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Kuva: Ina Majaniemi

Ammattikirjallisuutta varhaiskasvatukseen

Eläimellisen hauskoja
hetkiä liikunnan parissa
Mielikuvitus on lapsille toiminnan polttoainetta. Siinä missä me aikuiset seuraamme tylsähköjäkin ohjeita emmekä paljon leikillisyydellä päätämme pakota, on lapsien kanssa tuloksellisempaa tuoda toimintaan tuttuja ja mielikuvitusta kutkuttavia asioita.
Rakkaus liikuntaan syntyy merkityksellisistä hetkistä, joita liikkumisen parissa viettää. Lapset saattavat muistaa pitkään leikkineensä renkaissa roikkuen kuin apina, mutta he tuskin muistavat harjoitelleensa silloin motorisia
perustaitoja kuten ojentamista, taivuttamista, pyörähtämistä ja heilumista.
Kilpikonnan keinahdus -kortit tuovat innostavia hetkiä varhaiskasvatuksen liikuntahetkiin: oli kyse sitten liikunnallisesta välipalasta tai tavoitteellisemmasta liikuntahetkestä. Korttienparissa vain mielikuvitus on rajana, mutta
työtäsi helpottaaksemme kortteihin
on lisätty liikuntapedagogisia vinkkejä, jotka on koonnut liikuntatieteiAsiakaspalvelumme
den tohtori Timo Jaakkola.
Apinan raivolla liikkumaan!
Jutta
jutta.vainio@varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

palvelee sinua:
sähköpostitse

asiakaspalvelu@
www.varhaiskasvatuk
sentietopalvelu.fi
puhelimitse
014 337 0050 (arkisin klo
9–16)
verkkokauppamme
www.varhaiskasvatuk
sentietopalvelu.fi

Emilia Ojala

Kilpikonnan keinahdus
Toimintakortit hauskoihin liikuntahetkiin
PS-kustannus, 31 korttia
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 €
Tilausnro 786364439

Tarjou

s jäse
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Tätä
on
Toivottu!

Neljä kollegojesi suosikkia!
Nappaa nämä omaan työkalupakkiin:

1.

Lämmin
vuorovaikutus

Sosiaaliset
taidot

Liisa Ahonen

Haastavat
kasvatustilanteet

Sanna Leena Saarinen

Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja

Aarresankarit ja
avaruusseikkailu
Harjoitellaan yhdessä toimimista
Yhdessä toimimisen taidot ovat kuin aarteita, joita jokainen kerää omaan aarrearkkuunsa. Aarresankareidenkanssa taitoja harjoitellaan leikkienavulla. Hypätkää Sissi Sisiliskon, Kaarna Käärmeen ja muiden ryhmäläisten kanssa hauskaan harjoitteluun. Samalla pääsette ainutlaatuiselle avaruusseikkailulle!

Aikuisen empaattinen lähestymistapa
on suoraan yhteydessä lapsen kykyyn
rauhoittua voimakkaiden tunnekuohujen jälkeen. Tämä kirja on suunniteltu auttamaan sinua haastavissa kasvatustilanteissa.
Kirja sisältää runsaasti tapausesimerkkejä sekä pohdintatehtäviä niin yksin kuin kollegojen kanssa tehtäväksi. Saat keinot lämpimään vuorovaikutukseen, joka
parantaa omaa, työyhteisösi ja lasten hyvinvointia.

PS-kustannus, nid. 112 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786361908

PS-kustannus, sid. 290 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 786362224

Tuuli Tiainen – Virve Välimäki

Milla Tuormaa

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten

Takapihalta alkaa seikkailu

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. Teoksen leikit voidaan toteuttaa
pienessäkin tilassa.

PS-kustannus, nid. 192 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 €
Tilausnro 786364824
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Varhaiskasvatuksen Tietopalvelu on
Facebookissa. Tykkäämällä meistä
saat näpsäkästi uutisvirtaasi tiedon uusista ammattikirjoista, vinkkiminuutin työsi tueksi joka lauan
tai ja otteita ammattikirjoista.
@varhaiskasvatuksentietopalvelu

Tarinoita ja toimintaideoita lähiluontoretkille
Kirja auttaa loihtimaan lähiluontoon tutustumisesta innostavia seikkailuja. Tarinoissa seikkailee mielikuvitusolentojen lisäksi lähiluonnosta tuttuja eläimiä. Jokaiseen tarinaan liittyy runsaasti elämyksellistä toimintaideoita, joita on helppo toteuttaa
eri-ikäisten lasten kanssa.

Tarjous
jäsenelle

14,90 €

(norm. 39 €)

PS-kustannus, sid. 163 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 €
Tilausnro 786351882

Innostavat
luontoseikkailu
t

Innostuitko? Anna mennä!
Tilaa uutiskirjeemme ja tutustu verkkopalveluumme!
Kun tilaat uutiskirjeemme, saat saman
tien 5 euron alennuskoodin, jonka voit
käyttää alennuksena ostoksestasi. Uutiskirjeen voit tilata etusivullamme. Tarjous
koskee uusia uutiskirjeen tilaajia.

Kaikki Innostajan tuotteet ja satoja muita löydät verkkopalvelustamme. Postikulut 4,90–7,90 euroa. Kun napsit ostoskoriisi yli 60 euron arvosta tuotteita, saat
tilauksesi postikuluitta.

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi
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Kirjojen hinnat

25 € /kpl

Itseluottamuksen
vahvistaminen

Rauhoittumisen
harjoitteleminen

Tarjous jäsenelle

19,90 € /kpl

Kaikki Jukka Hukka
-kirjat jäsenelle

Menetyksestä ja
surusta selviäminen

yht. 85 €

(norm. 125 €)
Kaupan päälle
Jukka Hukka
-tunnekortit
(arvo 18 €)!

Pelon ja jännityksen kesyttäminen
Ystävällisyys ja toisten huomioiminen

Ihastuttavasti kuvitettu Avril McDonaldin Jukka Hukka -kirjasarja sisältää viisi satukirjaa,
jotka on suunnattu 4–7-vuotiaille. Lorumuotoiset sadut ja niiden rakastettavat hahmot
auttavat käsittelemään haastavia tunteita lasten kanssa. Kuhunkin kirjaan on koottu
ideoita ja tehtäviä satuun liittyvien tunnetaitojen harjoittelemiseksi lasten kanssa. Ne on
koonnut KT Liisa Ahonen. Kirjojen suomentaja on Arja Pikkupeura.

Sarjaan
kuuluvat myös
tunnekortit!

