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Autamme
sinua
onnistumaan
työssäsi!

Tarjous jäsenelle20 € / kpl(norm. 29 €)

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.)

Positiivisen psykologia voima
Voimaa antavasta kirjasta saat aineksia niin 
oman kuin asiakkaidesi hyvinvoinnin paranta-
miseen. Kirja auttaa sinua rakentamaan elämää-
si ja ammattitaitoasi omille vahvuuksillesi, löy-
tämään iloa ja mielekkyyttä työstäsi ja luomaan 
itsellesi vankan, henkisen perustan, joka kestää 
kohdalle osuvat vaikeudet. Lue kirja ja kukoista!

PS-kustannus, sid. 381 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € LIITTYMISKIRJANA 5 € 
Tilausnro 774349576

Katja Myllyviita

Tunne tunteesi
Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa tunnis-
tamaan tunteisiin liittyviä vaikeuksia, kohtaa-
maan hankaliksi koettuja tunteita ja hyödyntä-
mään tunteita omassa elämässä, ihmissuhteissa 
ja itselle tärkeiden asioiden edistämisessä. Se on 
tärkeä työkalu jokaiselle sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiselle, jonka täytyy ohjata asiakasta 
kohti parempaa hyvinvointia. Kirjasta oppii tun-
netaitoja lukuisten harjoitusten avulla. 

Duodecim, nid. 257 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 10 € LIITTYMISKIRJANA 5 €  
Tilausnro 774352534

Jukka Oksanen

Motivointi työvälineenä
Tämä kirja on välttämätön apuväline kiireiselle 
ammattilaiselle, joka tarvitsee työhönsä mene-
telmiä kohtaamisen ja motivoinnin tueksi. Kir-
jasta löydät tietoa tunteiden, arvojen ja ympä-
ristön vaikutuksesta motivointiin sekä 10 hyö-
dyllistä motivointiharjoitusta erilaisiin asiakas-
tilanteisiin. 

PS-kustannus, nid. 275 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 15 € LIITTYMISKIRJANA 5 €  
Tilausnro 774346113

Saat tietää kätevästi, mitä kirjoja ja materiaaleja työsi 
tueksi ilmestyy. Bonuksena jaamme vinkkejä työsi tueksi 
ja voit osallistua tuotteidemme arvontoihin. 

Olemme Facebookissa nimellä  
Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu.

Hyvän mielen vuosi on superhelppo tapa alkaa 
elämään merkityksellisempää ja innostuneempaa 
elämää. Maaretta Tukiaisen johdolla otat pieniä 
askeleita hyvän mielen taitoihin, jotka johtavat par-
haimmillaan suuriin muutoksiin. Kun sinä voit hyvin, 

myös ympärilläsi olevat ihmiset voivat paremmin! 
Valitse mieleisesi väri.

Uutiskirjeistämme saat tietää ensimmäisenä, mi-
tä alallesi on ilmestynyt. Tänä keväänä jokainen 

 uusi   uutiskirjeen tilaaja saa sähköpostiinsa 5 euron 
 alennuskoodin verkkokauppaamme!

Tilaa uutiskirje etusivullamme: 
www.sosiaalialantietopalvelu.fi 
www.terveysalantietopalvelu.fi

Tule tykkäämään  
meistä Facebookiin!

Aloita hyvän mielen vuosi!

Tilaa uutiskirjeemme!

Kokemus Hyvän mielen vuoden 
täyttämisestä:

”Kirjan ansiosta olen keskittynyt enemmän 
itseeni, hyvinvointiini ja jaksamiseeni. Olen 
elänyt enemmän tässä hetkessä ja huo-
lehtiminen ja murehtiminen on vähenty-
nyt. Suosittelen kirjaa kaikille, jotka ha-
luavat kehittää itseään ja omaa hyvin-
vointiaan tai vastaavasti kannustaa asi-
akkaitaan tai potilaitaan parantamaan 
omaa positiivista ajatteluaan.” 

Maria Soini, osastonhoitaja, 
 työnohjaaja-opiskelija

Tilaa heti: www.sosiaalialantietopalvelu.fi/hyvanmielenvuosi
PS-kustannus, sid. 239 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 20 € 
Tilausnro turkoosi 774362553  
Tilausnro keltainen 774362540  
Tilausnro pinkki 774362977

Liity jäseneksi:  
www.sosiaalialantietopalvelu.fi/liity

Liity jäseneksi!  
Valitse 5 euron liittymiskirjasi

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu 
on ammatillinen kirjakerho,  
johon kuuluvat tuhannet kollegasi!

Kirjakerhomme jäsenenä saat:

• Kootusti tietoa alan uutuuksista ja tarjouksista.

• Uutta innostusta työsi tekemiseen!

• Edullisen koulutusväylän: kirjat ovat halpoja
verrattuna koulutuksiin.

• 4–6 työsi tueksi valittua kauden kirjaa.

• Viiden euron liittymiskirjan ja bonusrahaa
ostoistasi.

• Jäsenhinnat heti käyttöösi.

”Olen jäsen, koska Sosiaali- ja 
terveysalan Tietopalvelun valikoi-
ma on kattava, uutuudet tulevat no-
peasti valikoimaan ja tilaukset toimi-
tetaan ripeästi. Jäsenyys on helpoin 
tapa löytää alan kirjoja. Parhaim-
mat ostokseni ovat olleet Hyvän 

mielen kortit, Hyvän mielen vuosi ja Erityis-
herkän ihmisen harjoituskirja.”

Tiina Kainulainen

Voivatko kirjat muuttaa maailmaasi?

Viime vuosina itsensä kehittämiseen tähtäävät kirjat ovat löytäneet vahvan luki-
jakunnan myös muiden kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten parissa. Mie-
lestäni se kertoo kahdesta asiasta: ihmiset ovat kehittymishaluisia ja maailmalla 
on toivoa. Uskon, että ihmisen on mahdollista muuttaa itseään kirjojen avulla. Ja 
kun hän muuttaa itseään, hän muuttaa maailmaa. Kirja on ikivanha viisauden 
lähde. Huomaan sen itse jokailtaisen rutiinini kautta: avaan kirjan ennen nuk-
kumaanmenoa ja löydän uuden ajatuksen, jonka haluaisin jakaa myös muille. 
Olen onnellinen, että myös sinä haluat ammentaa viisautta kirjoista, koska ava-
sit tämän lehden.

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu on tarkoitettu sinulle, joka

• Haluat muuttaa itseäsi paremmaksi niin ihmisenä kuin alasi ammattilaisena.

• Haluat muuttaa asioita ympärilläsi paremmaksi.

• Haluat innostua ja innostaa muitakin lukemaan kirjoja.

• Haluat saada ideoita, mitä lukea seuraavaksi!

Jos kehität itseäsi kirjojen ja muiden materiaalien avulla 
ja annat niiden avulla tukea asiakkaillesi tai läheisillesi, 
voit olla ylpeä. Se tarkoittaa, että välität itsestäsi ja muista 
ja et suostu jumittumaan paikallesi.

Lähde matkalle kanssamme huomaamaan  
lukemisen voima!

Jutta Vainio 
jutta.vainio@sosiaalialantietopalvelu.fi

5 € alennus-koodi

Jäsenyys on riskitöntä! Voit olla jäsen niin 
kauan kuin haluat. Jäsenyys on ilmainen 

eikä velvoita ostamaan mitään. 

1
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Huom.

Vain 200 kpl erä

liittymiskirjana! 

Toimi heti.

