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Tuhannet kollegasi ovat jo jäseniä 
– liity sinäkin!

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu on ammatillinen 
kirjakerho sinulle, joka haluat tietää alan uusista 
ammattikirjoista ja -materiaaleista ensimmäisten 
joukossa. Kirjakerhomme jäsenenä saat alennus-
ta ostoistasi!

Ole ylpeä itsestäsi
"Haluan olla hyvä, siksi haluaisin tämän itselleni." Järjestimme Fa-

cebook-sivuillamme arvonnan Vasun käyttöoppaasta, ja tuo lause 

vaikutti minuun syvästi. Siinä tiivistyi teidän, ihanat varhaiskasva-

tuksen ammattilaiset, ammatillisen kehittymisen palonne. Se nä-

kyy mielestäni myös hurjassa tykkääjämäärässämme, joka lähes-

tyy hirmuista kyytiä kohti 6000:tta! 

Tuossa lauseessa konkretisoitui myös meidän olemassaolom-

me tarkoitus. Haluamme auttaa sinua olemaan hyvä. Ei superkas-

vattaja, eikä kaiken kestävä sisupussi. Sinä riität juuri tuollaisena 

kuin olet! Jaksamistasi ja osaamistasi tukevat tarjoamamme mate-

riaalit. Kuulostelemme herkällä korvalla, mitä te kaipaatte, ja yri-

tämme parhaamme mukaan tuoda avun 

lähettyvillesi. Työsi on yksi 100-vuotiaan 

Suomen tärkeimmistä. 

Hyviä fi iliksiä!

Jutta Vainio
jutta.vainio@varhaiskasvatuksen-
tietopalvelu.fi 

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelus-
ta löydän aina ajankohtaista kirjallisuutta 

tueksi varhaiskasvatuksesta käytävään keskusteluun. 
Löydän kirjoista aineistoa myös henkilökunnalle järjestettäviin 

pedagogisiin tapaamisiin. Kirjojen tilaaminen on helppoa 
ja toimitus nopeaa.

 Satu Kivi 
päiväkodin johtaja

Kirja perustuu ajatukseen, että 
kukaan lapsi ei synny kiusaa-
jaksi, vaan muita kiusaava lap-
si on oppinut vääränlaisia toi-
mintatapoja eivätkä hänen it-
sehillinnän taitonsa ole vielä 
kehittyneet riittävästi. Kirjassa 
annetaan kiusaamisen ehkäi-
syyn monipuolisia ajattelun ja 
toiminnan välineitä.

Hyödynnä tämän luettelon edut!
• 100 ensimmäistä tilaajaa saa tilaukseen-

sa kaupan päälle Pienet lapset ja kiusaa-
misen ehkäisy -kirjan (arvo 41 €).

• Yli 60 euron tilaukset postikuluitta (norm. 
alk. 4,90 €).

• Erikoistarjouksia jäsenille.

Vinkkiminuutteja, arvontoja ja tukea työhösi!
Löydät meidät Facebookista nimellä Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu.

Tee tilaus ja liity jäseneksi verkkopalvelussamme:
 www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi 

100 ensimmäiselle 

tilaajalle kaupan päälle
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Liisa Ahonen

Vasun käyttöopas
Miten luoda Vasusta pedagoginen työväline varhaiskasvatuksen arkeen?

Tämän käyttöoppaan avulla kehität varhaiskasvatustyötä uuden Vasun hengessä. 
Kirja osoittaa, että uuden Vasun tuomat muutokset palvelevat paitsi lasten myös ai-
kuisten etua. Teos jäsentää Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käy-
täntöön. Siinä esitellään muun muassa, mitä laaja-alainen osaaminen, toimintakult-
tuuri, kasvatusyhteistyö ja pedagogiikan toteuttaminen tarkoittavat varhaiskasvatuk-
sen arjessa. Mukana on myös Vasun haltuun ottamista tukevia tehtäviä, joita voit to-
teuttaa yksin, yhdessä työtiimin tai lapsiryhmän kanssa.

PS-kustannus, nid. 303 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759959266

Liisa Ahonen

Haastavat kasvatustilanteet
Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja

Haastavissa tilanteissa, kuten lapsen uhmakkaassa käyttäytymisessä, helposti tulistumisessa tai voimak-
kaassa vetäytymisessä, saattaa olla kyse lapsen sosiaalis-emotionaalisesta tuen tarpeesta. Haastavana pi-
detty lapsi ei käyttäydy tarkoituksella hankalasti vaan tarvitsee aikuisen tukea tunteidensa käsittelyyn.

Kirja tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja ohjeita, kuinka haastaviin tilanteisiin voidaan tarttua päi-
väkodin 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.

PS-kustannus, sid. 290 s. Hinta 42 € Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 759954805 

”Vasun käyttöopas on kirja, johon jokaisen varhaiskasvatuksessa 
työskentelevän olisi hyvä tutustua. Kirja sai innostumaan ja aja-
tukset virtaamaan sekä haastaa kyseenalaistamaan omia toimin-
tatapoja. Oivallinen työkirja pitkäksi aikaa!”  

– Henna Vesala, vastaava lastentarhanopettaja, Kauhajoki

Pirjo-Leena Koivunen – Taisto Lehtinen

Kasvu kiikarissa
Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille

Kirjassa käsitellään havainnoinnin perusperiaattei-
ta, kuten havainnointia erilaisissa tilanteissa, havain-
noinnin edellytyksiä ja esteitä, tulosten hyödyntämis-
tä ja dokumentointia. Kirjassa esitellään myös, kuinka 
havainnoinnin tuloksista voi keskustella vanhempien 
kanssa. Lisäksi mukana on kirjoittajien laatimat help-
pokäyttöiset havainnointi- ja arviointilomakkeet, tieto-
ja saatavilla olevista havainnointi- ja arviointimenetel-
mistä sekä lukuisia käytännön esimerkkejä havainnoin-
titilanteista.

PS-kustannus, nid. 229 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 759951387

Eeva Hujala – 
Leena Turja (toim.)

Varhais kasvatuksen 
käsikirja
Alan perusteoksessa esitel-
lään keskeinen osaaminen 
varhaiskasvatuksen kehittä-
misen perustaksi. Uudistetun 
painoksen sisältö on päivitet-
ty vastaamaan sekä uusittua 

varhaiskasvatuslakia että uusimpia varhaiskasva-
tussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitel-
man perusteita.

PS-kustannus, sid. 375 s.
Hinta 48 € 
Tietopalvelun jäsenelle 41 € 
Tilausnro 759959253
Tietopalvelun jäsenelle 41 €

Tähän kirjaan kaupan päälle Varhais kasvatuksen käsi kirjan työkirja (arvo 29 €)!

Uudistettu painos

vuorovaikutukseen lapsen kanssa, kuuntelee tätä ja osoittaa antavansa tukea.

PS-kustannus, sid. 290 s. Hinta 42 € Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 759954805 

Aiheesta on myös koulutusta!
Liisa Ahosen Ratkaisuja haastaviin kasvatustilanteisiin -koulutus Helsingissä 

keskiviikkona 29.11. ja Oulussa perjantaina 19.1.2018. 
Lue lisää ja tutustu koulutuksiimme: 

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi /koulutukset
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Satu Irisvik – Jenni Utriainen

Kuinka kasvattaa diginatiivi
Nykylapset elävät aivan erilaisessa mediamaail-
massa kuin vanhempansa. 