”Jukka Hukka
on enemmän kuin va
in kirja. Se
lisää lapsen
tunne- ja
ajatteluntaito
ja keskustelun ja harjoitu
sten kautta.”
Tiia Trogen, Po
sitiivinen
kasvatus -blo
gi

”Kirjasarjan tarinoiden kautta on mahdollista sukeltaa tunteiden kirjoon ja oivaltaa, että
kaikki tunteet ovat sallittuja ja niistä jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä.”
Liisa Ahonen,
Jukka Hukka -kirjojen
harjoitusten koostaja,
KT, kouluttaja,
kasvatuskonsultti,
Haastavat kasvatustilanteet ja Vasun
käyttöopas -kirjojen
kirjoittaja
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Pikkumulperi ja pienet
suuret tarinat ja
Tassun toimintakortit
jäsenelle yht. 39,90 €
(norm. 64 €) 19.11. asti
Tilausnro 786365807

Kirsi Sjöblom

Eliisa Nyström

Marja-Liisa Laaksonen – Petronella Grahn

Pikkumulperi ja pienet suuret
tarinat

Tassun toimintakortit

Pomenian seikkailu- ja
tehtäväkortit

Mindfulness-satuja ja -harjoituksia
Tutustu valloittavaan Pikkumulperiin ja tarinoihin, jotka ovat sekä pikkiriikkisen pieniä että suunnattoman suuria. Kirjan kiehtovasti kuvitettujen kertomusten kautta päätyy myös tutkimusmatkalle omaan itseensä. Tarinoihin liittyvien mindfulness-harjoitusten avulla tutkimusmatkaa voi viedä entistäkin pidemmälle.
Kuvituksen on tehnyt Milja Laine. Kirja ilmestyy lokakuussa.

PS-kustannus, sid. n. 70 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786364442

Kokeile kanssani mindfulnessia
Hei! Olen Tassu-kissa. Tule kanssani kokeilemaan
mindfulness-harjoituksia.
Tassun toimintakorttien avulla lapsi ja aikuinen pääsevät tutustumaan mindfulness-harjoituksiin. Harjoitukset ovat lasten maailmaan
sopivia leikkejä: hengitystähti auttaa rytmittämään hengittämistä, hilepallon askartelu tai
pupuna pomppiminen opettaa havaitsemaan
aistimuksia. Harjoitusten avulla opitaan, kuinka mieli toimii ja miten ollaan läsnä hetki hetkeltä. Kortit ilmestyvät lokakuussa.

PS-kustannus, 30 korttia
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 €
Tilausnro 786364455

Liikuntaa, leikkiä, oppimista,
satua ja seikkailua!
Korteissa on yli viisikymmentä monipuolista toiminnallista tehtävää. Jokaisessa kortissa on pieni satu, tehtävä sekä mietittävää yhdessä. Tehtävät tukevat lapsen motorista ja aistitoiminnallista kehitystä leikin, liikunnan, itseilmaisun sekä
mielikuvituksen voimin. Kortteja voidaan käyttää
toimintatuokioissa sisällä ja ulkona.

Pomenia, 50 korttia
Hinta 26 € Tietopalvelun jäsenelle 23 €
Tilausnro 786364950

”Kirjassa on paljon tekemistä ja hyödynnettävää, kuvitus ja lisäharjoitukset innostavat palaamaan kirjan
pariin yhä uudelleen.”

Tarjous
jäsenelle

14,90 €
(norm. 40 €)

Needles and roses
-blogi

Kirsi Liuska – Tiina Turunen

Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Häijyherneitä ja lempeyslientä

Tunnehetket

Opas lasten ristiriitatilanteiden ehkäisyyn

Ilman tunteitasi et olisi sinä

Eetu, Iitu ja kertomattomat
tarinat

Häijyherneitä ja lempeyslientä on tarkoitettu lasten sosiaalisia vuorovaikutustaitoja kehittävään
toimintaan. Harjoitusten avulla lapset saavat
mallin siitä, kuinka ristiriitatilanteissa kannattaa toimia.

Tämä kirja auttaa tunnistamaan tunteita 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! Teoksen
tueksi on myös Tunnehetket - Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen -kirja.

PS-kustannus, nid. 167 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 €
Tilausnro 786345393

PS-kustannus, sid. 93 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786361830

Tilauksen teet kätevästi verkkopalvelustamme!
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja
Rakastetun kirjan kolmen kuvakertomuksen
avulla lapsi kertoo itse tarinan. Kirjassa 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.

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786359114
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Anne-Maria Kuusela – Matias Teittinen

Ympyräiset-satukirjat
Tarjous jäsenelle

16,90 € /kpl
(norm. 24 €)

Tunnetaidot:
den
• toisten tuntei
en
in
m
tä
är
ymm
• ystävällisyys
aan
• leikkiin muk
ottaminen

Puspus Pusukala
tahtoo leikkiin

Ympyräisten
satumaailma
on
luotu tukemaa
n lapsen
tunnetaitojen
harjoittelua.
Kirjojen tarin
at ovat helppo
tapa päästä
aiheen ja
samalla laps
en
ajatusten ää
relle.
ovat

Lapset
datestanneet pe än
lem
tte
hi
ke
en
gi
go
gin
sarjan Helsin
yliopiston
ohjauksessa.

Ympyräiset viettävät päivää hiekkarannalla ja innostuvat pelaamaan
pomppupalloa. Puspus Pusukalan tekisi mieli osallistua leikkiin, mutta eihän
kala pärjää kuivalla maalla. Heko Kroko vähättelee tilannetta ja kiusaa Puspusia huomaamattaan. Puspus vetäytyy merenpohjaan
Pomppu Bansku
suremaan.
ylikierroksilla
Miten Puspus saataisiin mukaan
leikkiin? Löytävätkö Ympyräiset yhteisen leikin Pus
Ympyräisillä on ollut hurjan hauska päivä
pusille sopivassa ympäristössä?
Pomppu Banskun synttäreillä huvipuistossa.

Kustannus-Mäkelä, sid. 32 s. Hinta 24 €
Tietopalvelun jäsenelle 16,90 € Tilausnro 786365690

Koala Karhu haluaa olla
paras

Tunnetaidot:
· huomion
jakaminen
· virheiden
tunnustaminen
· kateuden
voittaminen

Silloin
kun on kaikkein
kiukkuisin,
tarvitsee kaikkein
eniten
halausta.

