ja puuhaa
luonnossa. Kaupungistuneessakin Suomessa luonto on vielä ihmisten lähellä. Sen
mahdollisuuksiin on vain tartuttava. Hyväntuulinen, reipas ja riemukas opas antaa siihen tukuittain vinkkejä. Lähiluonnon seikkailupuistoon perehdytään tässä
kirjassa hauskasti, ennakkoluulottomasti ja turvallisuutta unohtamatta.

Metsäkustannus, sid. 128 s. Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 23 €
Tilausnro 774462592
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NETTITARJOUKSET

20 €

(norm. 65 €)

Tilausnro
774452560

Lasten Keskus, nid. 140 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 39 €
Tilausnro 774463591

Liikuttava luonto

Tarjous
jäsenelle

Lähiluontoon sopivia
leikkejä ja harrastuksia
sekä vinkkejä
luontoretkille!

Kenguruviesti, ninjahippa, lohikäärmeen
pyrstö, krokotiilijuoksu ja yli parisataa muuta tämän kirjan toimintaideaa saavat jalat
vipeltämään ja toimimaan!

Tämä kirja antaa tukun tietoa siitä, miten
perusliikuntataitoja kannattaa opettaa ja
miksi niihin panostaminen on niin tärkeää.

Hienomotoriikan
harjoitteluun:
Näppärät näpit

Timo Jaakkola

Tarjous
jäsenelle

Krokotiilijuoksu

Juokse, hyppää, heitä,
ota kiinni!

ja 234 muuta toimintaideaa motoristen
taitojen kehittämiseksi

Perusliikuntataitojen opettaminen
lapsille ja nuorille

(norm. 65 €)

PS-kustannus, nid. 152 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774440734

PS-kustannus, nid. 267 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 774451914

Timo Jaakkola

30 €

Jumppaa junnuille
-kortit

Tilaa: www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/jäsentarjoukset 7

KASVATUSTYÖ

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistus
– työkuormaa lisäävä uhka
vaiko sittenkin innostava
mahdollisuus?

KIRJA, JOSTA TARINAT EIVÄT
LOPU IKINÄ KESKEN!

”Liisa Ahosen teokses
sa on positiivinen tunnelma. Uusi
Vasu on herättänyt kentällä paljon aja
tuksia ja myös epävarmuutta: ’osaanko tehdä
tätä työtä enää ollenkaan?’. Vasun käyttöopas
avaa kuitenkin uutta Vasua niin konkreettisesti
ja positiivisesti, että se muuttuu innostavaksi ja
työtä rikastavaksi työkaluksi.”

Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Vasun käyttöopas

Tilausnro
774463601

(norm. 29 €)

Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat

Liisa Ahonen

55 €

19,90 €

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Tiina Aho

Kirja jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käytäntöön. Se
osoittaa, että Vasun tuomat muutokset palvelevat paitsi lasten myös aikuisten etua.
Teos tarjoaa käytännön työtä tekeville varhaiskasvattajille vinkkejä ja ideoita, joita
voi hyödyntää ryhmän toimintaa suunniteltaessa,toteutettaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä. Mukana on runsaasti Vasun käsittelyä tukevia tehtäviä, joita voi toteuttaa yksin, yhdessä työtiimin tai lapsiryhmän kanssa.

Tilaa
molemmat
jäsenhintaan

Tarjous
jäsenelle

Tämän kirjan kolmen kuvakertomuksen avulla lapsi saa itse kertoa, miten satu etenee. Kirjan saduissa tutustutaan Puupposen perheen elämään ja arkisiin
tilanteisiin, jotka mahdollistavat tunteista ja ajatuksista keskustelemisen lapsen kanssa. Jokaiseen kuvakertomukseen liittyy apukysymyksiä, joiden avulla aikuinen voi tarpeen mukaan ohjata kerronnan etenemistä. Tarinoiden loppuun on myös koottu harjoituksia, leikkejä ja keskustelunaiheita. Saat kirjasta myös tietoa lasten kerrontataitojen kehityksestä. Mukaansatempaavan kuvituksen on tehnyt Ina Majaniemi.

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774459110

Montako vuotta

vät?

Eetu ja Iitu täyttä

?

Ovatko Eetu ja Iitu kaksosia
Mitä se tarkoittaa?