Kuinka kasvattaa diginatiivi tarjoaa apua pieni-
en ja alakouluikäisten diginatiivien kasvattami-
seen. Kirjaa varten on haastateltu eri alojen asian-
tuntijoita sekä joukkoa tavallisia vanhempia, jotka 
kirjoittajien tapaan ovat joutuneet pohtimaan las-
tenkasvatusta uudessa digitaalisessa maailmassa.

Kustantamo S&S, nid. 175 s. 
Hinta 22 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro 759960048

Merja Tompuri

Tenavat tasapainoon 
Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja 
kuormitusta

Miten kiukun tunnetta voi käsitellä lapsen kanssa? 
Entä miten rauhoittaa ylikierroksilla käyvä lapsi?

Tämä kirja sisältää tarinoita ja käytännönlä-
heisiä harjoituksia lapsen vireystilan, kuormi-
tuksen ja tunteiden säätelyyn sekä sisäisen rau-
hoittumisjärjestelmän vahvistamiseen. Lisäk-
si kirjassa on perustietoa vireyden ja kuormituk-
sen taustalla olevista tekijöistä. Mukana on yli 40 
tehtävä- ja lomakepohjaa sekä yhdessä lapsen 
kanssa tehtäväksi että aikuisen käyttöön.

PS-kustannus, nid. 215 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 759951895

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Asioista ja tapahtumista kertominen on tärkeä 
kielenkäytön muoto. Tämän kirjan kolmen ku-
vakertomuksen avulla lapsi saa luoda itse omat 
tarinansa. Teoksessa avataan lapsen kerrontatai-
tojen kehitystä ja annetaan vinkkejä kerronnan 
harjoitteluun, mutta ennen kaikkea se on innos-
tava ja erilainen satukirja.

Kirjan mukaansatempaavan kuvituksen on 
tehnyt Ina Majaniemi.

PS-kustannus, sid. 151 s. 
Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 759959114

Aistiseikkailu-paketit nyt jäsenelle -50 %!

Sanna Leena Saarinen

Aistiseikkailu-kirja ja -kortit
Elämyksiä ja toimintaa koko vuodeksi

Kirjan monipuoliset, väreihin ja käsitepareihin 
liittyvät sadut tehtäväideoineen tukevat lapselle 
tärkeitä toimintatapoja: leikkiä, liikuntaa ja tai-
teellisia kokemuksia sekä itseilmaisua. 

Lorukorttien avulla kirjan satujen kertominen 
onnistuu hauskasti ja värikkäästi.

PS-kustannus, nid. 112 s. + 72 korttia
Hinta 75 € Tietopalvelun jäsenelle 37,50 € 
Tilausnro 759954313

Sanna Leena Saarinen

Aistiseikkailu 2 -kirja ja -kortit
Matka maailman ympäri alkaa

Katsele Iso-Britannian nähtävyyksiä yhdessä La-
re-lampaan kanssa ja laske Etelämantereella mä-
keä Pilli Pingviinin kanssa! Kirjan satujen ja teh-
tävien avulla luodaan kiinnostusta ja pohjaa myö-
hempää maihin ja kulttuureihin tutustumista var-
ten. Lorukortit tukevat kirjan toiminnallisuutta.

PS-kustannus, nid. 112 s. + 80 korttia
Hinta 75 € Tietopalvelun jäsenelle 37,50 € 
Tilausnro 759950058

Sanna Leena Saarinen

Aistiseikkailu 3 -kirja ja -kortit
Matka maailman ympäri jatkuu

Miltä tuntuvat sambakarnevaalien asut? 
Entä voiko kaktusta syödä? Sarjan 
kolmannessa osassa maailmanym-
pärysmatkaa jatketaan muun mu-
assa Kipa Koalan ja Lippa Lohi-
käärmeen kanssa.

PS-kustannus, 
nid. 112 s. + 80 korttia
Hinta 75 € 
Tietopalvelun jäsenelle 37,50 € 
Tilausnro 759950061

Jäsenelle vain 19,90 € 9.10.2017 
asti!
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KASVATUSTYÖ
Tyypillisessä lukutuokiossa aikuinen 

lukee ja lapsi kuuntelee. Mitä jos 
tilanne käännettäisiinkin toisinpäin?



Kirsi Rehunen

Tiedeleikkejä pikkututkijoille
”Miksi kädet kuumenee, kun hieron niitä yhteen?”

Tässä kirjassa esiteltyjä innostavia tiedeleikke-
jä voi toteuttaa niin pihalla, metsässä, rannas-
sa kuin sisälläkin. Kirjan avulla pikkututkija op-
pii kuvailemaan, vertailemaan, luokittelemaan 
ja järjestämään havaintojen ja mittausten avulla 
saatuja tietoja ja tuloksia sekä esittämään näil-
le toimille perusteluja. Kirjassa on mukana myös 
Tiedekeskus Heurekan vinkkejä. Nyt käynniste-
tään tutkimukset ja otetaan itse asioista selvää!

PS-kustannus, nid. 259 s. 
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 759954863

Milla Tuormaa

Takapihalta alkaa seikkailu
Tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille

Tämä teos vie lapset luontoretkille mielikuvi-
tusta ruokkivien tarinoiden voimin. Tarinois-
sa seikkailee mielikuvitusolentojen lisäksi lähi-
luonnosta tuttuja eläimiä, joihin voidaan pereh-
tyä tarkemmin kirjan taidokkaiden neliväristen 
piirroskuvien ja ytimekkäiden lajitietojen avulla. 
Jokaiseen tarinaan liittyy runsaasti elämykselli-
siä toimintaideoita. Kirjan upean kuvituksen on 
tehnyt Milja Laine.

PS-kustannus, sid. 163 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 759951882

Sopii myös esiopetukseen!

Näistä kirjoista saat yhteensä 
yli 300 toimintaideaa!

Laila Nevakivi – Anne Raunio

Olli Oravan syyspuuhat
Hurmaavasti kuvitettu lastenkirja orava-
perheen valmistautumisesta talveen. Sadun 
muotoon puettu tarina kertoo luonnosta ja 
vuodenkierrosta eläinten silmin.

Talveksi pitäisi laittaa ruokavarastoja, 
mutta huonomuistinen Olli ei tahdo muis-
taa, mitä kaikkea piti kerätä. Monenlais-
ten sattumusten kautta Olli pääsee opetta-
maan oravanpojille, Aatulle, Eetulle ja Hei-
kille talvivaraston laittoa ja talvi voi tulla!