Valitse liittymiskirjasi: www.sosiaalialantietopalvelu.fi/liittymiskirjat
Supersuosittu

täytettävä tehtäväkirja!
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Maaret Kallio

Lujasti lempeä – Mielen työkirja
Havainnoimalla omaa mieltäsi ja toimintaasi opit tiedostamaan ja hyväksymään oman mie-
lesi toimintaa ja sen eri puolia. Kirja kulkee mukanasi kahdentoista kuukauden ajan kysel-
len lempeästi ja kyseenalaistaen lujasti. Mielen hyvinvointia tukevien teemojen kautta se 
auttaa tekemään pieniä pysähdyksiä merkityksellisten asioiden äärelle niin omassa elämäs-
sä kuin mielessä.

Mielen työkirja auttaa huomaamaan sellaiset arkipäivän asiat, teot ja valinnat, joilla voit 
vahvistaa omien arvojesi mukaista hyvää elämää. Kirjan tekstit ja harjoitukset vahvistavat 
itsemyötätuntoa, sovinnollista suhdetta itseen ja hyviä ihmissuhteita. Maaret Kallion vii-
saiden ja syvien sanojen johdattamana opit keinoja ja taitoja tulla toimeen hankaluuksien 
kanssa ja saat työkaluja vahvistaa hyvän elämän perustaa.

WSOY, sid. 255 s. Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 22,90 € Tilausnro 774362498

Nämä  

tuotteet  

jäsenelle  

20 € / kpl
Tilaa kaikki: Hyvän mielen taidot, Hyvän  

mielen kortit ja Inspiraatiokortit 

yhteishintaan jäsenelle 55 € 

Tilausnro 774362171

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen taidot
Hyvän mielen taidot ovat psyykkisiä taitoja, joi-
den avulla kuka tahansa voi kehittää omaa miel-
tään joustavammaksi. Kun mieli on joustava, on 
helpompi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla 
erilaisissa muutoksissa. Myös haastavien tilan-
teiden hallinta helpottuu. Hyvän mielen taitojen 
avulla elämä sujuu ja siihen saa iloa ja ener giaa.  
Samalla vaihtoehtojen määrä kasvaa, ajattelu 
laajenee ja yhä useampi asia tulee mahdolliseksi.

PS-kustannus, nid. 445 s. Hinta 37 €  
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774362155

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen kortit
Korttien avulla voi harjoitella 53:a hyvän mielen 
taitoa, jotka esitellään Hyvän mielen taidot -kir-
jassa. Kortteja voi käyttää myös ilman kirjaa. 
Kortit koostuvat tunnelmallisesta valokuvasta ja 
vahvistuslauseesta.

PS-kustannus, 58 korttia Hinta 25 €  
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774349288

Maaretta Tukiainen – Krista Keltanen

Inspiraatiokortit
Inspiraatiokortit ovat työkalu arjen elävöittämi-
seen niin töissä kuin kotonakin. Kortit on suun-
niteltu tuomaan inspiraatiota arkisiin pulmiin ja 
valintatilanteisiin. Niiden avulla sekä pienet että 
vähän suuremmatkin jumit avautuvat helposti ja 
hauskalla tavalla. Kukin kortti tarjoaa yksinker-
taisen ehdotuksen toiminnaksi ja rohkaisee ko-
keilemaan uusia näkökulmia.

PS-kustannus, 53 korttia Hinta 25 €  
Tietopalvelun jäsenelle 20 € Tilausnro 774351849

Kirjassa 

treenataan 

yhteensä 53:a 

hyvän mielen 

taitoa!

Myönteisyys
Kiitollisuus

TAHDONVOIMA

VUOROVAIKUTUS

MYÖTÄTUNTO

LUOVUUS

Ystävällisyys

LÄSNÄOLO

ITSENSÄ JOHTAMInen

Kuunteleminen

Seikkaileminen

Kehosta huolehtiminen

Mitä tiede kertoo  

onnesta? 

Kielteisten elä-mänmuutosten ka-sautuminen vähentää voimakkaasti onnel-lisuutta.

Materialistiset asenteet hei-kentävät onnelli-suutta.

Hyvät ihmissuhteet liit-tyvät onnellisuuteen. Ky-se on vastavuoroisista vai-kutuksista siten, että onnelli-suus edistää ihmissuhteita ja myönteiset ihmissuhteet  lisäävät onnellisuutta.

Altruistiset, va-paaehtoistyötä tekevät ovat keski-määräistä onnelli-sempia.

Vaikka trau-
mat ja vaikeat 

elämänolosuhteet vai-kuttavat onnellisuuteen, moni selviytyy hyvin niis-tä huolimatta – he jopa kukoistavat niiden 
jälkeen.

Ihmiselämän tär-
keimmät onnen läh-teet ovat läheisyys ja tu-loksellisuus – ne ovat kui-tenkin usein ristiriidassa keskenään. Tasapainoa on vaikea saavuttaa.

Poiminnat Onnellisuuksien oivaltaja -kirjasta

5 faktaa:

Tarjous jäsenelle 
23.4. asti 
29 € 

(norm. 39 €)

Markku Ojanen

Onnellisuuksien oivaltaja
Mitä tiede kertoo onnesta?

Olet kuullut varmasti lukuisia onnellisuusohjeita. Mutta mitkä niistä oikeasti 
toimivat? Mitä tiede sanoo onnesta?

Tässä teoksessa onnellisuusprofessori Markku Ojanen puntaroi erilaisia on-
nellisuustutkimuksia ja nostaa niistä esille ne tulokset, jotka auttavat ketä ta-
hansa kohti parempaa onnellisuutta. Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, mistä kaikes-
ta onnellisuus koostuu, mikä sitä vähentää ja mitä itse kukin voi tehdä oman onnensa eteen.

PS-kustannus, sid. n. 280 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774361826

Tekeekö pitkä mies vaimon onnelliseksi? Tuhoaako katkeruus onnelli-
suuden? Elääkö onnellinen ihminen muita pidempään? Pitääkö työs-
tä innostuneen hillitä työntekoaan ja ryhtyä tekemään vapaaehtois-
työtä? Heikentääkö ujous onnellisuutta? Periytyykö onnellisuus?

Harjoituskirja mielen hyvinvoinnin  

ja hyvän elämän tueksi.

Tarjous  
jäsenelle  
22,90 € 
(norm. 33 €)

Kuva: Anna Dammert
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Bessel van der Kolk

Jäljet kehossa  
Trauman parantaminen aivojen, 
mielen ja kehon avulla

Traumatisoituneita ihmisiä on kaik-
kialla: monet ovat joutuneet kokemaan 
hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai kasva-
maan alkoholistiperheessä. Ikävät ko-
kemukset jättävät jälkensä mieleen, 

tunteisiin ja kehoon. Traumatisoituneen ihmisen kärsimyksistä joutuvat usein kärsi-
mään myös läheiset.

Tunnettu trauma-asiantuntija Bessel van der Kolk on työskennellyt traumapotilai-
den kanssa yli kolmekymmentä vuotta. Tässä kirjassa hän paljastaa, miten traumape-
räinen stressi voi muuttaa aivojen toimintaa – etenkin mielihyvän, kiintymyksen, hal-
linnan ja luottamuksen tunteita tuottavissa aivojen osissa.

Kirjassa van der Kolk esittelee menetelmiä, joilla aivojen toimintahäiriöitä voi kor-
jata. Hän käsittelee muun muassa neuroplastisuusterapian, mindfulnessin eli tietoisen 
läsnäolon sekä joogan vaikutuksia traumojen hoidossa.

Viisas elämä, nid. 300 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 774363442

Ronnie Grandell

Itsemyötätunto
Konkreettisten neuvojen ja harjoitusten avulla kirja ohjaa tarkastelemaan 
omaa toimintaa ja omia ajatuksia itsemyötätunnon kautta. Kun opit huomaa-
maan mielesi kompastuskivet, voit tehdä uusia valintoja elämässäsi.