PS-kustannus, nid. 303 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774461771

Liisa Ahonen

Haastavat kasvatustilanteet
Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja
Lasten haastava käyttäytyminen on yksi kuormittavimmista tekijöistä kasvatusalalla.
Usein tällaisissa tilanteissa kyse saattaa olla lapsen sosiaalis-emotionaalisesta tuen
tarpeesta. Haastavana pidetty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan tarvitsee
aikuisen tukea tunteidensa käsittelyyn.
Kirja tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin tilanteisiin voidaan
tarttua päiväkodin arjessa. Lapsen yksilöllinen ja lämmin tukeminen ei suinkaan ole
pois muilta lapsilta eikä lisää aikuisen työtaakkaa. Päinvastoin tilanteet ratkeavat
helpommin ja nopeammin, kun aikuinen sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen
kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.
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”Myyrällä on päiväkoti.
Siellä on sata lasta.
Kaikkein pienin kastemato
tuli tänään vasta.”

Pieni kirja
ystävyydestä

PS-kustannus, sid. 290 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 774462220

Tarjous
jäsenelle

6,90 €

Nina Sajaniemi – Eira Suhonen –
Mari Nislin – Jukka E. Mäkelä

Stressin säätely

Pia Perkiö – Pia Sakki

Nina Ruokonen

Suomen lasten majakkakirja

Siilin satupuu

Ystävät

Siilin satupuun runoissa metsän eläimet puuhailevat hyväntuulisina: sammakko valmistautuu hyppykilpailuihin, siili viettää syntymäpäiviä, hämähäkit tekevät täkkiä, myyrä
pitää päiväkotia. Oravavaari päättää yllättää
muut aamupuurolla, ja illan tullen ketunpoikanen saa nukahtaa keinuvaan ketun kehtolauluun.
Tämä runokirja on tulvillaan satupuiden
taikaa. Sen myötä runotuuli puhaltaa ja tuo
hyvänmielen aikaa.

Onni on oma ystävä. Ystävä voi olla iso, pieni,
karvainen, kalju, vanha, nuori, keltainen, musta tai vaikka näkymätön. Kahta samanlaista ystävää ei ole. Tässä kirjassa on kuvattu ainutlaatuisia ystävyksiä.
Kirjan avulla voi pohtia yhdessä pienen lapsen
kanssa, millainen on hyvä ystävä ja miksi ystävyys on tärkeää. Samalla se auttaa lasta ymmärtämään, että erilaisuus on rikkautta.
Nina Ruokosen värikäs kuvitus ja hullunkuriset ystävykset saavat mielikuvituksen lentoon!

Tammi, sid. 32 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 21 € Tilausnro 774462893

Aarre Design, sid. 42 s. Hinta 19 €
Tietopalvelun jäsenelle 17 € Tilausnro 774463630

Pienen lapsen arki on täynnä uuden oppimista – ja siten myös stressiä,
koska ihminen ei opi ilman että hänen stressijärjestelmänsä aktivoituu. Jos lapsi joutuu toistuvasti säätelemättömän stressin tilaan, jota
muut vahvistavat torjumalla, moittimalla tai häpäisemällä, lapsen kehitys vaarantuu ja riski erilaisille käyttäytymisen häiriöille lisääntyy.
Tämän kirjan lukemisen jälkeen ymmärrät stressijärjestelmän toiminnan perusperiaatteet ja osaat soveltaa lukemaasi käytäntöön.

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy
Tässä kirjassa selvitetään, minkälaista kiusaaminen on pienten lasten
keskuudessa ja miksi kiusaamista pitää ehkäistä jo ennen kouluikää.
Kiusaamisilmiötä lähestytään käytännönläheisesti runsaiden tosielämän esimerkkien pohjalta, ja kiusaamisen ehkäisyyn annetaan monipuolisia ajattelun ja toiminnan välineitä.

Majakat ruokkivat mielikuvitusta, Suomen las
ten majakkakirja on kiinnostava lasten tietokirja ja humoristinen kertomus ystävyydestä.
Moona-lokki ja Ville-hylje lähtevät yhdessä tutkimaan Suomenlahden kiehtovia majakkasaaria. Matkan varrella ystävykset pääsevät jännittäviin seikkailuihin ja myrskyihin
yhdessä majakanvartijoiden kanssa ja oppivat
paljon uutta niin majakoista ja niiden historiasta kuin saaristoluonnosta ja merten suojelustakin.

PS-kustannus, sid. 214 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774445441

PS-kustannus, nid. 250 s. Hinta 41 €
Tietopalvelun jäsenelle 6,90 € Tilausnro 774445328

Minerva, sid. 64 s. Hinta 23 €
Tietopalvelun jäsenelle 21 € Tilausnro 774463614

Kehityksen, vuorovaikutuksen
ja oppimisen ydin
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Raili Mikkanen – Sirkku Linnea

(norm. 41 €)

Laura Repo
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SUPERSUOSITUT MUSIIKKIKIRJAT JÄSENILLE 39 €
Lähdetään musiikkimatkalle + CD
Opas soiville poluille ja rytmikkäille reiteille

Tuhti paketti
askartelupainotteisia taidetehtäviä luoville
lapsille!