Minerva Kustannus, sid. 50 s. 
Hinta 22 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro 759960187

Rosemarie Portman – Josef Griesbeck

Tepasteleva tuhatjalkainen
Ryhmätoimintaa pienille ja isoille

Tepasteleva tuhatjalkainen on hauska ja mo-
nipuolinen leikkikirja ryhmäyttämiseen ja 
yhteishengen luomiseen. Eri-ikäisille so-
pivia harjoitteita löytyy tutustumiseen, 
omien vahvuuksien löytämiseen ja vahvis-
tamiseen, luottamuksen rakentamiseen ja 
hauskanpitoon. Mukana on niin ruumista 
kuin aivoja liikuttavia leikkejä, joista saa 
koostettua erityyppisiä toimintakokonai-
suuksia.
Lasten Keskus, nid. 
Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 26 € 
Tilausnro 759960051 

Vuokko Hurme – Sanna Pelliccioni

Peukalon käsikirja
Tietoa lapsille vanhenemisesta

Miksi jotkut elävät vanhemmiksi kuin 
muut? Miksi vanhat ihmiset tärisevät tai 
kävelevät kumarassa? Mistä ryppy ilmes-
tyy? Mitä tarkoittaa eläke, leskeys tai de-
mentia? Mikä vanhenemisessa on mukavaa 
ja mikä ikävää?

Peukalon käsikirja on lasten tietokirja 
vanhenemisesta. Kirjassa seikkailee Har-
malan perhe. Kirja sopii nuorille ja van-
hoille, ja mukana on tehtäviä ja lapsille so-
pivaa infografi ikkaa.

Aula & Co, sid. 32 s. 
Hinta 17 € Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
Tilausnro 759960161 Tutustu ja tilaa:
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Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen 
bongausopas
Bongausopas on syntynyt Huomaa hyvä! -kir-
jan ja -korttien pohjalta ja tueksi antamaan 
lisää evästä vahvuuskasvatuksen toteutta-
miseen käytännössä. Opas toimii itsenäisenä 
teoksena, jonka avulla kuka tahansa voi aloit-
taa taitojen harjoittelemisen. Kirjassa on pal-
jon harjoitteita, tehtäviä, pelejä ja leikkejä, 
joilla vahvuuslihaksia bodataan. 

PS-kustannus, nid. 178 s. 
Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 759954892

Kati Kärkkäinen

Vahvista lasta
Miten elää arkea lapsen kanssa siten, että hä-
nestä tulee sinut itsensä ja elämän kanssa? 
Niin, että hän arvostaa itseään ja toisia, suh-
tautuu elämään toisaalta levollisesti ja toisaal-
ta innolla? Saa tartuttua toimeen ja luovittua 
käytännön tilanteissa? Miten lasta voi varus-
taa tulevan varalle? 

Näihin kysymyksiin vastaa Kati Kärkkäi-
sen uutuuskirja Vahvista lasta. Tämä kirja an-
taa aikuiselle valmiudet tukea lapsessaan 
sellaisia vahvuuksia, joiden avulla selvitään 
myös elämän kivikkoisemmissa kohdissa.

Duodecim, nid. n. 120 s. 
Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 759960064

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! -kirja ja -toimintakortit
Tämä kirja osoittaa, miksi on tärkeää keskittyä siihen, missä lapsi 
on hyvä. Kirjassa esitellään tärkeimmät luonteenvahvuudet ja ker-
rotaan, missä niiden käyttöä voi havaita ja miten niitä voi harjoitus-
ten avulla vahvistaa.

Toimintakorteissa esitellään tiivistetysti 26 luonteenvahvuutta ja 
annetaan keinoja vahvistaa niitä. Korteissa tutustutaan Vahvuusva-
rikseen, joka johdattaa lapset löytämään omat luonteenvahvuutensa!

PS-kustannus, nid. 232 s. + 30 korttia
Hinta 74 € Tietopalvelun jäsenelle 58 € 
Tilausnro 759959680

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.)

Positiivisen psykologian 
voima
Kirja johdattaa sinut perusteellisesti ja 
helposti positiivisen psykologian maail-
maan. Sen avulla opit muun muassa, mi-
kä on joukon voima, tunnistat vahvuuk-
sia ja otat positiivisen pedagogiikan kei-
not käyttöön. 

PS-kustannus, sid. 381 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 759949577

Kolme syytä, miksi vahvuuksiin perustuva 
kasvatus kannattaa: 

1. Omien luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja kannus-
tava palaute luovat myönteisiä kehityskulkuja pitkälle 
tulevaisuuteen.

2. Vahvuuskasvatuksen on huomattu lisäävän lasten it-
seluottamusta, koettua turvallisuudentunnetta ryhmäs-
sä ja keskinäistä kunnioitusta.

3. Myös oma hyvinvointisi lisääntyy! 
Lähde: Huomaa hyvä! – 

Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa

SISUKKUUSUKKUUSINNO
STUS

JÄSENTARJOUS!

Jäsenelle 

19,90 €
(norm. 45 €)
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Reija Suntio

Kesytä jännitys
Opas kasvattajalle

Tässä kirjassa on runsaasti harjoituksia, joiden avulla voidaan purkaa jännitystä, vahvistaa tun-
netaitoja ja luoda sallivaa ilmapiiriä. Harjoitusten taustaksi pohditaan, miksi jännitys ilmenee eri 
ihmisillä eri tavoin, millaisena jännitys tyypillisesti näyttäytyy eri ikävaiheissa ja miten voimak-
kaasti ympäristön asenteet siihen vaikuttavat. Opettamalla erilaisia tunteiden säätelyn keinoja ja 
hyväksyvää asennetta voimme parhaimmillaan ehkäistä pitkäaikaisen jännityksen muuttumisen 
elämää rajoittavaksi ahdistukseksi tai peloksi.

PS-kustannus, nid. 216 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759947621

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

Stressin säätely
Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

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, lapsen kehitys vaarantuu ja riski erilaisille käyttäytymisen häiriöille lisääntyy. 
Siksi lapsi tarvitseekin apua stressin säätelyn taitojensa kehittämiseksi.

Tämä huippuasiantuntijoiden teos tarjoaa uudenlaista tietoa kasvatuksen tueksi. Se antaa 
kokonaisnäkemyksen ihmisen stressijärjestelmän syntyyn, kehitykseen ja merkitykseen.

PS-kustannus, sid. 214 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759945445

Kirsi Liuska – Tiina Turunen

Häijyherneitä ja lempeyslientä
Opas lasten ristiriitatilanteiden ehkäisyyn

Kirja tarjoaa 92 hyväksi havaittua harjoitusta, joiden avulla käydään läpi esimerkiksi erilaisuuden 
kohtaamista, vuoron odottamista, hyviä tapoja, sääntöjen noudattamista, jakamista, mielipide-
eroja, toisten huomioimista ja anteeksi pyytämistä. Musiikin, draaman, kuvallisen työskentelyn, 
kirjallisuuden ja kädentaitojen avulla voidaan harjoitella innostavasti sosiaalisia taitoja.

PS-kustannus, nid. 167 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 759945393

Anne Österberg – Laura Tuomola

Tunteet tutuiksi -tehtäväkortit
Tämän korttisarjan parissa on hauskaa ja helppoa pohtia lasten kanssa tunneilmaisun moni-
muotoisuutta, nimetä perustunteita ja havainnoida tunteiden kirjoa. Korttien avulla opitaan 
tunnistamaan ja nimeämään tunteita, tulkitsemaan lapsen maailman hankalia tilanteita sekä 
mietitään erilaisia toimintavaihtoehtoja ja valintojen seurauksia yllättävissä tilanteissa.