Kustannus-Mäkelä, sid. 32 s. Hinta 24 €
Tietopalvelun jäsenelle 16,90 €
Tilausnro 786365700

Ympyräiset miettivät, miten ne voisivat
koristaa Poutapilveä kauniimmaksi. Pilvipatsailla tietysti! Syntyy toinen toistaan
hienompia luomuksia, ja erityisesti Räyhä
Ravun patsas saa valtavasti kehuja osakseen. Se
on kova paikka Koala Karhulle, joka on pitänyt
itseään Ympyräisten parhaana taiteilijana. Kateus
jäytää Koalaa ja saa sen toimimaan kurjasti. Miten
Koala selviää kateuden tunteesta?

Tunnetaidot:
· itsehillintä
· konfliktin
tkaisu
sanallinen ra
tä
sis
yk
m
tty
· pe
toipuminen

Kustannus-Mäkelä, sid. 32 s. Hinta 24 €
Tietopalvelun jäsenelle 16,90 € Tilausnro 786365713

Aiemm
tynyt: R in ilmesä
kiukkup yhä Ravun
Kirahvin uuska, Kiva
k
Sisu Ke annustus ja
ttu ei a
periksi nna

Kaikki kirjat saatavilla verkkopalvelustamme!
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/ympyraiset

Katri Kirkkopelto

Mollistavia mietteitä
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Kun on aika lopettaa juhlat, Pomppu Banskun
on vaikea rauhoittua. Hän haluaisi juhlien jatkuvan läpi yön! Miten ihmeessä Ympyräiset saisivat
Banskun kierrokset laskemaan?

Tunteiden kirjasto –
kopiointioikeudellinen kirja

Kirja sisältää Molli-hahmon
viisaita, hekotuttavia ja oivaltavia mietteitä elämän eri
tilanteisiin. Kirja sopii lapsiryhmien yhteisiin pohdiskeluhetkiin ja tunnetaitojen kehittämisen tueksi. Elämä on pysähtymisen ja mietelmän miettimisen arvoista!

Tunteiden kirjasto on kuvakirja tunnetaitojen harjoittelun tueksi. Kirja sisältää yli
40 erilaista tunteikasta eläinpiirustusta.
Kuvat voi värittää ja niiden pohjalta voi
keskustella tunteista ja kokemuksista.
Kopiointilisenssi mahdollistaa kirjan kuvien kopioimisen esimerkiksi tunnetaitoharjoitusten tueksi tai vaikka
omalle ryhmälle väritettäväksi.

Lasten Keskus, sid. 32 s. Hinta 18 €
Tietopalvelun jäsenelle 16 € Tilausnro 786365739

AITO Graphics, kierresid. 48 s. Hinta 50 €
Tietopalvelun jäsenelle 45 € Tilausnro 786365276

!
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Kerttu Ruuska

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Minä oivallan

Huomaa hyvä!

Ensimmäiset kysymyskorttini

Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään
luonteenvahvuutensa

Kysymyskorteissa tunnistetaan värejä, muotoja
ja kokoeroja sekä tutustutaan tunteisiin ja tarkastellaan taitavia eläimiä.
Iloisen puuhailun lomassa kehittyvät myös
lapsen sanavarasto, keskittyminen ja hahmotuskyky. Kysymyskorttia kääntämällä lapsen on
helppo itse tarkistaa oikea vastaus. Jos sormenpää kurkistaa reiästä, jota Yrre-orava osoittaa,
on vastaus osunut oikeaan! Ilmestyy syyskuun
lopussa.

Tämä kirja antaa välineet vahvuuskasvatukseen. Kirjassa esitellään tärkeimmät luonteenvahvuudet ja kerrotaan, missä niiden käyttöä
voi havaita ja miten niitä voi harjoitusten avulla vahvistaa.

PS-kustannus, nid. 232 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786359677

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! –toimintakortit
Toimintakorteissa esitellään tiivistetysti, mitä
26 luonteenvahvuutta ovat, miten ne voi havaita ja kuinka niitä voi vahvistaa itsessään.

PS-kustannus, 30 korttia
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 25 €
Tilausnro 786362457

Sanoma Pro, Oppi&ilo, 100 kysymyskorttia
Hinta 20 € Tietopalvelun jäsenelle 18 €
Tilausnro 786365917

Myös ruotsiksi!

Käynnistetään
joulunodotus tänä vuonna
Vahvuusvariksen kanssa!

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä!

Vahvuusvariksen joulukalenteri

Vahvuusvariksen bongausopas

Se det goda! ja Se det goda!
–aktivitetskorten

Luonteenvahvuudet ovat kuin lihas. Ne ovat
muokkautuvia ja kehittyvät ja voimistuvat, kun
niitä käytetään. Meistä kukaan ei synny hauis
pullottaen, mutta lihassyyt on annettu kaikille. Kun omat luonteenvahvuudet on tunnistettu, voi aloittaa puntinnoston. Koko matkan ajan
kannustusta antaa Vahvuusvaris! Kirjassa on
paljon harjoitteita, tehtäviä, pelejä ja leikkejä,
joilla vahvuuksia bodataan.

En pedagog som sätter fokus på sina egna och
andras styrkor får kraft att orka bättre tack vare
den här metoden och lär sig fokusera på det positiva i livet i stället för på det negativa. Boken
innehåller också uppgifter och övningar.
Aktivitetskorten Se det goda! presenterar 26
karaktärsstyrkor i komprimerad form. Aktivitetskorten visar oss hur vi kan upptäcka våra
styrkor och utveckla våra färdigheter.

PS-kustannus, nid. 178 s. Hinta 40 €
Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 786363922

PS-kustannus, nid. 231 s. + 30 korttia
Hinta kirja 39 € Hinta kortit 35 €
Tietopalvelun jäsenelle kirja 33 €
Tietopalvelun jäsenelle kortit 30 €
Tilausnro kirja 786362059 Tilausnro kortit 786363760

Vahvuusvaris odottaa joulua ja treenaa samalla vahvuuslihaksiaan. Vahvuusvariksen joulukalenteri ohjaa miettimään, mitä vahvuuksia tarvitsemme erilaisissa tilanteissa ja miten
vahvuudet näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme.
Kalenterin etupuolella on yhteensä 26 luukkua, joten kalenterin avaaminen aloitetaan jo
marraskuun lopulla. Kääntöpuolella on toimintaohjeet kasvattajalle.

PS-kustannus, koko A3
Hinta 18 € Tietopalvelun jäsenelle 15 €
Tilausnro 786361649
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1.

Neljä teosta
fiksuun kasvatukseen

2.

Kuosmanen – Kurkio –
Mahlberg – Ruoho-Pettersson –
Serenius-Sirve (toim.)