Tammi, sid. 224 s. Hinta 34 € Tietopalvelun jäsenelle 16 € Tilausnro 774348661

Ronnie Grandell

Irti itsekritiikistä
Löydä terve suhde itseesi

Irti itsekritiikistä antaa sinulle konkreettisia näkökulmia, neu-
voja ja käytännöllisiä harjoituksia, joiden avulla pystyt irrot-
tautumaan kahlitsevasta kriittisyydestä itseäsi kohtaan. Kun 

opit vapautumaan itsekritiikistä, saat rohkeutta tehdä uusia valintoja, jotka 
tuovat mukanaan iloa, tyytyväisyyttä ja itseluottamusta.

Tammi, sid. 256 s. Hinta 31 €  
Tietopalvelun jäsenelle 26 € Tilausnro 774362485

 Kamppailetko kuormittavan  itsekritiikin 
kanssa? Onko mielessäsi  ankara 

 ääni, joka nalkuttaa päivästä  toiseen? 
 Vaaditko itseltäsi enemmän kuin 

 pystyt tekemään vuorokauden sisällä? 
 Painostaako?

”Voit myös toimia tietoisesti 
itsekritiikkiäsi vastaan. Vaik-
ka se sanoisi, ettei sinusta ole 
kitaristiksi, voit todeta ’kiitos 
tästä kommentista itsekritiik-
ki’ ja silti tarttua kitaraan ja 
lähteä soittotunnille – – Kun 
itsekritiikki rauhoittuu, saa 
enemmän mielenrauhaa se-
kä enemmän rohkeutta teh-
dä asioita, joita haluaa. It-
sekritiikki ei enää rajoita te-
kemisiäsi.”

Ronnie Grandell Helsingin 
Sanomissa 31.1.2018

Ku
va

: T
a
m

m
i, 

El
in

a
 R

el
a
nd

er

Satu Kaski –  
Marianne Miettinen

Onnistumisen taidot
Löydä tie tavoitteisiin

Jokaisella on elämässään tavoit-
teita. Tiet niissä onnistumiseen 
voivat olla monenlaisia, joskus 
helppoja, sattumallakin höystet-
tyjä, joskus taas suuria ponnis-
teluja vaativia. Tavoitteet voivat 
olla henkilökohtaisia tai ryhmän yhteisiä.

Onnistumisen taidot kertoo, kuinka tavoitteisiin kannattaa pyrkiä ja miten ne saa-
vutetaan. Onnistumista lähestytään yksilön, ryhmän ja johtamisen näkökulmista niin 
arkisessa elämässä, urheilussa kuin työelämässäkin. Positiivisen psykologian  lähtö-
kohtiin tukeutuva teos soveltuu kaikille, jotka haluavat tehdä tavoitteestaan totta – 
yksin tai yhdessä.

Kirjapaja, nid. 160 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774363439

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

Myötätunnon mullistava voima
Useat tutkimukset korostavat myötätunnon vaiku-
tusta loppuun palamisen vähentämisessä. Kun or-
ganisaatiot tarjoavat sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisille apukeinoja, joiden avulla he pysty-
vät puhumaan myötätunnosta työssään ja oppi-
maan myötätuntoon liittyviä taitoja, työn merki-
tyksellisyyden kokemus sekä työssä koettu tyydy-
tys vahvistuvat. Keskinäinen myötätunto hehkuu 
siis asiak kaisiin ja potilaisiin ja heidän hyvinvoin-
tiinsa saakka.

Tämän kirjan tavoitteena on edistää myötä-
tuntoisuutta elämässä ja erityisesti työorgani-
saatioissa tarjoamalla näkökulmia myötätuntoa 
koskevan tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Kir-
jassa avataan myötätunnon yhteyksiä niin ter-
veyteen, luovuuteen, merkityksellisyyteen kuin 
psykologiseen turvaan. Siinä myös esitellään, 
miten luonteenvahvuuksia, palvelevaa johta-
mista tai vapaaehtoistoimintaa voidaan käyttää 
myötätunnon edistämisessä.

Teos toimii käsikirjana, jonka avulla voit syventää omaa ym-
märrystäsi ihmisluonteesta ja myötätunnon perusolemuksesta. Kirjan avulla voit edis-
tää myötätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies tai muu työyhtei-
söön vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat erinomaisesti myös työelämän ulkopuolel-
la myötätunnon ja -innon sekä itsemyötätunnon edistämiseen.

PS-kustannus, sid. 317 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774358619

Anu Laitinen

Door2emotions-tunnepeli
Ovi tunteisiin

Door2emotions on vuorovaikutteinen korttipe-
li tunteiden maailmaan. Opi omista tunteista-
si ja niiden käsittelystä sekä ottamaan niiden 
viestit vastaan. Samalla opit tunnistamaan myös 
muiden tapoja tuntea. Pelissä nostetaan pakas-
ta sokkona tunnekortti, jota aletaan työstää ky-
symyskortin avulla. Pelatessa kysyjän ja tun-
teen käsittelijän roolit vaihtuvat. Kun yksi tunne 
on käyty läpi kysymysten avulla, nostetaan uu-
si tunne. 

Mielikuvamatkaaja, 72 korttia Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 32 € Tilausnro 774362061

Peli on 

saatavilla  

myös ruotsin- 

kielisenä!

Tarjous  
jäsenelle  

26 € 
(norm. 31 €)

Erik Bertrand Larssen

Vahva
Kirjassaan Vahva Lars-
sen osoittaa omasta elä-
mästään ja asiakkai-
densa kokemuksista 
keräämiensä esimerk-
kien avulla, miten saat 
elämänvoimaa tässä ja 
nyt. Ohjeiden avulla 
voit harjoittaa sisäis-
tä vahvuuttasi. Konk-
reettisena keinona 
Larssen esittelee kahdeksan asiaa, joita on hy-
vä lisätä elämäänsä, ja kahdeksan asiaa, jois-
ta kannattaa luopua. Olet vahvempi kuin luu-
letkaan – ja pienin askelin tulet vielä vahvem-
maksi.

Bazar Kustannus, sid. 253 s. Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774362935

Edistä myötä-
tuntoa töissä:

• Huolehdi kollegoidesi 
hyvinvoinnista.

• Ylläpidä leikillistä ilmapiiriä.

• Anna tunnustusta 
työpanoksesta.

• Huomioi toisten tarpeet ja 
tarjoa apua.

• Vaali vastavuoroisia ja 
kestäviä ihmissuhteita 
työkavereidesi kanssa.

• Käsittele ongelmat ja konfliktit 
välittömästi niiden ilmetessä.

• Jousta työjärjestelyissä, kun 
henkilökohtaisen elämän 
ongelmat kuormittavat 
kollegasi jaksamista.

Ote kirjasta Myötätunnon 
mullistava voima

Elämä takaisin raiteilleen!

Jee!

Sä onnistuit!
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Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus
Mielen taitojen harjoituskirja

Kirjan avulla opit tuntemaan itsesi paremmin ja hyö-
dyntämään omia psyykkisiä vahvuuksiasi. Lisäksi se 
ohjaa sinua edistämään niitä taitoja, jotka kaipaa-
vat vielä kehittämistä. Vaikka vaativissa tilanteissa on 
monia meistä riippumattomia asioita, omilla ajatuk-
silla voi merkittävästi edesauttaa onnistumista.

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774359595

Kun edessäsi on vaativa 
tilanne, tunnetko itsesi 
vahvaksi leijonaksi vai 

heikoksi hiireksi? 

Käytkö mielessäsi 
läpi epäonnistumisen 

mahdollisuudet? 

Vai tiedätkö, miten 
toimia, jotta onnistut?