PS-kustannus, 69 korttia + vinkkivihko
Hinta 52 € Tietopalvelun jäsenelle 47 € Tilausnro 759945953

Kira Hurme – 
Tarmo Kyllönen

Turvassa!
Vahvista lapsen turvallisuuden tunnet-
ta ja varaudu vaaratilanteisiin

Tässä kirjassa käsitellään lapsen henki-
sen ja fyysisen turvallisuuden kokemusta. 
Lisäksi esitellään hyväksi havaittuja me-
nettelytapoja, joiden avulla turvallisuuden 
kokeminen saadaan entistä paremmaksi.

PS-kustannus, nid. 259 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € 
Tilausnro 759942862

Maiju Mäki

Kuulolla
Kuvia, ääniä, tarinoita, viittomavideoita

Kuulolla-materiaali sisältää 131 äänitehtävää ja yli 200 niihin 
liittyvää ääntä, viittomavideota ja kopioitavaa kuvaa. Käsi-
teltäviä kokonaisuuksia ovat mm. keho, tunteet, koti, kau-
punki, eläimet, vapaa-aika, ammatit ja ajan käsitteet. 

Vuorovaikutusta, kielellistä kehitystä, tunnetaitoja, ke-
hotietoisuutta sekä ajattelun taitoja kehittävät harjoituk-
set innostavat mielikuvituksen käyttöön ja itseilmaisuun. 
Tavoitteena on luoda monikanavainen oppimistuokio, jos-
sa kokonaisvaltainen oppiminen tapahtuu aistielämyksien, 
toiminnan ja keskustelemisen avulla.

Opike, Kehitysvammaliitto, kierresid. 157 s. + 3 CD:tä
Hinta 90 € Tietopalvelun jäsenelle 81 € Tilausnro 759960077
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Korttipakat motoristen taitojen kehittämiseen jäsenelle tarjoushintaan!

Timo Jaakkola

Krokotiilijuoksu + Juokse, 
hyppää, heitä, ota kiinni!
Kenguruviesti, ninjahippa, lohikäärmeen pyrs-
tö ja yli parisataa muuta Krokotiilijuoksu-kirjan 
toimintaideaa saavat lasten jalat vipeltämään 
ja toimimaan! Teos sisältää valmiita toiminta-
vinkkejä kaikkiin liikunnallisiin hetkiin.

Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni! -kirja antaa 
tukun tietoa siitä, miten perusliikuntataito-
ja kannattaa opettaa ja miksi niihin panosta-
minen on niin tärkeää. Lisäksi kirja on täynnä 
käytännön harjoitteita, joiden ohjaaminen on-
nistuu keneltä tahansa.

PS-kustannus, nid. 152 s. + 267 s. 
Hinta 82 € Tietopalvelun jäsenelle 65 € 
Tilausnro 759952564

Elina Pulli

Liikkua, leikkiä ja luoda
Liikuntaideoita varhaiskasvatukseen

Osallista lapset ja onnistu! Liikkua, leikkiä ja luo-
da on innostava toimintapaketti varhaiskasvat-
tajan työn tueksi. Kirja sisältää vinkkejä lii-
kuntatuokion ohjaamiseen sekä päivittäisen 
toiminnallisuuden lisäämiseen. Iloinen teke-
misen meininki varmistaa, että jokainen lapsi 
tulee kohdatuksi myös isossa ryhmässä.

Elina Pullin helppolukuiset ja raikkaat ideat 
sekä Jii Roikosen havainnollinen kuvitus aut-
tavat toteuttamaan uuden Vasun mukaista lii-
kuntakasvatusta.

Lasten Keskus, nid. 120 s. 
Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 44 € 
Tilausnro 759960116

Päivi Rautanen

Liikkuvaiset-liikuntakortit 
Tasapainoillen + Yhdistellen
Liikkuvaiset-kortit ovat Suomessa valmistettu-
ja tuotteita, joiden taustalla on toimintatera-
peutin ja liikunnanohjaajan ammattitaito. Ku-
vitetut korttisarjat on suunniteltu tukemaan 
pääasiassa lapsen motorista kehitystä. Tasa-
painoillen-kortit tukevat mm. kehonhallintaa 
ja tasapainoa, Yhdistellen-kortit mm. kehon-
hahmotusta sekä sosiaalisia taitoja. Liikkuvai-
set-korttien mukana tulee kangaspussi.

Liikkuva terapeutti, 30 + 20 korttia
Hinta 83 € Tietopalvelun jäsenelle 75 € 
Tilausnro 759960103 

Liikunta varhaiskasvatuksessa 
+ Loruloikkia
Tämän paketin avulla tuet lapsen liikunnal-
lista kehitystä eri ikävaiheet huomioiden.

PS-kustannus, nid. 268 s. + 224 s. 
Hinta 72 € Tietopalvelun jäsenelle 55 € 
Tilausnro 759948316

Tuuli Tiainen – Virve Välimäki

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten
Kirja täynnä vinkeitä vinkkejä esi- ja alkuopetukseen! Kirja koos-
tuu leikeistä, joissa varhaisia oppimisvalmiuksia ja äidinkielen ja 
matematiikan oppisisältöjä opitaan liikkumisen avulla. Leikeissä 
huomioi daan erityisesti motoriikka ja kinesteettisen aistin hyödyn-
täminen osana oppimista.

PS-kustannus, nid. 192 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 759949564

Jäsenelle 

55 €
(norm. 72 €)

JÄSENTARJOUS!

Verkkopalvelustamme kortit saatavilla myös yksittäin!

Anne Österberg – Nina Kuusela

Jumppaa junnuille + 
Näppärät näpit
Karkea- ja hienomotoristen harjoitusten 
tehtäväkortit

PS-kustannus, 2 x 80 korttia + vinkkivihkot
Hinta 130 € Tietopalvelun jäsenelle 50 € 
Tilausnro 759944815
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Iiro Rantala – Sinikka Nopola – 
Tiina Nopola – Christel Rönns

Risto Räppääjän laulukirja + CD
16 laulua nuotteineen

Risto Räppääjän laulukirjaan on koottu Räppääjä-elokuvien suosituimmat kappaleet sanoineen ja 
nuotteineen. Kuusitoista Iiro Rantalan säveltämää ja Sinikka ja Tiina Nopolan sanoittamaa lau-
lua ovat jo lasten klassikkoja: Mageet sanat, Hei Nuudelipää, Kaikki kuntopiiriin vaan, Täältä pe-
see, Sitten tuli viileä Venla.

Kirjassa on cd, jonka tahdissa voi laulaa elokuvan tähtien kanssa tai harjoitella biisien soitta-
mista.

Tammi, sid. 56 s. + CD, Hinta 36 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 759959965

Liisa Kallio

Minne matka, pikku Papu?
Pikku Papun kirjaperhe saa uuden tulokkaan, soivan kuvakirjan kaikkein pienimmille!

Kirjassa on iloisen väriset kuvat ja kiihkeääkin lukemista kestävät pahviset sivut. Kertomusta 
siivittävät Matti Kallion suunnittelemat äänet.

Paina nappia ja kuuntele, miten pikku Papu ja sen ystävät kipittävät, pomppivat ja mönkivät. 
Perillä odottaa yllätys, josta jokainen saa haukata!