Uudenlainen
tietokirja
lapsille!

Ihastuttava
tunnetaitokirja
pienen lukijan
käteen!

+ CD

Kirjan avulla voit mainiosti suunnitella koko vuoden musiikkikasvatuksen sisällön. Levyn lauluja on
avattu kirjassa rytmiikan, musiikkiliikunnan, kuvallisen ilmaisun, loruilun ja leikin keinoin.
Levyllä on 14 uutta mukaansatempaavaa laulua ja yli 50 muikeaa toimintaideaa. Kappaleissa on reippaan rymisevää positiivista energiaa ja haikean kauniita herkkiä tunnelmia. Hyvä lastenlevy on sellainen, jota kuuntelee mielellään myös aikuinen. Tässä on juuri sellainen levy!

Suomen Musiikkimatka, kierresid. 60 s. Hinta 63 € Tietopalvelun jäsenelle 39 € Tilausnro 774450009

Claudia Boldt – Eleanor Meredith

Laura Merz – Aino Järvinen

Jenni Erkintalo

Tutki ja tee taidetta

Tuhat ja yksi otusta

Millainen minä?

Kokeile maalausta, veistämistä, valokuvausta,
pukusuunnittelua, kuvitusta, paperileikkausta
ja arkkitehtuuria. Inspiroidu nykytaiteilijoista ja
pidä hauskaa!
Tutki ja tee taidetta on taidekirja, joka kannustaa lasta kehittämään ajatteluaan ja mielikuvitustaan. Lapset tutustuvat erilaisiin materiaaleihin ja ideoihin, oppivat tekemään omia luovia
ratkaisuja ja tuottamaan omia taideteoksia tehtävien avulla.

Tiesitkö, että kirahvin kakka putoaa maahan
noin kahden metrin korkeudelta? Tai että mustekalalla on kolme sydäntä? Tuhat ja yksi otusta on
tietokirja, joka esittää mitä merkillisimpiä faktoja eläimistä. Mukana on villiä tietoa nisäkkäistä, linnuista, matelijoista ja hyönteisistä.
Leikkisä, mutta tiukasti faktoihin nojaava ja
sopivan lyhyt teksti houkuttelee lasta kysymyksiin ja poimii esiin myös hupaisia, vähemmän
tunnettuja yksityiskohtia eläimistä.

Etana Editions, sid. 80 s. Hinta 26 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 774463407

Etana Editions, sid. 57 s. Hinta 30 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774463384

Millainen minä? -kirja tutkii tunnetiloja ja
ilmeitä. Miltä minä näytän, kun olen
iloinen ja miltä kun olen surullinen? Mitä
kasvoilleni tapahtuu, kun hämmästyn tai
vihastun? Miltä tunne kuulostaa ja mitä
se saa aikaan kehossa? Pienestä
koostaan ja minimalistisesta
kuvituksesta huolimatta tämä
kirja käsittelee suuria asioita.
Se tarjoaa iloista ja hyväksyvää
tunnekasvatusta.

Markku Kaikkonen – Kaarlo Uusitalo

Etana Editions, sid. 32 s. Hinta 16 €
Tietopalvelun jäsenelle 14 €
Tilausnro 774463397

Lastenlauluja kuvionuoteilla

Lähdetään Musiikkimatkalle 2 + CD
Matka jatkuu, hyppää kyytiin
Musiikki on lempeä peili, joka antaa siivet niin lapsille kuin aikuisillekin. Musiikin, satujen, tarinoiden ja leikkien taikuutta ei lapsen maailmassa voi koskaan olla liikaa. Lähdetään Musiikkimatkalle 2 tarjoaa kymmeniä musiikkitoiminta- ja leikki-ideoita sekä kehorytmiikkavinkkejä ja rytmiharjoituksia.
Kirja johdattaa sinut satujen, lorujen, tarinoiden ja soitinrunojen kiehtoviin maailmoihin. Kirjan
taianomainen kuvakirjamainen kuvitus tukee matkaa.