Psyykkisen vahvuuden  
viisi osa-aluetta:

1) itseluottamus 

2) motivaatio 

3) vireystila 

4) rentous 

5) keskittyneisyys

Tämän kirjan avulla  
harjoittelet näitä taitoja!

”Psyykkiset tekijät vaikuttavat merkittävästi 
suorituksiimme. Vaativia suorituksia tekevien ih-
misten pitäisi harjoitella psyykkisen säätelyn me-
netelmiä yhtä paljon kuin huoltavat terveyttään ja 
kehittävät fyysisiä tai motorisia taitojaan. Harjoitte-
lun myötä jokaisen on mahdollista oppia käyttämään 
mieltään yhä tehokkaammin oman hyvinvointinsa ja 
suoritustensa parantamiseksi.” 

Jarmo Liukkonen 
Psyykkinen vahvuus -kirjassa

Tarjous 
jäsenelle  
29 € 

(norm. 39 €)

Sisältää  paljon harjoituksia  ja testejä!

Tarjous  jäsenelle  23 € (norm. 35 €)

Jaana Kivinummi – Saija Alatupa

Kun ei suju
Selviytymisopas haastaviin asiakastilanteisiin

Kirja sisältää tehtäviä, joiden avulla lukija voi tarkas-
tella asiakkaan käyttäytymistä ja omaa toimintaansa 
ja löytää ratkaisuja vaikeassa tilanteessa etenemiseen. 
Lukuisat vinkit auttavat myös uudistamaan työskente-
lyä kokonaisvaltaisesti.

PS-kustannus, nid. 338 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 15 € Tilausnro 774349864

”Kun ei suju 

antaa työvälineitä, 

joiden avulla voi selviytyä 

vaikeista asiakastilanteista. Kirjan 

lähestymistapa on käytännönlähei-

nen: ongelmatilanteisiin pyritään löy-

tämään vaihtoehtoja ja ratkaisumahdol-

lisuuksia. Kirjoittajat haluavat ohjata luki-

joita oivaltamaan, että pulmallisissa het-

kissä kaikki osapuolet ovat aktiivisia toi-

mijoita. Mahdottomiltakaan tuntuvissa 

tilanteissa ei kannata jäädä pas-

siiviseksi uhriksi.”

Tehy-lehti 12/2016

Markus Talvio – Ulla Klemola

Toimiva vuorovaikutus
Kirjassa tutustutaan keskeisiin tunne- ja vuorovai-
kutustaitoihin sekä arjessa ja tutkimuksissa hyväksi 
havaittuihin työkaluihin. Toimivan vuorovaikutuk-
sen työkalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutus-
tilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään 
tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaise-
maan ristiriitoja. Näin vuorovaikutus helpottuu ja 
muuttuu entistä toimivammaksi. Kirjassa on myös 
runsaasti harjoituksia ja pohdintatehtäviä, joiden 
avulla voit kehittää omia vuorovaikutustaitojasi.

PS-kustannus, nid. 183 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774354875

”Suosittelen tätä kirjaa lämpimästi kaikille ihmisille, jotka 

haluavat kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. Meis-

tä ihan jokaisen pitäisi koko elämänsä ajan pyrkiä kehitty-

mään näissä asioissa. Kukaan ei ole täydellinen, mutta har-

joittelemalla voi aina oppia uutta. Hyvä vuorovaikutus takaa 

työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen koulusta aina 

eläkkeelle asti.”

Kirsti Lonka, psykologian tohtori,  

kasvatuspsykologian professori,  

Helsingin yliopisto

Marja Kokkonen

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet
Opi tunteiden säätelyn taito

Tunteiden säätelyssä on kyse siitä, että pystym-
me vaikuttamaan omiin tunteisiimme; se ei tar-
koita jatkuvaa tunteiden tukahduttamista tai 
vatvomista. Tunteiden säätely on taito, jonka 
jokainen voi oppia. Sen avulla myönteiset tun-
teet vahvistuvat ja kielteiset tunteet laimentu-
vat tai vaihtuvat helpommin siedettäviin tuntei-
siin. Kirjan avulla saat kattavan kuvan tunteiden 
säätelyn merkityksestä hyvinvoinnille.

PS-kustannus, sid. 201 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774359142

Leena Ståhlberg –  
Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä
Näin teet hyviä valintoja

Kirja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja asioita, jotka ovat itselle 
tärkeitä. Se antaa virikkeitä vaihtoehtojen puntarointiin sekä kannus-
taa asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Teos sisältää yli 50 
valintojen tekoa helpottavaa tehtävää. Mukana on myös inspiroivia ta-
rinoita siitä, miten ihmiset ovat rakentaneet omannäköistään elämää.

PS-kustannus, sid. 208 s. Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 774354558

Ajattelepa. Sinä päätät tien, jota lähdet  
kulkemaan. Aika jännittävää, vai mitä?

Katariina Salmela-Aro –  
Jari-Erik Nurmi (toim.)

Mikä meitä liikuttaa
Motivaatiopsykologian  
perusteet

Asiat ja tapahtumat eivät ole 
yhdentekeviä, vaan ne herättä-
vät tunteita, tavoitteita, toivei-
ta ja intohimoja. Niihin motivoidutaan. 
Monet ongelmat elämässä kumpuavat motivaatiosta – joko motivaa-
tion puutteesta tai sen liiallisuudesta. Terveyden edistämisessä ja pa-
rantamisessa motivaatio on keskeinen. Jos punainen lanka elämässä on 
hukkunut ja ahdistus ja masennus valtaavat alaa, on tärkeä kysyä, mi-
kä minulle on tärkeää. 

Mikä meitä liikuttaa -kirja esittää uusimman motivaatiotieteen nä-
kökulmia muun muassa henkilökohtaisiin ta-
voitteisiin, kiinnostuksiin, tavoiteorientaatioon ja 
psykologisiin perustarpeisiin.

PS-kustannus, sid. 252 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774358509

Tarjous 
jäsenelle  

10 €
(norm. 39 €)

Tony Dunderfelt

Läsnäoleva 
kohtaaminen
PS-kustannus, sid. 182 s. 
Tilausnro 774351823

Klassikko!

Tarjous  
jäsenelle  

15 €
(norm. 39 €)

”Sisu voi muuttaa ihmisen elämää ja maailmankuvaa pysyvästi.”

Lauri Järvilehto

”Olen lukenut Lahden ja kumppaneiden kirjoittamaa Sisu-kirjaa vaikuttuneena, ja haluan jakaa siitä 
pienen palasen. -- Sanomattakin on varmaan selvää, että suosittelen kirjaa lämpimästi.”

Kauneus ja terveys -lehden Stressitohtori-blogi

Sonja Strömsholm – Emilia Lahti – Lauri Järvilehto – Meeri Koutaniemi

Sisu
Tarinoita itsensä ylittämisestä ja hyvän tekemisestä

Nykyajan sisu on voimavara, jossa itsensä ylittäminen, hyvän tekeminen ja yhteisöllisyys kulkevat kä-
si kädessä. Tässä kirjassa sisukkaat päähenkilöt kertovat meille oman sisutarinansa. Inspiroidu ja löy-
dä oma sisusi!

PS-kustannus, sid. 210 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 7,90 € Tilausnro 774347659

Tarjous  
jäsenelle  
7,90 €

(norm. 39 €)
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Tämä kirja  
kaupan päälle  
Lyhytterapeuttinen 
työote -kirjan  
ostajalle

Juhani Heiska

Ennakoiva mielenterveystyö
Käsikirja meille kaikille

Tässä neljännessä päivitetyssä painoksessa on tärkeät alkumää-
rittelyt, laaja tutkimustiedosto psyykkisen pahoinvoinnin, psyyk-

kisen häiriön ja negatiivisen poikkeavuuden syistä sekä esitys eh-
käisevän mielenterveystyön tuloksellisesta toteutuksesta. Perusteo-
riana on vuosikausia kestänyt tutkimus ja käytännön työ niin sano-
tun 7x4-kentän avulla: 7 vaikuttajaa 4:ään kulmakiveen.