Perhekoulun käsikirja
Käytännön opas vanhemmille
Kirjan avulla opit uuden tavan suhtautua
lapseen ja opit paremmin ymmärtämään
sekä ohjaamaan hänen käyttäytymistään.
Käsikirjassa käydään läpi lapsen haastavan
Keijo Tahkokallio
käyttäytymisen syitä, lapsen ja vanhemUskalla olla
man välistä suhdetta ja vuorovaikutustaitoja sekä harjoitellaan käytännön keinolapsellesi aikuinen
ja lapsen käyttäytymisen hallintaan. KirKuinka kasvatat lapsistasi
ja toimii itsenäisenä oppaana tai osana
onnellisia ja tasapainoisia
Perhekoulun työskentelyä.
Liian varhainen vastuu viivästyttää
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.,
lapsen itsenäistymistä ja heikentää
kierresid. 142 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 €
hänen mahdollisuuksiaan menestyä myöhemmin elämässä. VarTilausnro 786365742
haislapsuus on itsesäätelyn kehittymisen herkkyyskausi. Jos itsesäätely ei sinä aikana kehity vaan lapsi saa toteuttaa välittömästi kaikki mielihalunsa, itsesäätely voi jäädä 2–3-vuotiaan tasolle.
Psykologi Keijo Tahkokallio tarjoaa tässä kirjassa vahvaa tukea kasvatukseen. Hän esittelee uusimpia aivotutkimuksia, jotka ovat muuttaneet käsityksiä lasten ja nuorten kehityksesBen Furman
tä. Kirjassa on myös runsaasti esimerkkejä ja anekdootteja elävästä elämästä.
Ratkaisukeskeisen

Minerva, sid. 300 s. Hinta 31 €
Tietopalvelun jäsenelle 28 €
Tilausnro 786365506

Eeva Hujala –
Leena Turja (toim.)

Varhaiskasvatuksen käsikirja
Varhaiskasvatuksen käsikirjassa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen
perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön.

3.

PS-kustannus, sid. 375 s.
Hinta 48 €
Tietopalvelun jäsenelle 41 €
Tilausnro 786361584

kasvatuksen käsikirja

Tämä psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin laatima käytännönläheinen opaskirja on suunnattu kaikille
aikuisille, jotka kasvattavat tai opettavat lapsia. Kirja antaa
kasvattajille keinot, joiden avulla he voivat vaikuttaa lasten
käyttäytymiseen ja auttaa lasta elämisentaidoissa.
Kirja koostuu viidestä luvusta, joissa käsitellään
lasten kehumista, tottelemista, lasta kasvattavien aikuisten yhteistyötä, lasten ongelmien ratkaisemista
ja rankaisemisen vaihtoehtoja.

Lyhytterapiainstituutti Oy, sid. 117 s.
Hinta 27 €
Tietopalvelun jäsenelle 24 €
Tilausnro 786364772

4.
Kaupan päälle
kirjaan liittyvä
käytännöllinen
työkirja!
(arvo 29 €)
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Sanna Parrila – Elina Fonsén (toim.)

Varhaiskasvatuksen
pedagoginen johtajuus
Käsikirja käytännön työhön
Kirja tarjoaa uusinta tutkimustietoa varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja antaa käytännön valmiuksia sekä konkreettisia työvälineitä eri varhaiskasvatusmuotojen johtamiseen ja
kehittämiseen. Koska arviointi on oppimisen
ja kehittymisen edellytys, kirjassa tarkastellaan myös arvioinnin merkitystä osana pedagogisen johtamisen kokonaisuutta. Mukana on
runsaasti konkreettisia välineitä varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin.

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

Myötätunnon mullistava voima
Varhaiskasvatuksen ammattilaisena valat myötätunnon kehittymisen peruskiviä lähes päivittäin. Myötätunnossa on kyse arkisesta asiasta,
jolla on suuri, mullistava voima. Tämän kirjan
tavoitteena on edistää myötätuntoisuutta elämässä ja erityisesti työorganisaatioissa tarjoa
malla näkökulmia myötätuntoa koskevan tieteellisen tutkimuksen pohjalta.

PS-kustannus, sid. 317 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786358610

PS-kustannus, sid. 250 s. Hinta 49 €
Tietopalvelun jäsenelle 42 € Tilausnro 786360527

Kirsi Järvinen

Varhaiskasvatuksen tiimikirja
Työkirja toiminnan suunnitteluun
ja arviointiin
Työkirja pedagogisen toiminnan suunnitteluun
ja konkretisointiin. Kuinka lasten vasuista nousevat vahvuudet ja tuen tarpeet viedään lapsiryhmän toiminnan tavoitteiksi ja käytännöiksi?
Työkirjan tavoitteena on ohjata varhaiskasvatuksen tiimejä kirjaamaan näkyväksi merkityksellisiä asioita sekä arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Kirjassa on pohjia tiimityön,
lapsiryhmän, oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan suunnitteluun sekä tiimikokouksiin ja arviointiin. Kirjan voi ottaa käyttöön milloin vain toimintavuoden aikana ja
hyödyntää työpohjia tiimin toiminnan kannalta hyödyllisimmällä tavalla. Kirjan täyttämistä
tärkeämpää on kirjan käyttäminen ja teemojen
työstäminen yhdessä!

Pedatieto, nid. 122 s. Hinta 28 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786365920

Tarjous
jäsenelle

32,90 €
(norm. 42 €)

Liisa Ahonen

Vasun käyttöopas
Tämän käyttöoppaan avulla kehität varhaiskasvatustyötä uuden Vasun hengessä. Kirja osoittaa, että Vasun tuomat muutokset palvelevat
paitsi lasten myös aikuisten etua. Teos jäsentää
Vasun keskeisiä teemoja ja tukee niiden soveltamista käytäntöön.

PS-kustannus, nid. 303 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786361775

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, mikä
on varhaiskasvatuksen ennalta ehkäisevä rooli,
millainen varhaiskasvatuksen tila Suomessa on
ja miten sitä voidaan parantaa.

PS-kustannus, sid. 277 s. Hinta 49 €
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € Tilausnro 786351879

Camilla Tuominen

Johda tunteita
Menesty työelämässä
Johda tunteita on kuvitettu teos siitä, miksi ja
miten johtaa itseä ja ihmisiä. Innostava tutkimustieto maustaa kirjan oivaltavia kuvia ja
aitoja kokemuksia. Kirjan luettuasi ymmärrät, miksi tunteiden johtaminen on välttämätön taito nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Kirjan avulla opit johtamaan niin omia kuin muidenkin tunteita.