+ CD

Suomen Musiikkimatka, kierresid. 67 s. Hinta 54 € Tietopalvelun jäsenelle 39 € Tilausnro 774459738

Hepokatti
Hepokattiin on koottu 60 tuttua lastenlaulua kuvionuotein. Mukana on helppoja kappaleita vasta-alkajille ja haasteellisempia jo pidemmälle edenneille. Puuhailua-osastossa on ideoita kuvionuoteilla säveltämiseen ja musiikin opiskeluun. Mukana on myös värinuoteilla kirjoitettuja lauluja, joiden avulla pääsee
alkuun perinteisen nuottikuvan opiskelussa.

Opike, Kehitysvammaliitto, kierresid. 97 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 39 € Tilausnro 774463643

Taina Olkinuora – Damla Miinalainen (kuv.)

Manu-koiran seikkailut
Puhemotoriikkaa sisältäviä toiminnallisia tuokioita lapsille

SmartGames
Bunny Boo + Punahilkka + Logiikkalinna

Materiaalin tavoitteena on tukea lapsen puhemotoriikan ja kielellisen tietoisuuden kehittymistä. Helppokäyttöinen kirja sisältää hauskoja harjoituksia, yksityiskohtaiset ohjeet ohjaajalle ja lapsia kiehtovan
kuvituksen kuuteen tuokioon. Kuvat toimivat vuorovaikutuksen ja osallistumisen tukena. Materiaalin
sisällön on suunnitellut yhteisöllisen kuntoutuksen puheterapeutti Taina Olkinuora.

Kukkuu! Mistä pupu kurkistaa? Bunny Boo on hauska ja opettavainen peli, jossa leikki-ikäiset lapset tutustuvat Bunny Boo -pupun opastuksella kaksi- ja kolmiulotteisuuden kiehtovaan maailmaan.
Punahilkka-pelissä autetaan Punahilkkaa löytämään reitti isoäidin talolle. Aseta talo, puut ja Punahilkka pelilaudalle haasteen mukaisesti ja rakenna polkupaloista Punahilkalle reitti isoäidin talolle.
Haastavammissa tehtävissä mukaan tulee myös susi. Pelissä on erilaista 48 haastetta. Mukana myös
Punahilkka-kuvasatukirja.

Avainsäätiö, kierresid. koko A3, 80 s. Hinta 68 € Tietopalvelun jäsenelle 61 € Tilausnro 774454254

TULE MUKAAN KOULUTUKSIIMME!

Logiikkalinna on ainutlaatuinen logiikkapeli, joka soveltuu myös pienille lapsille 3-vuotiaasta alkaen.
Peli sisältää seitsemän puista tornia ja linnapalaa, joista on tarkoitus rakentaa haastevihon mallin mukaisia linnoja. Sisältää 48 eri vaikeusasteen haastetta.

Sanna Leena Saarinen:
Aarresankarit – ryhmä toimivaksi

Smartgames, 3 peliä. Hinta 105 € Tietopalvelun jäsenelle 96 € Tilausnro 774463562

Helsinki 12.4., Tampere 25.4., Turku 8.5.
Koulutuksessa paneudutaan ryhmässä toimimisen taitoihin Aistiseikkailu-menetelmän keinoin.
Ilmoittaudu nyt mukaan innostumaan!

SmartMax
Start + My First Animal Train

Erja Sandberg:
ADHD ja kasvun tukeminen varhaiskasvatuksessa

SmartMax Start aloituspakkaus sisältää 23 jättisuurta magneettista osaa.
Monipuolisella perussarjalla rakentelu kehittää silmän ja käden välistä
koordinaatiota, avaruudellista hahmotuskykyä sekä luovuutta.
My First Animal Train on täydellinen lelu taaperon ensimmäiseksi rakennussarjaksi. Pieneen käteen sopivat tukevat palat loksahtelevat
iloisesti paikalleen lapsen tutustuessa magnetismin ihmeelliseen maailmaan. Setin osista voi yhdistellä erilaisia junanvaunuja ja mitä mielikuvituksellisempia eläimiä.

SmartMax, 2 peliä. Hinta 81 € Tietopalvelun jäsenelle 73 €
Tilausnro 774463546

Helsinki 24.4.

Saatavilla
myös SmartMax
Build XXL!

Kevään
koulutukset

82 €

/osallistuja

Tule kuuntelemaan, miten voit auttaa erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja keskittyä hänen vahvuuksiinsa.

Matti Halmetvaara:
Ulkoloikka
Helsinki 11.4., Tampere 17.4.
Tule kokeilemaan ulko-opetusta käytännössä!

Ilmoittaudu mukaan:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/koulutukset
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Olisipa minut huomioitu lapsena, jolla on ongelmia — eikä lapsena, joka on ongelma.