Mediapinta, nid. 352 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774363455

Päivi Hamarus – Tina Holmberg-Kalenius – Saija Salmi

Opas kiusaamisen jälkihoitoon
Kiusatuksi joutunut voi kantaa kiusaamiseen liittyvää ahdistusta pit-
källe aikuisuuteen, ja kiusaaminen saattaa myöhemmin pulpahtaa 
pinnalle masennuksena, ahdistuksena tai jännitystiloina. Kiusaa-
minen aiheuttaa myös syrjäytymistä. 

Tässä käytännönläheisessä oppaassa esitetty kiusaamisen jäl-
kihoidon malli perustuu RAY:n rahoittamasta Valopilkku-pro-
jektista saatuihin kokemuksiin ja Tuki- ja neuvontakeskus Va-
lopilkun kehittämään vertaistukimalliin. Oppaassa kuvatut 
kiusaamisilmiön piirteet, 
kiusaamisen vaikutukset ja 
jälkihoidossa käsiteltävät 
teemat perustuvat Päivi Ha-
maruksen tutkimustyöhön.

PS-kustannus, nid. 152 s.  
Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
Tilausnro 774347565

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

Stressin säätely
Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

Ihmisen stressijärjestelmän kehittymiseen ja toimintaan vaikutta-
vat hyvinkin pienet asiat vuorovaikutusympäristössä. Säätelytaito-
jen oppiminen alkaa heti elämän alussa, jatkuu kiihkeänä lapsuus- 
ja nuoruusvuosien ajan ja on mahdollista yhä aikuisiälläkin. Hy-
vät stressin säätelyn taidot ovat 
hyvinvoinnin lähde.

Tämä teos tarjoaa kokonais-
näkemyksen ihmisen stressijär-
jestelmän syntyyn, kehitykseen 
ja merkitykseen. Teoksessa pai-
notetaan ihmisen sosiaalista ai-
nutlaatuisuutta ja leikillisyyttä 
sekä yhdessä toimimisen, tun-
temisen ja ajattelemisen ensi-
sijaisuutta.

PS-kustannus, sid. 214 s.  
Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 774345444

Tarja Santalahti – Mika Lehtonen

Seksuaaliterapia
Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen seksuaaliterapiaa kä-
sittelevä teos. Siinä esitellään, mitä seksuaaliterapia on, mitä sek-
suaaliterapiassa tapahtuu ja miten seksuaalisuutta käsitellään te-

rapiassa. Käytännönläheinen 
teos on suunnattu ensisijai-
sesti ammattilaisille, mut-
ta se on hyödyllinen kenelle 
tahansa, joka on kiinnostu-
nut seksuaali suuden moni-
naisista ilmiöistä.

PS-kustannus, sid. 233 s.  
Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 €  
Tilausnro 774349851

Katri Kanninen – Liisa Uusitalo-Arola

Lyhytterapeuttinen työote
Tämä kirja opastaa sinua hyödyntämään lyhytterapeuttista työotet-
ta ja siinä käytettäviä työkaluja auttamistyössä. Teoksessa käydään 
läpi, mitä lyhyt työskentely edellyttää, mitä sillä voi saavuttaa se-
kä millaista tutkimusnäyttöä on saatu lyhyen työskentelyn on-

nistumisesta. Lisäksi siinä 
esitellään malleja eripitui-
sen työskentelyn rakenta-
miseen suunnitelmallisesti 
ja ajan rajallisuus huomioi-
den. Teoksessa pureudutaan 
myös etenemisen seuran-
taan, työskentelyn arvioin-
tiin, hyvään yhteistyösuh-
teeseen sekä jaksamisen 
haasteisiin. Käytännönlä-
heisyyttä kirjaan tuovat lu-
kuisat tapausesimerkit.  

PS-kustannus, nid. 384 s.  
Hinta 43 €  

Tietopalvelun jäsenelle 37 € 
Tilausnro 774363484

Tarjous  
jäsenelle  
25 € 
(norm. 45 €) Tarjous  

jäsenelle  
15 € 

(norm. 39 €)

Availe ovia kohtia tulevaa!
Ovi-korttisarja on tekstitön kuvakorttikokoelma, joka houkuttelee käyttäjiään erityisellä 
ovi-symboliikalla. Ovi-korttien kanssa työskenneltäessä arkisen esineen, oven, monimuo-
toisuus toimii työskentelyn ytimenä. Ovi-korttisarja soveltuu erityisesti asiakastyöhön, jossa 
on selkeä alku ja loppu tai jossa suunnataan kohti muutosta. Tästä syystä erityisesti työn-
ohjaajat sekä terapeuttista ja kasvatuksellista työtä tekevät ammattilaiset ovat saaneet 
Ovi-korteista itselleen oivan työvälineen. Kukapa ei haluaisi availla ovia kohti tulevaa tai 
jättää asioita sulkeutuvien ovien taakse suunnatessaan kohti uusia aikoja!

Ovi-korttisarjan perusta on 60 ovikuvasta muodostuva Ovi-kortit, ja sitä täydentää 
20 kuvan Avoimet ovet. Uusimpana tulokkaana kokoelmassa on mustavalkoinen Oma-
ovet, joka sisältää 30 persoonalliseen työstämiseen sopivaa ovikuvaa. Enää ei tarvitse 

tyytyä valmiisiin ovikuviin, vaan jokaisella on 
mahdollisuus valmistaa juuri haluamansa kal-
tainen ovi Oma-ovien valikoimasta.

Virpi Niemi, Ovi-korttien tekijä

Ovi-korttisarja:  
Ovi-kortit ja Avoimet ovet -kortit
Mahva, 60 + 20 korttia, Hinta 116 €  
Tietopalvelun jäsenelle 105 € Tilausnro 774357539

Saatavilla myös Oma-ovet, joka sisältää 30 mustavalkoista ovi-
kuvaa. Työstä haluamallasi menetelmällä oma, persoonallinen ovi!

Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774363905

Tilaa Ovi-kortteja:
www.sosiaalialantietopalvelu.fi/ovikortit

Niina Junttila

Kaiken keskellä 
yksin
Aikuisten  
yksinäisyydestä

Huomaamattomaksi jät-
täminen tai ulkopuolisek-
si sulkeminen on väkival-
lan muotona yksi satutta-
vimmista ja samalla ää-
rimmäisen tehokas. 

Siinä missä myötätun-
to ja yhteenkuuluvuuden 
tunne saavat ihmisen aut-
tamaan, ulkopuolisuuden 
kokemus saa hänet puo-
lustautumaan tai piiloutu-

maan. Kokemus siitä, että koko maailma on itseä vastaan, saa sota-
jalalle. Omasta olemassaolostaan voi taistella olemalla ystävällinen ja 
mukava, mutta ellei se riitä, on joko luovutettava tai löydettävä te-
hokkaampia toimintamalleja.

Kirja on vuoropuhelu tieteellisiin tutkimuksiin perustuvien tulos-
ten ja tuhansien suomalaisten omin sanoin kuvaaman todellisuuden 
välillä. Keskiössä ovat sosiaalisten välimatkojen lisäämä yksinäisyys 
ja kokemus ulkopuolisuudesta, myötätunto ja halu auttaa, mutta sa-
malla myös satutetuksi tulemisen pelko ja taistelu oman olemassa-
olon oikeuttamiseksi.