Tammi, sid. 14 s. Hinta 22 € Tietopalvelun jäsenelle 17,90 € Tilausnro 759959936

Ammuu! Laulukirja + CD
Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu! toivottaa kaikki sydämellisesti ja kerrassaan tervetulleiksi mu-
siikkimatkalle. Päällimmäisenä mielessä ei niinkään ole reissun pää, vaan kaikki se, mitä matkan 
varrella kohdataan: leppäkerttuja, metsän ja kotitilan otuksia, pöllöäiti, hämmäskäärme ja sen 
sellaisia. Aarrettakin etsitään, mutta ennen kuin se löytyy, voi kertoa vain, että taikaa siinä on.

Teos, sid. 52 s. + CD, Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 759960174

Leikkien Laululeikkipussi + 
Liikennelorupussi + Liikuntaleikkipussi 
+ Liikuntaleikkipussi II -paketti
Laululeikkipussi sisältää 24 erilaista korttia, joiden toi-
sella puolella on hauska perinteinen laululeikki ja toi-
sella lastenlauluun liittyvä kauniisti piirretty kuva. Lii-
kennelorupussiin sisältyy 24 hauskaa lorukorttia lapselle 
tärkeistä liikennesäännöistä, kuten suojateistä, liiken-
nevaloista sekä kävely- ja pyöräteistä. Liikuntaleikki-
pussi sisältää 24 hauskaa, lorumuotoista liikuntaleikkiä. 
Liikuntaleikkipussi II sisältää 24 upouutta lorumuotoista 
liikuntaleikkiä. Kaikki lorupussit ovat saatavilla myös 
yksittäin.

Leikkien, 4 lorupussia x 24 korttia
Hinta 103 € Tietopalvelun jäsenelle 93 € 
Tilausnro 759959525

Sarjan uutuus!
Minna Lappalainen

Hei, me laulupiirretään! 
-kirja ja -CD
Laulupiirtämisen menetelmä 
 monialaisen oppimisen ja vuoro-
vaikutuksen tukena

Tämä materiaali on monipuolinen ja 
käytännönläheinen tietopaketti laulu-
piirtämisestä, sen työtavoista ja käyt-
tömahdollisuuksista. Materiaali sisäl-
tää lähes 40 menetelmälaulua nuot-
teineen ja toimintavinkkeineen sekä 
cd:llä ihanan kokonaisuuden tarttuvia 
piirtämislauluja. Kirjassa puheenvuo-
ron saavat myös menetelmää käyttä-
vät eri alojen ammattilaiset.

Laulau, sid. 168 s. + CD
Hinta 63 € Tietopalvelun jäsenelle 57 € 
Tilausnro 759957242

Materiaali myös ruotsinkielisenä: Hej, nu ska vi sjungorita! – Mångsidig inlärning och växelverkan genom Sjungorita! -metoden
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Tuula Korolainen – Riitta Tulusto – 
Maija Hurme (kuv.)

Leijona se venytteli
100 vuotta suomalaista lastenrunoutta

Leijona se venytteli tarjoilee lastenrunon karpalo-
mehua Suomen itsenäisyyden ensivuosista ny-
kypäivään. Runot on järjestetty osastoihin, jotka 
kertovat perheestä, leikeistä, ammateista, oppi-
misesta, matkanteosta, suomalaisuudesta ja vuo-
den kierrosta luonnossa. Vuosien saatossa runo-
jen kuvaama maailma vaurastuu, kaupungistuu, 
teknistyy ja kansainvälistyy. Kaikkiaan runoja on 
yli 40 tekijältä.

Lasten Keskus, sid. n. 90 s. 
Hinta 26 € Tietopalvelun jäsenelle 23 € 
Tilausnro 759960145

Katri Kirkkopelto

Mullin mallin Molli
Tekemistä hyvän mielen hyrinöihin ja pahan 
tuulen puuskiin

Rakastettu Molli-hahmo laittaa tunteet mullin 
mallin mainiossa, käännettävässä kirjassa, joka 
sisältää pieniä tarinoita ja puuhatehtäviä. ”Pah”-
osuus sisältää mm. ohjeet murjotuskarkottimeen 
ja hekotushoukuttimeen ynnä muuta hilpeää teke-
mistä pahan päivän varalle. Kirjaa kääntämällä saa 
esiin hyvän mielen ”Hah”-jutut, kuten pikku Si-
sun sisujumpan. 

Teos tukee lapsen tunnetaitojen ja itsesäätelyn 
kehitystä ja on hekotuttavan hauska seuralainen 
niin hyvän mielen kuin pahan tuulen hetkissä.

Lasten Keskus, nid. 32 s. 
Hinta 10 € Tietopalvelun jäsenelle 9 € 
Tilausnro 759960158

Hannu Hirvonen – Virpi Penna

Hui hai hajamieli!
Loruja lapsille, kissoille ja kummituksille

Hui hai hajamieli! on hullunhauska ja hiljaa vii-
sas lorukokoelma lapsille, kissoille ja kummi-
tuksille. Kirjassa tapaat leppoisien kummitus-
ten ja kissan lisäksi jatkuvasti sairastelevan 
Soikku Saikkulin, rovasti Pullan ja Puustinna-
ruustinnan ja tanssikenkään muuttavan hiiri-
parin. Ja kun kissa yllättäen katoaa, kutsutaan 
apuun Pola Saliisi, soikea salapoliisi. Virpi Pen-
nan iloinen kuvitus taikoo Hannu Hirvosen lo-
rut elämään.

Karisto, sid. 48 s. 
Hinta 27 € Tietopalvelun jäsenelle 24 € 
Tilausnro 759960200

Kerttu Ruuska

Minä itse tiedän
100 hauskaa tehtävää

Minkälaisen tornin palikoista voi rakentaa, mil-
tä näyttää suojatien liikennemerkki, entä millaiselta 
tuntuu, kun saa uuden ystävän? 

Minä itse tiedän -korttien kanssa pohditaan arki-
päivän tärkeitä asioita, jutellaan tunteista, tutkitaan 
säätä ja luontoa, kuulostellaan kirjaimia, etsitään ero-
ja, lasketaan lukumääriä ja paljon muuta innostavaa.

Kysymyskorttia kääntämällä lapsen on helppo it-
se tarkistaa oikea vastaus kolmesta vastausvaihtoeh-
dosta. Jos sormenpää kurkistaa reiästä, jota Yrre-ora-
va osoittaa, on vastaus osunut oikeaan!

Sanoma Pro, Oppi&ilo, 100 korttia
Hinta 17 € Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
Tilausnro 759960190

Tutustu Minä opin, jihuu! -sarjan kirjoihin:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi /jihuu
Tutustu Minä opin, jihuu! -sarjan kirjoihin:

Tutustu kaikkiin Minä itse -kuutioihin:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi /kuutiot

Innostavat ja kehitystä tukevat materiaalit

SUOMI 

100

10

TOIMINNALLISET IDEAT



Akun aamutoimiaparaatti
Ensikosketus koodaamiseen

Koodaaminen on tuiki tarpeellinen tulevaisuuden taito, ja ensiaskeleet ohjelmoinnin maa-
ilmaan voi ottaa jo taaperoiässä. Tässä kirjassa tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin Aku 
Ankan hilpeässä seurassa. Koodaamisen peruskäsitteet komennoista funktioihin on esitelty 
yksinkertaisesti Aku Ankan aamutoimien muodossa. Miten Aku komennetaan ylös sängystä 
ja sitten hammaspesun kautta aamiaiselle? Entä tuleeko työmatkalla eteen yllättäviä muut-
tujia? Kirjaa lukiessa myös vanhemmat tai isovanhemmat voivat saada ensikosketuksensa 
koodaukseen. Moni saattaa huomata, että koodaaminen onkin ihan lastenleikkiä!