13 UUTTA LASTENLAULUA - ILOA YMPÄRI VUODEN!

Erja Sandberg

Satokausisalsa + CD

+ CD

ADHD ja oppimisen tuki

Satokausisalsa yhdistää uudella tavalla musiikin, tarinat ja reseptit. Kirjassa seikkailevat Joona- ja Moona-nimiset lapset,
jotka pääsevät kuukausittain taianomaiselle makuretkelle ympäri maapalloa. Jokaisessa tarinassa tutustutaan aina sesongin raaka-aineisiin ja seikkailun kruunaa sesonkiresepti sekä kuukaudelle omistettu laulu.
Resepteistä vastaa supersuositun Vege-kirjan tekijä ja Ipanapasta tunnettu Alex Nieminen. Kirjan mukana tulee myös
13 täysin uutta lastenlaulua. Levyllä esiintyvät Suomen kärkimuusikot, kuten Osmo Ikonen, Maija Sariola, Emma Salokoski, Petteri Sariola ja Essi Wuorela. Todella monipuolisen kattauksen idean takana on jo vuosia lapsia viihdyttänyt
musiikintekijä Janne Viitaniemi sekä Satokausikalenterista tuttu Samuli Karjula.

Huomioi yksilölliset tarpeet ja vahvuudet
Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden
pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi oppimista ja toisten
kanssa toimimista. Tällöin hän saa herkästi myös negatiivista palautetta, ja hänen vahvuutensa unohtuvat. Kirjassa kerrotaan oireita
lieventävistä, oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista toimintatavoista aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

Satokausikalenteri, nid. 59 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 32 € Tilausnro 774463038

Makuretkelle Satokausisalsan
tahtiin!
”Kirjan valtava monipuo
linen leikkivalikoima painottaa niin
oppimisvalmiuksia, äidinkieltä kuin mate
matiikkaa. Leikit on halutessaan todella helppo
liittää päivittäiseen toimintaan, koska ne ovat mu
kavan lyhyitä, ne ei tarvitse isoa tilaa ja ne on nopea
ja edullinen tapa lisätä liikettä päivään ilman sen
suurempia valmisteluita.”
Outi Kosunen, lastentarhanopettaja

Tuuli Tiainen – Virve Välimäki

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten koostuu leikeistä, joissa varhaisia oppimisvalmiuksia ja äidinkielen ja matematiikan oppisisältöjä opitaan liikkumisen avulla. Kielelliset ja matemaattiset
leikit etenevät oppimista tukevassa järjestyksessä.

PS-kustannus, nid. 192 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 774449560

Ryhmä liikkeelle!
Toiminnallisia harjoituksia ryhmän
kehittämiseksi
”Kirjoittajien monipuolinen tieto, osaaminen sekä kokemus näkyvät siinä, että kirjaan on saatu kattava määrä erilaisten ryhmien
työskentelyä ja vuorovaikutusta tukevia harjoitteita, joissa selvästi korostuu toiminnallisuus ja tekemisen ilo!”
Riikka Ruotsalainen, erityisluokanopettaja
PS-kustannus, nid. 137 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774449735

Eija Leskinen

Ryhmä toimimaan!
Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön
Suosittu ryhmätoiminnan ideapaketti! Kirjaan on koottu yli 250 harjoitusta. Mukana mm. tutustumis-, keskittymis-, ryhmäytymis-, lämmittely- ja rentoutumisharjoituksia,
toiminnallisia
ideoita
useista
eri
teemoista
sekä
vinkkejä palautteen antamiseen.

PS-kustannus, nid. 176 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774449722

Aili Helenius – Leena Lummelahti

Leikin käsikirja

14,90 €
(norm. 43 €)
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• Pyri muuttamaan ei-kieltä vahvuuskieleksi.
• Huomioi lapsen vahvoja puolia ja sanoita niitä.
• Opeta lapselle vahvuuksia ja keskustele niistä
hänen kanssaan.
• Tue lapsen myönteistä minäkuvaa.

ADHD ja oppimisen tuki -kirja

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Jukka Kataja – Timo Jaakkola –
Jarmo Liukkonen

Tarjous
jäsenelle

PS-kustannus, nid. 218 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro
774461768

Vinkit lapsen
myönteisen kehityksen
tukemiseen

Teos antaa kattavan kuvan leikin ikäkausiedellytyksistä sekä
leikin eri muotojen merkityksistä ja pedagogisista mahdollisuuksista. Teos käsittelee mm. leikkiympäristöä, leikille varattua aikaa, leikin suunnittelua ja ohjaamista, leikin ja ohjatun toiminnan tasapainoa ja leikin iloa. Kirjasta saat ideoita
leikkivien lasten havainnointiin ja ohjaukseen eri ikävaiheissa. Antia syventävät useat leikkikuvaukset ja -esimerkit, joista saa paljon konkreettisia leikki-ideoita.