Tammi, sid. 224 s. Hinta 33 €  
Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 774363468

Kauko Haarakangas

Voimistava  
läsnäolo

PS-kustannus, nid. 252 s.  
Hinta 40 € Tietopalvelun  

jäsenelle 19 €

Tarjous  
jäsenelle  

25 € 
(norm. 33 €)

Kelly Brogan

Hoida 
kehoasi, voita 
masennus
Psykiatri Kelly Bro-
ganin mukaan ma-
sennus on kuin kuu-

me: molemmat ovat oireita sairaudes-
ta, eivät sairauksia itsessään. Masentuneen 
ihmisen elimistön mekanismit ovat epäta-
sapainossa, ja kaiken ydin on matala-astei-
nen tulehdustila. Paras tapa parantaa mieli on 
hoitaa koko kehoa, puuttua oireen sijasta it-
se sairauteen. 

Brogan antaa kyytiä masennuslääkkeille ja 
nykyisille hoitotavoille ja esittelee kirjassaan 
kuukauden mittaisen ohjelman, jonka sel-
keillä ohjeilla voi lievittää tulehdusta ja hoi-
taa kehoa kokonaisvaltaisesti – ja saada va-
loisamman mielen.

Atena, nid. 300 s. Hinta 33 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 €  
Tilausnro 774363536

“Olla olemassa, 

eikä kukaan tiedä. 

Siltä se tuntuu. Olemas-

saolo kyseenalaistuu. Tun-

tuu, ettei minulla ole paik-

kaa eikä sijaa, tehtävää eikä 

merkitystä tässä yhteisös-

sä, maailmassa, elä-

mässä.”
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Tarjous  
jäsenelle  

25 € 
(norm. 40 €)

Tarjous  
jäsenelle  

25 € 
(norm. 40 €)

Tarjous  
jäsenelle  
30 € 
(norm. 45 €)

Tee tilaus kätevimmin  
verkkokaupastamme!

www.sosiaalialantietopalvelu.fi

“Suosittelen lämpimästi tätä käytän-
nönläheistä ja selkeää toiminnallista 
kirjaa jokaisen ryhmänohjaajan arjen 

työkaluksi!”

Riikka Ruotsalainen

Sari Toivakka – Miina Maasola

Itsetunto kohdalleen!
Harjoituksia itsetuntemuksen ja  
vuorovaikutustaitojen oppimiseen

Itsetuntemuksen kasvattaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittä-
minen ei koskaan ole ollut näin hauskaa!

Itsetunto vaikuttaa hyvinvointiin ja ihmisten väliseen vuorovai-
kutukseen. Hyvä itsetunto on kykyä luottaa itseemme, pitää itses-

tämme ja arvostaa itseämme. Tietoinen työskentely itsetuntemuksen 
ja vuorovaikutustaitojen parissa lujittaa itsetuntoa. Tämä kirja on aar-

rearkku sinulle, joka etsit toiminnallisia tapoja itsetunnon treenaamiseen!

PS-kustannus, nid. 267 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 774354833

Jukka Kataja – Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen

Ryhmä liikkeelle!
Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi

Sylimöttö, tiimisukset ja yli 150 muuta kirjan toiminnallista ideaa toimi-
vat oivallisena keinona ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen, ryhmäroo-
lien ja ryhmän kiinteyden kehittämisessä. Kirjan alussa käsitellään ryhmän 
kehittymistä ja kasvua ja pureudutaan ryhmätehtävien ohjaamiseen. Toinen 
osa on täynnä toiminnallisia ja liikunnallisia harjoituksia. Mukana on läm-
mittely-, luovuus-, keskittymis- ja draamaharjoituksia, seikkailu- ja maasto-
tehtäviä sekä toiminnan lopettamisharjoituksia. Kirjan tehtäviä voi helposti sovel-
taa eri-ikäisten kanssa toimittaessa.

PS-kustannus, nid. 137 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774349738

Eija Leskinen

Ryhmä toimimaan!
Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön

Suosittu ryhmätoiminnan ideapaketti! Kirjaan on koottu yli 250 harjoitusta, joita voi toteuttaa sel-
laisenaan tai soveltaa ryhmäläisten iän, ryhmän koon, harjoituksen tarkoituksen ja käytettävän ajan 
mukaan. Mukana on muun muassa tutustumis-, keskittymis-, ryhmäytymis-, lämmittely- ja ren-
toutumisharjoituksia, toiminnallisia ideoita useista eri teemoista sekä vinkkejä palautteen antami-
seen. Harjoitusten yhteydessä mainitaan harjoituksen kesto, toimintavaiheet ja muunteluvaihtoehtoja.

PS-kustannus, nid. 176 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774349725

Itsetunto kohdalleen! sisäl-

tää eripituisia ja –laajuisia ko-

konaisuuksia tutustumisesta, oman 

minän pohtimisesta, kehollisuudes-

ta, vuorovaikutustaidoista, rentoutumises-

ta ja mielikuvista sekä palautteen antami-

sesta. Harjoituksissa rakennetaan hauskoilla 

ja toiminnallisilla tavoilla eri-ikäisten itsetun-

temus- ja vuorovaikutustaitoja. Niissä poh-

ditaan vaikkapa omia hyviä puolia, har-

joitellaan tunteiden säätelyä sekä teh-

dään haavedraamoja ja opitaan 

esiintyjän ja ryhmässä viesti-

misen taitoja.

3 toiminnallista materiaalia

Elina Välimäki

Ei unohdu koskaan
Henkirikoksen jäljet

Henkirikos on julma, luon-
noton kuolinsyy. Tuo koh-
talokas tapahtuma mullis-

taa uhrin omaisten ja läheisten elämän täysin. Henkiri-
kosuhrien läheiset eroavat muista surevista, ja heidän koh-

taamisensa vaatii paljon myös kokeneelta ammattilaiselta. 
Millaista kriisiapua uhrien omaiset ja läheiset kaipaavat ja mil-

laisten tukimuotojen piiriin heidät voi ohjata? Miten he kokevat 
poliisin, oikeuslaitoksen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja median 

toiminnan? Kuinka heidän kokemuksensa voitaisiin paremmin ot-
taa palveluissa huomioon?

Tässä kirjassa tarinansa kertovat ihmiset, joiden perheenjäsen 
on kuollut henkirikoksen uhrina. Omaisten lisäksi äänen saavat eri 
alojen ammattilaiset, jotka valottavat henkirikosten jälkien syvyyt-
tä ja moninaisuutta.

PS-kustannus, sid. 306 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774354859

Leena-Kaisa Åberg (toim.)

Rikoksen uhrin käsikirja
Rikoksen uhrin käsikirja neuvoo ja tukee niissä monissa ky-
symyksissä, joita rikoksen uhri joutuu käsittelemään. Kirjas-
sa avataan erilaisten rikosten vaikutuksia, kokemuksen yksi-
löllisyyttä ja rikoksen uhrin selviytymistä. Lisäksi perehdytään 
siihen, kuinka rikosprosessi käytännössä etenee ja minkä toimi-
joiden kanssa yhteistyötä tehdään. Tieto on tarpeen uhrille itsel-
leen, hänen omaisilleen ja läheisilleen. Myös viranomaisten ja mui-
den uhreja kohtaavien on tärkeää tietää, mitä vaikutuksia rikoksen 
uhriksi joutumisella on.

PS-kustannus, nid. 258 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774359210

Mauri Aalto – Hannu Alho – Solja Niemelä (toim.)