Sanoma Media Finland, nid. 12 s. Hinta 16 € Tietopalvelun jäsenelle 14 € Tilausnro 759960284

Paikoillanne, valmiit, laske!
Ryhmä Haun koirakaverusten seurassa on kiva treenata numeroita ja laskemista. Iloinen 
tehtäväkirja sopii lapselle, joka osaa jo käyttää kynää ja opettelee numeroita. Kirjan sivuil-
la opitaan piirtämään numerot, ilmaisemaan järjestyslukuja ja tekemään helppoja lasku- ja 
päättelytehtäviä.

Sanoma Media Finland, nid. 24 s. Hinta 15 € Tietopalvelun jäsenelle 14 € Tilausnro 759960297

Suomea Timo-hiiren kanssa 
-kielikylpypaketti
Suomea Timo-hiiren kanssa -opetusmateriaalin 
avulla lapset oppivat suomea laulujen, kuvien, 
tarinoiden ja leikkien kautta. Kielitaitoa kehi-
tetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joi-
ta ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, 
luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. 

Materiaali innostaa ja rohkaisee lapsia kie-
len opiskeluun ja harjoittamaan vuorovaiku-
tustaitoja leikkien kautta. 

Skolars Finland, 
Hinta 515 € Tietopalvelun jäsenelle 495 € 
Tilausnro 759954067

Manu-koiran seikkailut
Puhemotoriikkaa sisältäviä toiminnallisia 
tuokioita lapsille

Materiaalin tavoitteena on tukea lapsen pu-
hemotoriikan ja kielellisen tietoisuuden ke-
hittymistä.

Helppokäyttöinen kirja sisältää hauskoja 
harjoituksia, yksityiskohtaiset ohjeet ohjaa-
jalle ja lapsia kiehtovan kuvituksen kuuteen 
tuokioon. Kuvat toimivat vuorovaikutuksen ja 
osallistumisen tukena. Materiaalin sisällön on 
suunnitellut yhteisöllisen kuntoutuksen pu-
heterapeutti Taina Olkinuora. Kuvitus Damla 
Miinalainen.

Avainsäätiö, kierresid. koko A3, 80 s. 
Hinta 68 € Tietopalvelun jäsenelle 61 € 
Tilausnro 759954258

Carol Stock 
Kranowitz

Tahatonta 
tohellusta
Sensorisen integ-
raation häiriö lap-
sen arkielämässä

PS-kustannus, nid. 312 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 759945319

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

Matemaattiset 
oppimis-
vaikeudet
Mitä aiemmin mate-
maattiset vaikeudet ha-
vaitaan, sitä paremmin 

voidaan ehkäistä vaikeuksien kasaantu-
mista oppimisessa, elämänhallinnan tai-
doissa ja hyvinvoinnissa. Tässä kirjassa 
tarkastellaan matemaattisten taitojen ke-
hitystä päiväkoti-ikäisistä lähtien.

PS-kustannus, sid. 230 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 759959172

Hauskaa 
koodaamista!

Innostavat ja kehitystä tukevat materiaalit
Sisältää käytännön 

ohjeita lapsen auttamiseksi!

Varhaista tukea!

11

TUKEA OPPIMISEENTOIMINNALLISET IDEAT



Sanna Parrila – Elina Fonsén (toim.)

Varhaiskasvatuksen 
pedagoginen johtajuus
Käsikirja käytännön työhön

Tässä kirjassa kerrotaan, miten jokainen työyh-
teisö voi muodostaa jaetun johtajuuden avulla 
selkeät johtamisrakenteet ja toimivat työsken-
telymallit. Kirja tarjoaa uusinta tutkimustietoa 
varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja antaa käy-
tännön valmiuksia sekä konkreettisia työväli-
neitä eri varhaiskasvatusmuotojen johtamiseen 
ja kehittämiseen.

PS-kustannus, sid. 250 s. 
Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 42 € 
Tilausnro 759960527

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 oi-
keus varhaiskasvatukseen tarkoittaa, mikä on 
varhaiskasvatuksen ennalta ehkäisevä rooli, 
millainen varhaiskasvatuksen tila Suomessa on 
ja miten sitä voidaan parantaa. Se esittelee myös 
käytännönläheisesti, mitkä ovat lapsen ja van-
hemman oikeudet varhaiskasvatuksessa.

PS-kustannus, sid. 277 s. 
Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 42 € 
Tilausnro 759951879

Merja Koivula – Anna Siippainen – 
Paula Eerola-Pennanen (toim.)

Valloittava varhaiskasvatus
Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia

Valloittava varhaiskasvatus kannustaa tarjoa-
maan lapsille tilanteita, joissa he voivat kokeil-
la ja harjoitella demokraattisia taitoja, ajatte-
luntaitoja omien mielipiteiden muodostamisek-
si, opetella toisten kuuntelemista ja heidän ase-
maansa asettumista sekä eri näkökulmien pe-
rustelemista ja yhteisen ratkaisun löytämistä.

Vastapaino, nid. 374 s. 
Hinta 42 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 759960307

Tiina Lautamo – Vilja Laaksonen

RALLA
Leikki- ja kaveritaitojen 
havainnointimenetelmät

RALLA leikki- ja kaveritaitojen havainnointimene-
telmät -käsikirjan avulla tutustut luotettavaan 
ja lapsilähtöiseen havainnointiin. Käytännön-
läheinen käsikirja avaa leikki- ja kaveritaito-
jen havainnoinnin lähtökohtia ja esittelee kak-
si tutkimuspohjaista havainnointityökalua oh-
jeineen ja lomakkeineen. Lapsen arjessa tapah-
tuvan havainnoinnin tueksi on saatavilla myös 
verkossa ja mobiilisovelluksena toimiva RALLA-
sovellus.

Ralla Oy, sid. 69 s. 
Hinta 52 € Tietopalvelun jäsenelle 47 € 
Tilausnro 759959907

Kati Rintakorpi – Elsa Vihmari-Henttonen

Tää on meidän maailma!
Pedagoginen dokumentointi 
varhaiskasvatuksessa

Tää on meidän maailma! tarkastelee varhaiskas-
vatuksessa tapahtuvaa dokumentointia lapsi-
lähtöisestä, kokonaisvaltaisesta ja pedagogises-
ta näkökulmasta. Pedagogiseen dokumentointiin 
sisältyy paljon riemua, oivalluksia ja oppimista, 
mutta myös turhautumista ja eettisiä haasteita.

Kirja perustuu varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin 
sekä tuoreeseen tutkimustietoon.

Lasten Keskus, nid. 174 s. 
Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 44 € 
Tilausnro 759960129

Tiina Haapsalo – Heljä Petäjä – 
Päivi Vuorelma-Glad – Mirva Sunden – 
Hanna Pulkkinen – Ilkka Tahvanainen (toim.)