PS-kustannus, nid. 256 s. Hinta 43 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € Tilausnro 774439198

Riikka Mononen – Pirjo Aunio – Eija Väisänen – Johan Korhonen – Anna Tapola

Matemaattiset oppimisvaikeudet
Kirjassa tarkastellaan keskeisiä matemaattisia taitoja ja niiden kehitystä päiväkoti-ikäisistä alkaen. Lisäksi selvitetään, miten matemaattisia oppimisvaikeuksia voidaan tunnistaa, millaisilla menetelmillä matemaattisia taitoja voi luotettavasti arvioida ja miten
arvioinnista saatavaa tietoa voi hyödyntää suunniteltaessa oppimisen tukitoimia.

PS-kustannus, sid. 228 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774459178

Paula Määttä – Anja Rantala

Tavallisen erityinen lapsi
Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa
Kirjassa tarkastellaan lapsen kehityksen huolenaiheita, kehitysympäristöjen moninaisuutta
ja yhteistyön pelisääntöjä. Samalla tuodaan esille hyväksi havaittuja yhdessä tekemisen toimintamalleja.

Tarjous
jäsenelle

9,90 €

(norm. 39 €)

PS-kustannus, nid. 312 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € Tilausnro 774449515

Tunnetreenipaketti:
Häijyherneitä ja lempeyslientä +
Tunteet tutuiksi -tehtäväkortit
Hurjan ihana tunnetreenipaketti!
Häijyherneitä ja lempeyslientä -teoksessa lapset pääsevät kehittämään taitojaan ristiriitojen ratkojina. Luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla harjoitellaan niin pettymysten
sietämistä kuin empatiataitojakin. Tunteet tutuiksi -korttisarjan avulla on hauskaa ja helppoa pohtia lasten kanssa tunneilmaisun monimuotoisuutta, nimetä perustunteita ja havainnoida tunteiden kirjoa.

PS-kustannus, nid. 167 s. + 69 korttia + vinkkivihkoHinta 92 €
Tietopalvelun jäsenelle 55 € Tilausnro 774454076

”Varhaiskasvatuksen Tietopalvelusta
saan ajankohtaista tietoa alan kirjallisuudesta. Sivuil
ta on helppo etsiä tiettyä materiaalia tai selailla uutuuksia se
kä tarjouksia. Jäsenedut näkyvät heti hinnoissa ja tilaaminen on help
poa ja nopeaa.

Katso Hyvän
mielen vuosi
takakannesta!

Käytän Tietopalvelusta tilaamiani materiaaleja työssäni lähes päivittäin. Kir
joista saan hyviä ideoita ja toiminnan suunnittelusta on tullut tehokkaampaa. Vii
meisin hurahdukseni on oman hyvinvoinnin ja itsetunnon kehittäminen. Tietopal
velusta tilaamani Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirja onkin kulkenut laukussani
kalenterin lailla jo useamman viikon.”
Anna-Sofia Ranta, lastentarhanopettaja

Liity heti:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/liity
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Tiina Lautamo – Vilja Laaksonen

Ralla

TARJOUKSET JÄSENELLE

Leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät
Ralla-käsikirjan avulla tutustut luotettavaan ja lapsilähtöiseen havainnointiin. Käytännönläheinen käsikirja avaa lapsen taitojen havainnoinnin lähtökohtia ja esittelee kaksi tutkimuspohjaista havainnointityökalua ohjeineen ja lomakkeineen.

Ralla Oy, nid. 69 s. Hinta 52 € Tietopalvelun jäsenelle 47 € Tilausnro 774459903

29 €/kpl

Tekeekö pitkä mies vaimon onnelliseksi? Tuhoaako katkeruus onnellisuuden? Elääkö onnellinen ihminen muita
pidempään? Pitääkö työstä innostuneen hillitä työntekoaan ja ryhtyä tekemään vapaaehtoistyötä? Heikentääkö ujous onnellisuutta? Periytyykö onnellisuus?

Ralla-sovellus
Ralla-sovelluksen avulla analysoit arjessa tekemäsi lapsihavainnoinnit. Sovelluksesta tulostettavat raportit kuvaavat lapsen leikki- ja kaveritaitoja määrällisesti ja laadullisesti. Raportit
tuottavat dokumentoitua tietoa lapsen vahvuuksista ja oppimisen haasteista Vasu-suunnittelun tueksi.