Tammi, sid. 208 s. Hinta 42 €
Tietopalvelun jäsenelle 32,90 € Tilausnro 786365849
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Kuva: Roni Tamminen

Jenni Vartiainen toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja
on väitellyt alle kouluikäisten leikillisestä
luonnontiedekasvatuksesta. Hän on ollut mukana käsikirjoittamassa ja näyttelemässä Pikku Kakkosen tiedeaiheisessa lastenohjelmassa Tiedonjyvä.

”Moni varhaiskasvatuksen ammattilainen on kertonut, että haluaisi tukea lasten loputonta ihmetystä luonnontieteellisistä ilmiöistä, kuten veden jäätymisestä, puiden lehtien värin
muutoksesta syksyisin tai vuorokauden vaihteluista, ja tarjota lapsille mahdollisuuksia tutkia niitä itse. Kirjassani tarjotaan tiedekasvatuksen menetelmiä, joita voi soveltaa kirjassa
esiteltyjen vinkkien lisäksi lukuisiin muihin asiayhteyksiin. Ja näitä asiayhteyksiä kyllä riittää
– maailma on tieteen ihmeitä täynnä!”
Jenni Vartiainen
Kirjan sisältö:
• Mitä varhaisella tiedekasvatuksella tarkoitetaan ja mikä sen merkitys on etenkin lapsen
mutta myös yhteiskunnan kannalta?
• Miten pienille lapsille tutkimusten mukaan kannattaa esitellä luonnontieteitä ja millaisia
lähestymistapoja aktiviteetteihin voi ottaa?
• Vinkkejä, mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon kokonaisvaltaisessa lapsen kiinnostusta tukevassa tiedekasvatuksessa. Esimerkkejä yksinkertaisista ja edullisista välineistä, joilla voi
toteuttaa runsaasti erilaisia tutkimuksia ja aktiviteetteja.
• Tutkimisen taidot ja niiden harjoitteleminen lasten kanssa vinkkeineen.
• Leikillisyys etenkin satujen ja tarinoiden yhteydessä. Useita ideoita, miten olemassa olevia
satuja voi hyödyntää tutkimisen taitojen ja lapsilähtöisten tutkimusten motivaattorina.
Jenni Vartiainen

Mistä syntyy tuulen voima?
Tiedekasvatusta ihmetellen ja leikkien
PS-kustannus, nid. 169 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786361911

Jenni Vartiaisen
Tiedekasvatusta tutkien
ja ihmetellen -koulutus

Ke 31.10. Helsinki
To 1.11. Turku
Ilmoittaudu mukaan
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/
koulutukset
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Muista myös!
Kirsi Rehunen

Tiedeleikkejä pikkututkijoille
Innostavien tiedeleikkien avulla lapsi voi itse vaikuttaa onnistumiseensa oppijana. Innosta
lapsia ihmettelemään, tartu lasten kysymyksiin
ja synnytä yhteisiä hauskoja hetkiä!

PS-kustannus, nid. 259 s. Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 786354863

Torbjørn Ekelund – Simen Tveitereid –
Kjetil Østli – Anders Aakre

Sinikka Rusanen – Mirva Kuusela –
Kati Rintakorpi – Kaisa Torkki

Perhe retkelle

Mun kuvista kulttuuriin

Luonto on loputon elämyspuisto, urheilukenttä
ja viihdekeskus pienille retkeilijöille.
Tämän ideakirjan vinkit ja retkitunnelmat
on jaettu vuodenaikojen mukaan, sillä luonto
tarjoaa omat puuhansa niistä jokaisena. Retkipolkujen maisemat ja metsästä löytyvät pienet
ihmeet takaavat, että retkistä tulee kaikille ikimuistoisia.

Metsäkustannus, sid. 150 s. Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 786365302

Kuvataidetta esi- ja alkuopetukseen
Tämä esi- ja alkuopetukseen suunnattu teos
tarjoaa kehittämisideoita varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen laajemminkin. Se soveltuu kuvataiteen didaktiikan kurssikirjaksi alan opiskelijoille ja kouluttajille. Käsikirjana
se välittää ammatillista tietoa työssä toimiville
opettajille sekä kulttuurisen harrastustoiminnan organisoijille ja päätöksentekijöille. Yleislukemistona se avaa kuvataiteellisen ilmaisun
maailmaa niin lasten vanhemmille kuin kaikille
taiteesta ja lastenkulttuurista kiinnostuneille.

Lasten Keskus, nid. 160 s. Hinta 49 €
Tietopalvelun jäsenelle 44 € Tilausnro 786365933

Leikkien Laululeikkipussi +
Liikennelorupussi +
Liikuntaleikkipussi +
Liikuntaleikkipussi II -paketti
Neljän lorupussin paketista riittää iloa pitkään!
Laululeikkipussi sisältää 24 erilaista korttia, joiden toisella puolella on hauska perinteinen laululeikki ja toisella lastenlauluun liittyvä
kauniisti piirretty kuva. Liikennelorupussiin sisältyy 24 hauskaa lorukorttia lapselle tärkeistä liikennesäännöistä. Liikuntaleikkipussi 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 786359525

SmartMax Start +
My First Animal Train
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. Sisältää 25 osaa.

SmartMax, 2 rakennussarjaa.
Hinta 81 €
Tietopalvelun jäsenelle 73 €
Tilausnro 786363540

Meiltä saatavilla myös 70
magneettista osaa sisältävä
SmartMax Build XXL!

Arja Sääkslahti

Timo Jaakkola

Liikunta varhaiskasvatuksessa

Ketteryys

Tarvitsetko apua valitessasi lapsien kehitystasolle soveltuvia liikunnallisia tehtäviä ja leikkejä? Tässä kirjassa kerrotaan, miten voit osaltasi huolehtia lasten riittävästä liikunnasta, joka tukee niin fyysistä, motorista, kognitiivista, psyykkistä kuin sosioemotionaalistakin kehitystä eri ikävaiheissa.

PS-kustannus, nid. 270 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786361979

Harjoitteita motoristen taitojen
kehittämiseksi
Ketteryyden harjoittelu luo pohjaa lajitaitojen
kehittymiselle ja turvalliselle liikkumiselle sekä edistää fyysistä aktiivisuutta. Teos sisältää
runsaasti harjoitteita, joita voi hyödyntää kaikenikäisten motoristen taitojen kehittämiseksi.