Varhaiskasvatus katsomusten 
keskellä
Monipuolinen käsikirja avaa katsomuskasva-
tuksen merkitystä varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden pohjalta. Katsomuskasvatusta 
tarkastellaan vuorovaikutuksen ja oppivan yh-
teisön toimintakulttuurin näkökulmasta.

Kirja tarjoaa useita näkökulmia lapsen ko-
konaisvaltaisen kasvun edistämiseen sekä var-
haiskasvattajan ammatillisen identiteetin ja 
osaamisen vahvistamiseen. Kirja koostuu alan 
asiantuntijoiden artikkeleista.

Lasten Keskus, nid. n. 120 s. 
Hinta 49 € Tietopalvelun jäsenelle 44 € 
Tilausnro 759960132
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Katariina Salmela-Aro – 
Jari-Erik Nurmi (toim.)

Mikä meitä liikuttaa
Motivaatiopsykologian 
perusteet

Tämä kirja on motivaatiotieteen 
perusteos, jossa alan johtavat 

tutkijat ja asiantuntijat esittelevät uusinta tutkimustietoa ja kertovat, 
kuinka motivaatiopsykologiaa voi soveltaa myös käytännössä. Aihet-
ta lähestytään erityisesti hyvinvoinnin ja työelämän näkökulmasta.

Saat kirjasta runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa siitä, mi-
kä rooli motivaatiolla on työelämän muutoksissa, liikunnan parissa 
tai omia arvoja pohdittaessa. Kirjan avulla ymmärrät, mikä merkitys 
motivaatiolla on hyvän elämän kannalta.

PS-kustannus, sid. 252 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 759958500 

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

Myötätunnon mullistava voima
Tämän kirjan tavoitteena on edistää myötätuntoisuutta elämässä ja erityisesti työpaikoilla tar-
joamalla näkökulmia myötätuntoa koskevan tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Kirjassa avataan 
myötätunnon yhteyksiä niin terveyteen, luovuuteen, merkityksellisyyteen kuin psykologiseen 
turvaan. Siinä myös esitellään, miten luonteenvahvuuksia, palvelevaa johtamista tai vapaaehtois-
toimintaa voidaan käyttää myötätunnon edistämisessä.

Kirjasta saat konkreettisia ideoita ja toimintaohjeita siitä, miten voit edistää myötätuntoa niin 
omalla työpaikallasi kuin sen ulkopuolella.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 759958610

Rasmus Hougaard – Teetta Kalajo

Tilaa ajatella
Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla

Tässä kirjassa kerrotaan, miten mindfulnessia voi soveltaa työelämään, ja esitellään käytännöl-
lisiä ja helppoja vinkkejä, joiden avulla voi tehostaa jokapäiväistä työntekoa ja parantaa muun 
muassa keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä. Kirja sisältää käytännön ohjeet mindfulnessin ta-
voitteelliseen harjoittamiseen ja oman 10 minuutin päivittäisen harjoitusohjelman kokoamiseen.

PS-kustannus, sid. 278 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759951837

Anne Mäkikangas – Saija Mauno – Taru Feldt (toim.)

Tykkää työstä
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Kirjassa kuvataan, mitä työstressi on ja millaiset tekijät sitä lisäävät alati muuttuvassa työelä-
mässä. Lisäksi teoksessa esitellään laajasti työhyvinvoinnin eri kuvaajia, kuten työn imua, lei-
piintymistä, työholismia ja työuupumusta. Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja työstä nautti-
miseen sekä teoreettista pohjaa työhyvinvoinnin tutkimiseen. Kirja ilmestyy marraskuussa.

PS-kustannus, sid. n. 200 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 759959237

Pauli Juuti 

Johtamisen kehittäminen
PS-kustannus, sid. 160 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro 759949878

Pauli Juuti – Antti Vuorela

Johtaminen ja työyhteisön 
hyvinvointi
PS-kustannus, sid. 172 s. 
Hinta 43 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro 759947524

Nämä johtamiskirjat jäsenelle vain 20 €/kpl

Pauli Juuti 

Jaetun johtajuuden taito
PS-kustannus, sid. 271 s. 
Hinta 54 € Tietopalvelun jäsenelle 46 € 
Tilausnro 759954944

Suosittu teos!

Jäsenelle vain 29 € 13.11.2017 
asti!
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Marja Kokkonen

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet
Opi tunteiden säätelyn taito

Jokaisella meistä on kokemuksia siitä, kuinka päreet paloivat, mopo karkasi käsistä tai kuppi meni nu-
rin. Satunnainen tunteiden säätelyn pettäminen kuuluu elämään, muttei välttämättä ole täysin riskitöntä. 

Tässä kirjassa esitellyistä tunteiden säätelyn keinoista on hyötyä niin töissä kuin vapaa-ajalla ja 
sekä omassa kasvussa että lasten kasvun tukemisessa. Kiinnostavasti etenevää kerrontaa elävöittävät 
eri-ikäisten ihmisten omakohtaiset kokemukset.

Suositun kirjan uudistettuun painokseen on ajantasaistettu tutkimuskirjallisuutta ja asiakirjatie-
toa sekä lisätty terveyttä käsittelevä luku.

PS-kustannus, sid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759959143

Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus
Mielen taitojen harjoituskirja

Kun edessäsi on vaativa tilanne, tunnetko itsesi vahvaksi leijonaksi vai heikoksi hiireksi?
Psyykkisiä taitoja ovat muun muassa keskittymiskyky, mielikuviin eläytyminen, tavoitteenasette-

lu ja rentoutumiskyky. Tämän kirjan avulla opit tuntemaan itsesi paremmin ja hyödyntämään omia 
psyykkisiä vahvuuksiasi. Lisäksi se ohjaa sinua edistämään niitä taitoja, jotka kaipaavat vielä kehit-
tämistä. Kirjassa on runsaasti harjoituksia ja testejä, joita voit hyödyntää esimerkiksi töissä, harras-
tuksissa ja urheilussa. 

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759959596

Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä
Näin teet hyviä valintoja

Miten varmistat, että teet hyviä, itsellesi sopivia valintoja?
Tämä kirja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Se antaa 

virikkeitä vaihtoehtojen puntarointiin sekä kannustaa asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan nii-
tä. Teos sisältää yli 50 valintojen tekoa helpottavaa tehtävää, joista osan voit täyttää suoraan kirjaan. 
Mukana on myös inspiroivia tarinoita siitä, miten ihmiset ovat rakentaneet omannäköistään elämää.

PS-kustannus, sid. 208 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 759954559

Markus Talvio – Ulla Klemola

Toimiva vuorovaikutus
Kun toinen ei tunnu kuuntelevan, vaikenetko kokonaan? Vai tuplaantuuko äänenvoimakkuutesi tur-
haan? Mistä löytyy lisää jämäkkyyttä edistää itselle tärkeitä asioita mutta myös ymmärrystä auttaa 
toista hänen ongelmissaan?

Kun muistamme, että vuorovaikutusta ihmisten välillä voidaan aina kehittää, olemme matkalla 
kohti hyviä ihmissuhteita ja ryhmähenkeä. Tässä kirjassa esiteltävät toimivan vuorovaikutuksen työ-
kalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään ti-
lannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. 