Markku Ojanen

Onnellisuuksien oivaltaja

Hinta 230 € Tietopalvelun jäsenelle 219 €

Mitä tiede kertoo onnesta?

PAKETTIHINTA KIRJA + SOVELLUS Hinta 280 € Jäsenhinta 264 €

Olet kuullut varmasti lukuisia onnellisuusohjeita. Mutta mitkä niistä oikeasti toimivat? Mitä tiede sanoo onnesta?
Tässä teoksessa onnellisuusprofessori Markku Ojanen puntaroi erilaisia onnellisuustutkimuksia ja nostaa
niistä esille ne tulokset, jotka auttavat ketä tahansa kohti parempaa onnellisuutta. Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, mistä kaikesta onnellisuus koostuu, mikä sitä vähentää ja mitä itse kukin voi tehdä oman onnensa eteen.

Ralla-sovellus ja -kirja tilattavissa osoitteesta
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/ralla

PS-kustannus, sid. 280 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774461823

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Terveyttä ja iloa ruoasta
Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus

Ruokailoa!

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Ruokailu ja ruokakasvatus ovat varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa ja osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista. Tämä valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjautuva suositus kuvaa
hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen sekä sen seurantaan ja arviointiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, nid. 108 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774463410

Marja Kokkonen

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet
Opi tunteiden säätelyn taito
Kirjan avulla saat kattavan kuvan tunteiden säätelyn merkityksestä itsesi ja lähimmäistesi hyvinvoinnille. Siitä
on hyötyä niin töissä kuin vapaa-ajalla ja sekä omassa kasvussa että lasten ja nuorten kasvun tukemisessa.

PS-kustannus, sid. 201 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774459149

Sanna Parrila – Elina Fonsén (toim.)

Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus

Markus Talvio – Ulla Klemola

Käsikirja käytännön työhön
Tässä kirjassa kerrotaan, miten jokainen työyhteisö voi muodostaa jaetun johtajuuden avulla selkeät johtamisrakenteet ja
toimivat työskentelymallit. Kirja tarjoaa uusinta tutkimustietoa varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja antaa käytännön valmiuksia sekä konkreettisia työvälineitä eri varhaiskasvatusmuotojen johtamiseen ja kehittämiseen.

PS-kustannus, sid. 250 s. Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 42 € Tilausnro 774460523

Toimiva vuorovaikutus
Kirjassa tutustutaan keskeisiin vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja arjessa hyväksi havaittuihin työkaluihin.
Toimivan vuorovaikutuksen työkalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. Näin vuorovaikutus helpottuu ja muuttuu entistä toimivammaksi.

PS-kustannus, nid. 183 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774454872

Anne Birgitta Pessi – Frank Martela – Miia Paakkanen (toim.)

Myötätunnon mullistava voima
Teos toimii käsikirjana, jonka avulla voit syventää omaa ymmärrystäsi ihmisluonteesta ja myötätunnon perusolemuksesta.
Kirjan avulla voit edistää myötätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies tai muu työyhteisöön vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat erinomaisesti myös työelämän ulkopuolella myötätunnon ja -innon sekä itsemyötätunnon edistämiseen.

Paljon testejä ja käytännöllisiä harjoituksia – tule mieleltäsi vahvaksi kuin leijona!

PS-kustannus, sid. 317 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774458616

Mielen taitojen harjoituskirja

Hanna Heinonen – Esa Iivonen – Merja Korhonen – Nina Lahtinen – Kaisu Muuronen –
Ritva Semi – Ulla Siimes

Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa
Kirja antaa kattavan kuvan siitä, mitä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen tarkoittaa. Se kertoo,
millaisia toimintakulttuurin muutoksia lakimuutokset edellyttävät päiväkodeissa ja millaiset
ovat henkilöstön vastuut ja velvollisuudet lain mukaisessa toimintakulttuurissa. Se esittelee
myös käytännönläheisesti, mitkä ovat lapsen ja vanhemman oikeudet varhaiskasvatuksessa.

PS-kustannus, sid. 277 s. Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774451875

Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus
Kirjan avulla opit tuntemaan itsesi paremmin ja hyödyntämään omia psyykkisiä vahvuuksiasi. Lisäksi se ohjaa sinua edistämään niitä taitoja, jotka kaipaavat vielä kehittämistä.

Tarjous
jäsenelle

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774459592

19,90 €
(norm. 49 €)

Leena Ståhlberg –
Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä
Eeva Hujala – Leena Turja (toim.)