PS-kustannus, nid. 137 s. Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 786364471

Lue lisää Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun
jäsenyydestä luettelon takakannesta!
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Kirjan aiheita:

Erilaisia
näkökulmia
adhddiagnoosiin

• Sosiaalis-emotionaalinen
kehitys ja oppiminen sekä
vaikeudet
• Puheen- ja kielenkehityksen
vaikeudet ja pedagogiikka
• Motorisen oppimisen
vaikeudet lapsen arjessa
• Kehitysvammaisuus ja autismin
kirjo ja lapsen tuen tarve
• Kuulovammainen lapsi
• Lapsi, jolla on näkövamma
• Suomi toisena kielenä:
oppimisen haasteet sekä
ohjaus ja pedagoginen
toiminta

Päivi Pihlaja – Riitta Viitala

Varhaiserityiskasvatus
Miten lasten yksilölliset tuen tarpeet huomioidaan ryhmämuotoisessa ympäristössä?
Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kasvuaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä
muu tarvittava tuki.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 €
Tilausnro 786364426

Erja Sandberg

ADHD ja oppimisen
tuki
Huomioi yksilölliset tarpeet ja
vahvuudet
Lapsella tai nuorella ilmenevät
tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi oppimista
ja toisten kanssa toimimista. Kirjassa kerrotaan oireita lieventävistä, oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista toimintatavoista.

PS-kustannus, nid. 218 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 33 €
Tilausnro 786361762

Katariina Berggren –
Jari Hämäläinen (toim.)

ADHD-käsikirja
Miten adhd-oireista lasta voi tukea? Teos kokoaa yksiin kansiin
viimeisimmän tiedon adhd-oireyhtymän ilmenemisestä, diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta.

PS-kustannus, nid. n. 250 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 €
Tilausnro 786364507

Anders Hansen

ADHD voimavarana
Missä kohtaa kirjoa olet?
Tunnetko jonkun taitavan, luovan,
pelottoman, asioita kyseenalaistavan, joustavan, sinnikkään ja
aloitteellisen? Edellä mainitut positiiviset ominaisuudet ovat tyypillisiä adhd-diagnoosin saaneelle, vaikka olemme pitkään ajatelleet, että aikamme tunnetuin
diagnoosi tietää vain ongelmia.
Psykiatri Anders Hansen näyttää
kirjassaan, miten adhd-diagnoosin
voi kääntää enemmän eduksi ja miten adhd:n varjopuolia hallitaan.

Atena, sid. 200 s. Hinta 31 €
Tietopalvelun jäsenelle 24,90 €
Tilausnro 786365441

KT Erja Sandbergin
ADHD ja kasvun
tukeminen varhaiskasvatuksessa –koulutus

7.11.2018, Tampere
Ilmoittaudu heti:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/koulutukset

Tosi hyvä ja hyödyllinen
koulutus. Mahtava kouluttaja, käytiin läpi oikeasti
oleellisia asioita.
Kiitos paljon :)
Palaute Erjan koulutuksesta
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Tarjous
jäsenelle

24,90 €

(norm. 31 €)

Aivan
uudenlaisiin
Muumilaakso
n
-kirjoihin kuul väki
uu viisi
valloittavaa
puista
muumihahm
oa!

Kirsi Kunnas – Christel Rönns

Riina Kaarla – Sami Kaarla

Mariska – Reetta Niemensivu – Aapo Ravantti

Tiitiäisen runokirja

Muumilaakson väki

Määt ja Muut

Kirsi Kunnas on valinnut tuotannostaan 23 runoa leikki-ikäisten loruttelukorvan hemmotteluun.
Valitut runot saavat mielikuvituksen lähtemään lentoon: ajatuksia sinusta ja minusta, riimejä eläinystävistä sekä pohdintaa hämähäkinseitin ja tuulen todellisesta olemuksesta.
Veikeissä runoissa äänen ja sanan yhteys
antaa pikkuväellekin käsityksen äidinkielen rakenteesta ja mahdollisuuksista, samalla kun
yhteiset lukuhetket vievät retkelle sanojen turvalliseen ja kiehtovaan maailmaan.

Lue ja leiki Muumipeikon kanssa!

Runoja eläimistä ja ihmisistä

Tervetuloa iloiseen ja värikkääseen Muumilaaksoon! Kirjassa seikkailevat puisina figuureina itse Muumipeikko sekä Pikku Myy, Niiskuneiti, Hemuli ja Nuuskamuikkunen.

Pörröturkki ihmeissänsä ympärilleen kurkki; täysi oli vatsa mutta tyhjä käpypurkki. Joko arvon lukija te jutun selvititte? Olikohan käpyvoro kenties kurre itte?
Mariskan eläinrunot ovat täynnä riimien riemua ja kerronnan keveyttä. Runot on kirjoitettu rennolla kädellä, huvittamaan ja liikuttamaan
niin lasta kuin aikuista lukijaa. Rytmikkään laululyriikan tavoin ne tarttuvat ja menevät ihon
alle, päähän ja sydämeen.

WSOY, sid. 16 s. Hinta 24 €
Tietopalvelun jäsenelle 22 € Tilausnro 786365946

Tammi, sid. 12 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25,90 € Tilausnro 786365962

Muumilaakson väki rannalla
Lue ja leiki Muumipeikon kanssa!
Lähdetään muumiperheen kanssa retkelle meren rantaan! Kirjassa seikkailevat puufiguureina Muumimamma, Nipsu, Haisuli, Tuu-tikki ja
Muumipappa.

Tammi, sid. 56 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25,90 € Tilausnro 786365959

Tammi, sid. 12 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25,90 € Tilausnro 786365975

Richard Scarry

Richard Scarry

Heli Laaksonen – Anne Vasko

Mato Matala etsii ja löytää!

Minä olen pupu -kirja ja
-seinäkalenteri 2019

Ykköne

Hilpeän toiminnallinen ja värikäs Richard Scarryn etsi ja löydä -kuvakirja haastaa perheen
pienimmät etsimään kuvista kymmenittäin riemastuttavia asioita. Puuhaa riittää pitkäksi aikaa ja samalla harjaantuvat havainnointikyky
ja laskemistaidot. Kirjan tukevat kartonkisivut
kestävät käsittelyä ja isot aukeamat ovat tulvillaan iloisia yksityiskohtia.

Tammi, sid. 16 s. Hinta 24 €
Tietopalvelun jäsenelle 21,90 € Tilausnro 786365988

Richard
Scarryn
satumaisen
suloista luonnon lumoa ja ainutlaatuista tunnelmaa vuoden jokaiseen päivään. Minä olen Pupu -klassikkokirjan luontokuvissa katsoja
aistii taianomaisesti niin kesäauringon lämmön, syyssateen ropinan kuin lumihiutaleiden
hipaisutkin. Seinäkalenteri juhlistaa Richard
Scarryn 100-vuotisjuhlavuotta 2019.