Huume- ja lääkeriippuvuudet
Huume- ja lääkeriippuvuudet käsittelee kattavasti ja käytännönlähei-
sesti huume- ja lääkeriippuvuutta sairautena, käytön tunnistamis-
ta, erilaisia hoitomuotoja ja -mahdollisuuksia sekä kuntoutumis-
ta. Kirjan keskeisen osan muodostavat riippuvuuden kehittymis-
tä, hoitoja ja niiden järjes-
tämistä sekä riippuvuuteen 
liittyviä sairauksia käsitte-
levät artikkelit. 

Riippuvuuden hoitoon 
suoranaisesti liittyvien 
seikkojen ohella käsitellään 
erilaisia potilaan arjes-
sa esiin tulevia kysymyk-
siä, joilla on merkitystä se-
kä hoidon että potilaan elä-
män sujumisen kannalta. 
Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Duodecim, nid. n. 250 s.  
Hinta 78 €  
Tietopalvelun jäsenelle 67 € 
Tilausnro 774363552

Jaana Haapasalo

Kriminaalipsykologia
Kriminaalipsykologia on psykologian sovellusala, joka tähtää rikolli-
sen käyttäytymisen tieteelliseen ymmärtämiseen. Kirjassa käydään 
läpi rikollisen käyttäytymisen selitysmalleja, rikoslajeihin liitty-
viä näkökohtia, rikollisuuden ehkäisyä ja rikoksentekijöiden hoi-
toa. Rikoslajeista esillä ovat erilaiset väkivalta- ja seksuaalirikok-
set, omaisuusrikokset, tuhotyöt ja päihderikokset. Kunkin rikos-

lajin kohdalla tarkastellaan, mitä aiheesta nykyisen psykologi-
sen tutkimuksen perusteella tiedetään. Kirjan aiheita yhdistää 

niin sanottu traumamalli, joka tarjoaa selityksen varhaisten 
traumakokemusten ja myöhemmän rikollisen käyttäyty-

misen väliselle yhteydelle.
Kriminaalipsykologia on 

ensimmäinen rikospsyko-
logian alan suomenkielinen 
teos. Tähän uudistettuun 
painokseen sisältö on täysin 
ajantasaistettu.

PS-kustannus, sid. 432 s.  
Hinta 66 €  
Tietopalvelun jäsenelle 56 € 

Tilausnro 774359155

Neuvoa  

ja tukea!
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Oletteko sinä ja kollegasi  
erityisen innokkaita kehittyjiä?  

Oletteko superinnostajia?
Lähetä kuva sinusta ja kollegoistasi sekä viesti, jossa perustelet, miksi työyhteisön-
ne pitäisi saada ammattikirjoja käyttöönne. Saatte vastineeksi kirjapaketin, jo-
ka sisältää kirjat Jaetun johtajuuden taito, Positiivisen psykologian voima, Sisu, 
Myötätunnon mullistava voima ja kolme Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirjaa 
(arvo yhteensä 216 €). 
Jaamme perustelusi kuvan kanssa Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun 

Facebook-sivulla. Mukaan pääsee 10 ensimmäiseksi ilmoittautunut-
ta. Saatte myös kivan Superinnostajat-taulun, jonka voitte laittaa 

seinälle innostamaan lisää! 

Ilmoittaudu mukaan 15.4. mennessä!
jutta.vainio@sosiaalialantietopalvelu.fi

Pauli Juuti

Jaetun johtajuuden taito
Johtajaksi ei synnytä, vaan johtamistaidot opi-
taan. Emme siis luonnostaan osaa johtaa em-
mekä olla mukana hyvässä yhteistyössä. Jae-
tun johtajuuden taidot omaksutaan harjoittelun 
avulla.

Johtamistaitojen omaksumisen aste näkyy 
työyhteisön toiminnassa. Se näyttäytyy työyh-
teisön ilmapiirissä ja ihmisten työhön sitoutu-
misessa. Johtamistaitoja kannattaa siis opetel-
la. Tämä kirja antaa välineet tehdä jaetusta joh-
tajuudesta teidän tapanne toimia. Kirjassa esi-
tetään lukuisia käytännön esimerkkejä jaetusta 
johtajuudesta. Osa esimerkeistä on koottu har-
joitustehtäviksi.

PS-kustannus, sid. 271 s. Hinta 54 €  
Tietopalvelun jäsenelle 39 € Tilausnro 774354943

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

Tykkää työstä
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Kirjassa kuvataan, mitä työstressi on ja 
millaiset tekijät sitä lisäävät alati muuttu-
vassa työelämässä. Lisäksi teoksessa esitellään 
laajasti työhyvinvoinnin eri kuvaajia, kuten työn 
imua, leipiintymistä, työholismia ja työuupu-
musta. Teoksessa kuvataan myös työhyvinvoin-
tia edistäviä voimavaroja, jotka kytkeytyvät työ-
hön, työntekijän persoonallisuuteen ja toimin-
tatapoihin. Lisäksi kirjassa esitellään perusperi-
aatteita ja menetelmiä, joiden avulla työntekijöi-
den hyvinvointia voidaan tukea työterveyshuol-
lon ja interventioiden avulla.

Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja työs-
tä nauttimiseen sekä teoreettista pohjaa työhy-
vinvoinnin tutkimiseen. Teos tarjoaa vahvaa tut-
kimuksiin perustuvaa tietoa niille, jotka haluavat 
voida työssään paremmin, ja niille, jotka omassa 
työssään auttavat toisia jaksamaan.

PS-kustannus, sid. 256 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 774359236

Rasmus Hougaard – Teetta Kalajo

Tilaa ajatella
Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla

Mindfulnessissa eli tietoisuustaidoissa on ky-
se ennen kaikkea mielen treenaamisesta. Tässä 
teoksessa nojataan tutkittuun tietoon siitä, et-
tä mindfulnessin harjoittaminen kannattaa. Kir-
jassa kerrotaan, miten menetelmää voi soveltaa 
työelämään, ja esitellään käytännöllisiä ja help-
poja vinkkejä, joiden avulla voi tehostaa jokapäi-
väistä työntekoa ja parantaa muun muassa kes-
kittymiskykyä ja kärsivällisyyttä. Kirja sisältää 
käytännön ohjeet mindfulnessin tavoitteelliseen 
harjoittamiseen ja oman 10 minuutin päivittäi-
sen harjoitusohjelman kokoamiseen.

PS-kustannus, sid. 278 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774351836

Tarjous  
jäsenelle  
39 € 
(norm. 54 €)

”Kirja on helposti luettava ja antaa 
vinkkejä oman mielen hallintaan arjes-

sa. Olen tyytyväinen, että jo kirjaa lukiessa-
ni innostuin kokeilemaan erilaisia tekniikoita, 
vaikka mindfulnessiin liittyvä taustateoria ei ole 
minulle entuudestaan tuttu. Se antaa mielestä-
ni hyvän pohjan lähteä tutustumaan aiheeseen 

tarkemmin. Toisaalta se 
toimii hyvänä herätyk-
senä muistuttamas-
sa, että oman mielen 
hyvinvoinnista tulee 
pitää huolta joka 
päivä!”

Minttu Kauppila

Sauli Hyvärinen – Tarja Pösö (toim.)

Lasten haastattelu lastensuojelussa
Lapsella on oikeus tulla kuulluksi, saada ja antaa tietoa sekä il-
maista mielipiteensä. Lapselta saatua tietoa pitää myös osa-
ta käyttää lapsen elämään vaikuttavissa päätöksissä. Tämä kir-
ja kertoo, miten eri tavoin haastatteluja voidaan toteuttaa lasten-
suojelussa näiden tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lapsia haastatellaan lastensuojelussa, kun halutaan rakentaa 
luottamussuhdetta lapsen ja ammattilaisen välillä, saada aikaan 

muutos lapsen elämässä tai selvittää, millainen lapsen elämäntilanne on 
ja mitä mieltä hän itse on siitä. Haastattelu poikkeaa merkittävästi arkisesta jutustelusta, jossa pelk-
kä kohtaaminen voi olla itsetarkoitus. Merkityksellistä on, miten lasten haastattelemiseen suhtaudu-
taan, miten haastatteluja tehdään ja miten lapsen osallisuutta vahvistavia haastattelukäytäntöjä tue-
taan. Kirja ilmestyy toukokuussa.