Näin teet hyviä valintoja

Varhaiskasvatuksen käsikirja

PS-kustannus, sid. 208 s. Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 €
Tilausnro 774454555

Kokoomateos, joka jokaisen varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulisi omistaa!

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.)

Positiivisen
psykologian voima
PS-kustannus, sid. 381 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 €
Tilausnro 774449573

PS-kustannus, sid. 375 s. Hinta 48 € Tietopalvelun jäsenelle 41 € Tilausnro 774461580

Kaupan päälle Varhaiskasvatuksen käsikirjan työkirja (arvo 29 €)!
14

15

Tilaa tuotteita:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi
Voit tilata myös
sähköpostitse tai puhelimitse.
Asiakaspalvelumme palvelee sinua
puhelimitse 014 337 0050
(arkisin kello 9–16)
ja sähköpostitse asiakaspalvelu@
varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi.
Lehden tarjoukset ovat voimassa 31.7. asti tai
niin kauan kuin tuotteita on saatavilla.

Aloita hyvän mielen vuosi!
Hyvän mielen vuosi on superhelppo tapa alkaa elämään merkityksellisempää, innostuneempaa elämää. Maaretta Tukiaisen johdolla otat pieniä askeleita hyvän mielen taitoihin, jotka johtavat parhaimmillaan suuriin muutoksiin. Kun sinä voit hyvin, myös ympärilläsi olevat ihmiset voivat paremmin! Valitse mieleisesi väri. Hyvän mielen vuosi -kirja ei ole sidottu kalenterivuoteen, joten voit
aloittaa sen milloin tahansa.

PS-kustannus, sid. 239 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 €
Tilausnro turkoosi 774462550
Tilausnro keltainen 774462547
Tilausnro pinkki 774462974

Hintoihin lisätään lähetyskulut 4,90–7,90 €.
Yli 60 €:n tilaukset postikuluitta.
Normaali toimitusaika 1–2 viikkoa.
Sinulla on 14 vrk:n tutustumisoikeus kirjoihin.

”Kirjan ydinajatus on, että
ihminen on itsensä paras asiantuntija ja
että myönteisiä ajattelumalleja vahvistamal
la käyttäytymistä on mahdollista ohjata halut
tuun suuntaan.”
Outi Kosunen, lastentarhanopettaja

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen taidot
PS-kustannus, nid. 445 s. Hinta 37 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774462152

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen kortit
PS-kustannus, 58 korttia Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774449285

Maaretta Tukiainen – Krista Keltanen

Inspiraatiokortit
PS-kustannus, 53 korttia Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774451846

Kaikki
nämä Maaretta
Tukiaisen tuotteet
jäsenelle

20 €

Maaret Kallio

Lujasti lempeä
Mielen työkirja
Kirja kulkee mukanasi kahdentoista kuukauden ajan kysellen lempeästi
ja kyseenalaistaen lujasti. Mielen hyvinvointia tukevien teemojen kautta se auttaa tekemään pieniä pysähdyksiä merkityksellisten asioiden
äärelle niin omassa elämässä kuin mielessä.

WSOY, sid. 255 s. Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 22,90 €
Tilausnro 774462495

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun
ammatillisen kirjakerhon säännöt:
Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäsenenä saat vuosittain 4–6 edullista kauden kirja
-lähetystä automaattisesti ilman erillistä tilausta.
Kauden kirja voi olla myös kahden kirjan kirjapaketti tai kirja ja kirjan käytön tueksi soveltuva muu
tuote. Jos et halua kauden kirjaa, voit peruuttaa
sen etukäteen määräpäivään mennessä. Kauden
kirjasta lähetetään sinulle ennakkotiedote postitse. Tiedote lähetetään myös sähköpostitse, jos
olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi. Voit
tehdä peruutuksen postitse tulevan esitteen kupongilla, puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä,
sähköpostitse tai verkkopalvelussamme omilla
jäsentunnuksillasi.
Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun voivat liittyä
Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt. Kirjakerhossa ei ole jäsenmaksua, eikä jäsenyyden aikana tarvitse ostaa tiettyä määrää kirjoja.
Voit erota Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjakerho
voi erottaa jäsenen jatkuvien palautusten, maksamattomien laskujen tai muiden väärinkäytösten vuoksi. Maksamattomista laskuista veloitamme huomautuskuluja viisi euroa maksumuistutusta kohden. Saatava siirtyy perintään kahden
maksumuistutuksen jälkeen.
Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi kieltää
omien osoitetietojesi käytön ottamalla yhteyden
asiakaspalveluumme.