Tammi, sid. ja nid. 23 + 24 s. Hinta 31 €
Tietopalvelun jäsenelle 26,90 € TIlausnro 786366000

Runoilija Heli Laaksosen ja kuvittaja Anne Vaskon käsissä aina yhtä asialliset lukusanatkin
ovat täynnä hulluja ajatuksia ja suuria tunteita.
Ysi on myrtynyt kympin perässä kipittäjä, kuutonen taas entinen etana, joka treenasi kuntosalilla sikspäkin. Numerokammoisenkaan ei
tarvitse olla huolissaan, sillä runot ovat täynnä
oivaltavia sanaleikkejä ja taiten tehtyjä rytmejä.

WSOY, sid. 56 s. Hinta 26 €
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 786366013
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Tarjo
jäsene us
ll
15.9. as e
ti

Tarjous
jäsenelle
15.9. asti

19,90 €
(norm. 29 €)

Kirjan
täyttämisen
voi aloittaa
milloin tahans
a!
Erikoispainosta
on
rajallinen mää
rä,
joten tee
tilaus heti.

29,90 €
(norm.
45 €)

TYÖYHTEISÖLLE,
TYÖNOHJAUKSEEN YM. Y

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi
-erikoispainos
Erikoispainos supersuositusta Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirjasta – nyt upein ruusukullanvärisin kansin! Tähän erikoispainokseen on lisätty vinkkejä siitä, miten
voit käyttää kirjaa ystävän tai kumppanin
kanssa, kaveriporukassa, perheen kesken tai vaikkapa työyhteisössä.
Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän mielen taitojen harjoitteluun. Tehtävät perustuvat
Hyvän mielen taidot -kirjan positiivisen psykologian pohjalta kerättyyn tietoon ja harjoituksiin. Ilmestyy lokakuussa.

Sinulle
Y

PS-kustannus, sid. n. 270 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786364552

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen
tehtäväpakki ammattilaisille
Tämä tehtäväpakki on täynnä Hyvän mielen vuosi- ja Hyvän
mielen taidot -kirjoihin pohjautuvia monistettavia tehtäväpohjia. Tehtäväpohjat on jaettu seitsemään ryhmään: myönteisyyden taidot, tahdonvoimataidot, vuorovaikutustaidot, myötätuntotaidot, luovuustaidot, läsnäolotaidot ja itsensä johtamisen taidot. Tehtävät sopivat muun muassa valmennustyöhön, työyhteisön kehittämiseen, esimiestyöhön ja työnohjaukseen. Ilmestyy lokakuussa.

PS-kustannus, nid. n. 150 s. Hinta 45 €
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786364549

Maaretta Tukiainen – Markus Frey

Maaretta Tukiainen – Markus Frey

Pohjolan voimaeläimet

Pohjolan voimaeläinkortit

Vahva kuin karhu. Viisas kuin pöllö.
Älykäs kuin korppi. Ammenna voimaa
pohjoisesta luonnosta ja sen eläimistä!
Pohjolan voimaeläimet on tietokirjailija Maaretta Tukiaisen ja graafinen suunnittelija Markus Freyn uudelleentulkinta
muinaisten suomalaisten eläimiin liittyvistä uskomuksista. Tunteisiin vetoavien
tarinoiden sekä mystiikkaa ja voimaa
henkivien kuvitusten kautta Pohjolan
myyttinen maailma herää erityislaatuisella tavalla henkiin. Kirjan luettuasi näet
eläimet ja itsesi uusin silmin. Maaretta Tukiainen
ja Markus Frey ovat yhdessä luoneet viime vuoden myydyimpiin tietokirjoihin kuuluvan
Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirjan.

HYÖDYN
JÄSENHIN NÄ
NAT
Y

Pohjolan voimaeläimiin liittyvä tieto on paketoitu 42 korttiin arjen
inspiraatioksi. Kustakin eläimestä on kortissa nimi, kyseisen eläimen voima ja minämuodossa oleva voimalause. Korttien avulla
voi tutkia itsessään piileviä eri puolia.

Tuuma, 42 korttia
Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 24 €
Tilausnro 786364578

Tuuma, sid. n. 200 s. Hinta 35 €
Tietopalvelun jäsenelle 30 €
Tilausnro 786364565

Moorea Seal

52 listan projekti ja 52 listaa onnellisuuteen

UPEAT
TEOKSET KIRJojen
YSTÄVÄLLE
Y
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Sijoita itseesi hetki aikaa viikossa – hämmästyt, miten elämäsi
muuttuu vuoden kuluessa.
Täytä 52 listan projekti -kirjaa vuoden jokaisena viikkona, ja
herätä kaikki se kauneus, ilo, luovuus ja voima, joka sinussa
jo on.
52 listaa onnellisuuteen -kirjaan listaat itsellesi tärkeitä asioita ja etenet askel askeleelta kohti onnellisempaa elämää ja opit
kiitollisuutta.

WSOY, sid. 144 + 160 s. Hinta 25 €
Tietopalvelun jäsenelle 18,90 €
Tilausnro 52 listan projekti 786365412
Tilausnro 52 listaa onnellisuuteen 786365425

Tarjous
jäsenelle

24,90 €
(norm. 37 €)

Kaisa Jaakkola

Minna Huotilainen – Mona Moisala

Emily Esfahani Smith

Palaudu ja vahvistu

Keskittymiskyvyn elvytysopas

Merkityksellisyyden voima

Etkö pysty enää keskittymään? Poukkoiletko
pikkuhommasta toiseen ja huomaat tehneesi
jotain ilman että ajatus on ollut lainkaan mukana?
Aivot muovautuvat sen mukaan, minkälaisia päätöksiä teemme joka päivä. Vaikket enää
pystyisikään lukemaan kokonaista kirjaa, tämän kirjan pystyt kyllä. Ja samalla elvytät kuolemankielissä olevan keskittymiskykysi!

Emily Esfahani Smithin kauniisti kirjoitettu
kansainvälinen menestysteos tarjoaa vastauksensa kysymykseen, jota me kaikki pohdimme:
mikä tekee elämästä elämisen arvoista? Kirja ohjaa kohti hyvää ja täyttä elämää, jossa hyvinvointi ei löydy omaan itseen käpertymisestä
vaan toisten suuntaan kääntymisestä.
Kirjan mukana pääset vierailemaan pienessä
kalastajakylässä syrjäisellä saarella, syöttämään
kirahvia eläintarhaan, tutustumaan halvaantuneeseen urheilijaan ja tuijottamaan tähtitaivasta aavikolle. Ilmestyy lokakuussa.

Vähennä stressiä ja jaksa paremmin
Suosikkikirjailijan opas arjen palautumiseen.
Ehditkö palautua arjen kiireistä? Usein ajatellaan, että palautuminen liittyy vain urheiluun. Hektinen elämä voi kuitenkin olla keholle
ja mielelle kuin jatkuvaa urheilusuoritusta. Kirja opettaa palautumisen taitoja, jotka vähentävät väsymystä ja vahvistavat jaksamista arjessa.