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 759954876

Maaret Kallio

Inhimillisiä kohtaamisia
Miten osaisimme kommunikoida ihmisten kanssa niin, että todella kohtaamme heidät? Läheisyyden 
tarpeemme on meissä jatkuvasti läsnä, ja tulee koetelluksi jokaisessa kohtaamisessa. Jos emme ole 
aidosti läsnä kohtaamisissamme, emme saa sitä mitä tarvitsemme: viesti ei mene perille, emme itse 
tule kuulluksi, nähdyksi tai kosketetuksi.

Lempeällä ja lujalla otteellaan Maaret Kallio osoittaa inhimillisyyden tärkeyden. Kun uskallamme 
kohdata itsemme ja toisemme inhimillisinä ihmisinä, saamme kosketuksen aidosti syvään ja hyvään 
elämään. Kohdatessamme toisemme aidosti annamme tilaa sekä omalle että toisen epätäydellisyydelle.

WSOY, nid. 256 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 22,90 € Tilausnro 759959923

Jo yli 6 000 lukijaa!

Uskaltaisitko olla 
ihmisenä itsellesi?
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Tietopalvelut
info: VARTTI 17
Tunnus 5011807
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tietopalvelut
maksaa 

postimaksun

Tilaan alle merkitsemäni tuotteet

kpl Tuotteen nimi Tilausnumero

Tilaus- ja liittymislomake

Yhteystiedot
Organisaatio (täytä vain jos tilaaja organisaatio)

Etunimi

Sukunimi

Lähiosoite

Postinumero

Toimipaikka

Sähköpostiosoite

 Kyllä, minulle saa lähettää sähköiset uutiskirjeet, 
ja jäseneksi liittyessäni saan kauden kirjasta sähköpostitiedotteen. 

7599/17

  KYLLÄ, liityn Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun 
jäseneksi ja saan tilaamani kirjat heti jäsenhinnoilla
(4–6 automaattista kauden kirja -lähetystä vuodessa)

 Haluan käyttää bonusrahani 
(katso bonusrahatilanteesi 
lehden takakannesta).

Hintoihin lisätään 
lähetyskulut alk. 4,90 € 

Normaali toimitusaika 
1–2 viikkoa. 

Sinulla on 14 vrk:n 
tutustumis oikeus kirjoihin.

Onko sinulla 
kysyttävää?

Asiakaspalvelumme palvelee 
sinua puhelin numerossa 

014 337 0050 tai sähköpostitse 
asiakaspalvelu@varhaiskas-

vatuksentietopalvelu.fi .

 Haluan tilaukseeni mukaan Bujoilun 
voima -kirjan tarjoushintaan 18,90 € 

(norm. 25 €). Tarjous on voimassa kaikille. 
Tilausnro 759959952

Miia Pöllänen

Bujoilun voima
Järjestä elämäsi ja saavuta 
unelmasi

Ota elämä haltuun ja saavuta 
tavoitteesi!

Kirja johdattaa sinut bul-
let journal -ilmiön pariin. Opas 
kertoo selkeästi ja havainnolli-
sesti bujoilun perusteet ja opas-
taa käyttämään sitä tavoitteel-
lisesti. Bullet journalin avulla 

saat kerättyä yhteen muistilistat, tulevat tapahtumat ja 
tehtävät sekä asetettua itsellesi tavoitteita, joiden seuraa-
minen bujon avulla on hauskaa ja konkreettista.

WSOY, sid. 176 s.

Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäsenenä 
saat vuosittain 4–6 edullista kauden kirja -lähe-
tystä automaattisesti ilman erillistä tilausta. Kau-
den kirja voi olla myös kahden kirjan kirjapaket-
ti 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 pos-
titse. Tiedote lähetetään myös sähköpostitse, jos 
olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi. Voit 
tehdä peruutuksen postitse tulevan esitteen ku-

pongilla, puhelimitse soittamalla tai tekstiviestil-
lä, sähköpostitse tai verkkopalvelussamme omil-
la jäsentunnuksillasi. 

Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun voivat 
liittyä Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt. 
Kirjakerhossa ei ole jäsenmaksua, eikä jäsenyy-
den aikana tarvitse ostaa tiettyä määrää kirjoja.  

Voit erota Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun 
jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta asiakaspalve-
luumme puhelimitse tai sähköpostitse. Kirjaker-
ho voi erottaa jäsenen jatkuvien palautusten, 

maksamattomien laskujen tai muiden väärinkäy-
tösten vuoksi. Maksamattomista laskuista veloi-
tamme huomautuskuluja viisi euroa maksumuis-
tutusta kohden. Saatava siirtyy perintään kah-
den maksumuistutuksen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun asiakas-
rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ja käyttää 
suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessa-
si kieltää omien osoitetietojesi käytön ottamal-
la yhteyden asiakaspalveluumme.

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:

Meneekö lasku eri paikkaan? 
Tee tilauksesi puhelimitse,  sähköpostilla tai verkko-palvelussamme.
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Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi
Tehtäväkirjani

Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän mielen 
taitojen harjoitteluun. Tämä täytettävä kirja ohjaa sinua kehittämään itsetunte-
mustasi ja vahvistamaan hyvinvointiasi määrätietoisesti mutta rennosti. 

Kirja kulkee kanssasi vuoden ajan viikko kerrallaan kohti itse asettamiasi ta-
voitteita. Päivämäärät merkitään kirjaan  itse, eli voit aloittaa oman hyvän mielen 
vuotesi milloin tahansa. Tehtävät perustuvat Hyvän mielen taidot -kirjan positiivi-
sen psykologian pohjalta kerättyyn tietoon. 

PS-kustannus, sid. 240 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 21,90 € 
Tilausnro keltainen 759959282 
Tilausnro turkoosi 759959279 
Tilausnro pinkki 759959127

Kun hankit tämän kirjan, otat pienen askeleen, 
josta voi seurata jotain suurta, sillä olet päät-
tänyt panostaa itseesi. Itsetuntemuksen ke-
hittäminen on nimittäin merkki välittämises-
tä – sekä itsestään että muista. Ihminen, jo-
ka tuntee itsensä ja elää sen mukaan, säteilee 
ympärilleen hyvää. Yhden ihmisen hyvinvoin-
ti hyödyttää siten aina useampaa, ja pienistä 
askelista syntyy jotain suurempaa.  Toivottu 
muutos voi joskus olla pienestä kiinni. Kun oi-
valtaa pienten asioiden suuruuden, saa käyt-
töönsä käänteentekeviä voimia.

Maaretta Tukiainen 

Valitse suosikkivärisi!

Muista myös nämä: 

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/hyvänmielenvuosi

Hyvän mielen vuosi  2018 -seinäkalenteri
Hyvän mielen vuosi 2018 -kalenteri on uuden ajan seinäkalenteri, jonka avulla al-
kavasta vuodesta on helppo luoda juuri sellainen kuin itse tahtoo. Samalla tulee 
harjoitelleeksi taitoja, joiden avulla elämänlaatu paranee. Kullakin kuukausiau-
keamalla on aktivoiva tehtävä, esim. tuunattava kuva, jonka avulla harjoitellaan 
yhtä hyvän mielen taitoa. 

Mielenterveyden keskusliitto, Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 32 € 
Tilausnro 759960640