Tammi, sid. 208 s. Hinta 32 €
Tietopalvelun jäsenelle 27,90 €
Tilausnro 786365496

Tuuma, sid. n. 150 s. Hinta 29 €
Tietopalvelun jäsenelle 25 €
Tilausnro 786364604

Tuuma, sid. n. 300 s. Hinta 37 €
Tietopalvelun jäsenelle 24,90 €
Tilausnro 786364594

Jarmo Liukkonen

Mark Manson

Psyykkinen vahvuus

Kuinka olla piittaamatta
p*skaakaan

Mielen taitojen harjoituskirja
Kun edessäsi on vaativa tilanne, tunnetko itsesi
vahvaksi leijonaksi vai heikoksi hiireksi?
Ihmisten menestystä eri aloilla selittävät
monet psyykkiset taidot. Jos negatiiviset ajatukset täyttävät pään, usko omaan onnistumiseen on koetuksella. Kirjan harjoitusten avulla
opit tuntemaan itsesi paremmin ja hyödyntämään omia psyykkisiä vahvuuksiasi.

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 €
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 786359596

Nurinkurinen opas hyvään elämään
Virkistävän erilainen näkökulma elämään!
Tämä kirpeä ja humoristisen kriittinen kirja
opettaa erottamaan merkitykselliset asiat tyhjänpäiväisistä ja olemaan huolehtimatta turhasta. Kaikki ihmiset eivät voi olla edes oman
elämänsä supersankareita, joten meidän olisi
paras hyväksyä puutteemme ja rajoituksemme.
Häikäilemättömän hauska, provosoiva ja rehellinen kirja on ollut valtaisa menestys maailmalla – ja nyt myös Suomessa!

Atena, sid. 216 s. Hinta 27 €
Tietopalvelun jäsenelle 21,90 € Tilausnro 786365166

Anna hetki itsellesi
Viiden minuutin tietoisuustehtäviä
Anna tilaa unelmillesi! Se vie vain viisi minuuttia päivässä.
Mitä sinulle kuuluu tänään? Mistä haaveilet,
mitä pelkäät, mistä olet kiitollinen? Mikä antaa sinulle lisää energiaa? Miksi jokin asia tuntuu vaikealta?
Kirjoittaminen auttaa jäsentämään ajatuksiamme, toiveitamme ja elämäämme. Kirjan havainnolliset viiden minuutin kirjoitusja ajatustehtävät antavat tilaa unelmille ja luovuudelle.

Atena, sid. 160 s. Hinta 20 €
Tietopalvelun jäsenelle 18 € Tilausnro 786365535
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Liity tuhansien muiden seuraan
oman alasi ammatilliseen kirjakerhoon!
Kehittymisen into näkyy ja auttaa jaksamaan – tartu tilaisuuteen nyt.
Voit olla jäsen niin kauan kuin haluat.
Jäsenyys on ilmainen eikä velvoita ostamaan mitään.
norm. 45 €
norm. 39 €

norm. 40 €

Liittymiskirja 5 €
Kun liityt nyt jäseneksi, saat näistä
jonkin kirjan viidellä eurolla

Jos olet jo
jäsen, saat
nämä kirjat
hintaan
14,90 € / kpl

”Jäsenyys Varhaiskasv
atuksen Tietopalvelussa on kulken
ut mukanani
osana ammatillista kas
vua. Kirjojen
avulla olen saanut pa
ljon ajatuksia ja ideoita omalle
työlleni, mutta myös kriittisyyttä pys
ähtyä tarkastelemaan omaa ja
työyhteisön
työtapoja.”
Marjo Hankkila, lasten
hoitaja
topalvelu on
”Varhaiskasvatuksen Tie
on tuonut
Se
i!
toiminut loistavast
akerhon
kirj
ja
oita
ide
uusia upeita
a ajankohkauden kirjat ovat ain
taisia.”
Jonna Mild, lto

2. Merja Tompuri: Tenavat tasapainoon – Näin autat
lasta säätelemään vireyttä ja kuormitusta
3. Timo Jaakkola: Krokotiilijuoksu – ja 234 muuta
toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi

Liittyminen on superhelppoa – tee se täällä:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/liity
Runsaasti lisää liittymiskirjoja verkkopalvelussamme:
www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/liittymiskirjat

Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:
tiedote postitse. Tiedote lähetetään myös
sähköpostitse, jos olet ilmoittanut meille
sähköpostiosoitteesi. Voit tehdä peruutuksen puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä, sähköpostitse tai verkkopalvelussamme
omilla jäsentunnuksillasi.
Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun voivat liittyä Suomessa asuvat täysi-ikäiset
henkilöt. Kirjakerhossa ei ole jäsenmaksua

”Ammattikirjallisuude
n lukeminen
on tärkeää. Työssä ei
voi koskaan
olla valmis ja täysin osa
ava. Jokainen lapsi ja jokainen
lukemani kirja opettavat minulle
uusia asioita
niin työstä kuin itsestä
ni.”
Niina Vähäuski, lto
kuvaa opis”Emme voi unohtaa jat
tietoa, uutta
uu
kelua; aina löytyy
mahdollija
oja
tap
sia toiminta
miseen. Liisuuksia itsensä kehittä
n saanut heltyttyäni jäseneksi, ole
pia teoksia,
sim
uu
pon tavan tilata
matillisen
am
ia
ais
nn
jotka ovat ole
”
lta.
na
kan
sen
kehittymi
johtaja, lto
Sari Retva, päiväkodin

1. Reija Suntio: Kesytä jännitys – Opas kasvattajalle

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 ennakko-

Jäsenten
kokemuksia:

Lehden
tarjoukset
ovat voimassa
31.12.2018 asti
tai
niin kauan ku
in
kirjoja on
saatavilla.

”Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun
kirjoista on ollut minulle todella
suuri hyöty ja odotan innolla joka
kirjapakettiani. Ammattikirjat ovat
antaneet minulle varmuutta työhöni!”
Heli Rossi, lto

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.
Varhaiskasvatuksen Tietopalvelun asia-

kasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ja
käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit
halutessasi kieltää omien osoitetietojesi
käytön ottamalla yhteyden asiakaspalveluumme.
Tuotteita voit tilata myös normaalihinnoilla liittymättä jäseneksi. Sinulla on 14
vrk tutustumisoikeus kirjoihin. Pidätämme
oikeuden hinnanmuutoksiin.