PS-kustannus, nid. n. 220 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 774361554

Leena Honkavaara – Maiju Majamaa – Tuulianna Raimoranta

Äiti aallokossa
Kun vauvan mukana tulikin masennus

Raskausaika, synnytys ja elämä vastasyntyneen kanssa myllertävät äidin mieltä. Elämä 
tulokkaan kanssa saattaa olla aivan erilaista kuin on ennalta odotettu. Kaikki äidit eivät 
saa kokea iloa lapsestaan, vaan mielen voi vallata ahdistus ja masennus. Joskus tuore äiti 
voi joutua jopa lapsivuodepsykoosiin. Äidin sairastuminen on vaikea tilanne myös muulle 
perheelle ja läheisille.

Äiti aallokossa kertoo raskausajan ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta sekä 
lapsivuodepsykoosista. Kokemukselliset kertomukset antavat kuvan masennukseen ja 
psykoosiin liittyvistä tunnoista ja tarjoavat vertaistukea. Teoksessa on lisäksi tietoa siitä, 
mistä ja miten hakea apua. Se sopii myös tietolähteeksi läheisille.

Kirjapaja, nid. 160 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774363578

Irene Naakka

Hullu kuin äidiksi tullut
Äitiyden pilvilinnat ja todellisuus

Irene Naakka on tullut tunnetuksi suositusta Mutsie-blogistaan, jolla on perä-
ti  20 000 seuraajaa. Blogissaan hän on käsitellyt äitiyteen liittyviä todellisia 
ja vaiet tuja tunteita mutta myös sitä, miltä todella tuntuu rakkaus omaa las-
ta kohtaan.

Naakan suorapuheinen kirja kertoo, kuinka lapsesta haaveileminen, raskaus, 
synnytys ja äidiksi tuleminen sekoittavat mielen. 

Kirja kertoo todenmakuisen selviytymistarinan kontrollifriikistä odottajasta 
masentuneeksi vastasyntyneen äidiksi ja lopulta tasapainoisesta perhe-elämästä 
ja urastaan nauttivaksi naiseksi.

Humoristinen ja rujon rehellinen teos päästää lukijan hyvin lähelle niitä tun-
teita ja tilanteita, joita äitiyteen liittyy jo ennen lapsen syntymää. Asioita, joita 
monet kokevat mutta joista ei välttämättä uskalleta tai osata puhua tai kirjoittaa. 

Minerva, sid. 282 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 774363044

Tärkeä työväline lasten- 

suojelussa työskentelevälle!
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Jukka Hukka ja 
Iso Hukka
Menetyksestä ja surusta 
selviäminen

PS-kustannus, nid. 40 s. 
Hinta 25 € Tietopalvelun 
jäsenelle 19,90 €  
Tilausnro 774361897

Jukka Hukka auttaa lapsia tunteiden käsittelyssä!
Ihastuttavasti kuvitettu Jukka Hukka -kirjasarja sisältää viisi satukirjaa, jotka on suunnattu 4–7-vuotiaille. Loru-
muotoiset sadut ja niiden rakastettavat hahmot auttavat käsittelemään haastavia tunteita lasten kanssa. Saduissa 
käsitellään muun muassa rauhoittumista, itsetuntoa, ystävystymistä, ahdistusta, pelkoa ja menetystä.

Kuhunkin kirjaan on koottu ideoita ja tehtäviä satuun liittyvien tunnetaitojen harjoittelemiseksi lasten kanssa. 
Ne on koonnut KT Liisa Ahonen.

Lue lisää ja tilaa: www.sosiaalialantietopalvelu.fi/jukkahukka

Avril McDonald

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, et-
tä voi löytää myös uusia, ihania kavereita.

PS-kustannus, nid. 40 s. Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774361884

Jukka Hukka -tunnekortit
Valloittavasti kuvitetuissa korteissa esitel-
lään 12 lasten usein kokemaa tunnetta. Mu-
kana on myös vinkkejä tunnekorttien moni-
puoliseen käyttöön.

PS-kustannus, 15 korttia  
Hinta 18 € Tietopalvelun jäsenelle 15 €  
Tilausnro 774363772

Jukka Hukka -kirjojen 

hinnat jäsenelle  

19,90 € / kpl
(norm. 25 €)

Runsaasti  
harjoituksia 

Käytännön  
toimintaan 

Viimeinkin  ruotsiksi 

Ilmestyy 
4.4.

Perustieto ja 

harjoituksia

Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Ilman tunteitasi et olisi sinä

Aloita matka tunteiden maailmaan! Tunnehetket auttaa lukijoista nuorimpiakin tun-
nistamaan omat tunteensa ja sanoittamaan niitä. Näin on mahdollista oppia kana-
voimaan tunteitaan oikein. Tämä edistää oman potentiaalin saavuttamista ja par-
haiden taitojensa löytämistä. Kirja tukee lapsen tunneälyn kehittymistä, joka on 
ratkaisevaa terveessä psykologisessa kehityksessä ja oman itsen hyväksymisessä. 
Kirja on myös ihastuttava aarre aikuiselle!

PS-kustannus, sid. 95 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774361839

 
Cristina Núñez Pereira – Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen

Tämä teos tukee Tunnehetket-kirjan käyttöä. Se sisältää ohjeita siitä, kuinka voit 
hyödyntää kirjaa eri-ikäisten lasten kanssa. Mukana on myös runsaasti tehtäviä, 
joiden avulla lapset oppivat tunnistamaan, ilmaisemaan ja käsittelemään tunteita.

PS-kustannus, nid. n. 160 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 774361842

Huomaa hyvä!
Näin ohjaat lasta ja nuor-
ta löytämään luonteen-
vahvuutensa

PS-kustannus, nid. 232 s.  
Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 €  
Tilausnro 774359676

Huomaa hyvä! 
-toimintakortit
PS-kustannus, 30 korttia,  
Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 €  
Tilausnro 774362456

Huomaa hyvä!
Vahvuusvariksen  
bongausopas

PS-kustannus, nid. 178 s.  
Hinta 40 €  
Tietopalvelun jäsenelle 34 €  
Tilausnro 774354891

Se det goda!
Så hjälper du barn och 
unga att hitta sina styrkor

PS-kustannus, nid. 231 s.  
Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 €  
Tilausnro 774362058

Se det goda! 
-aktivitetskorten
PS-kustannus, 30 korttia  
Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 774363769

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 Vuori-
sen Huomaa hyvä! –materiaalit osoittavat, miksi olisi tärkeämpää 
keskittyä siihen, missä lapsi on hyvä. 

Vahvuusperusteisen kasvattajan on helpompi olla: jatku-
van ja uuvuttavan kieltämisen sijasta voi keskittyä vahvuuksiin 
ja kannustavaan otteeseen. Napataan lapset kiinni hyvänteosta!

Katso edulliset  
pakettitarjoukset:  

www.sosiaalialantietopalvelu.fi/huomaahyva

Vasusta innostava mahdollisuus!

Aistiseikkailu-

sarjan uutuuskirja,  

jonka avulla 

treenataan 

ryhmätaitoja!

Tutustu Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun,  
niin saat tietää juuri sinua kiinnostavista  

materiaaleista työsi tueksi:

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

Oletko varhaiskasvatuksen 
ammattilainen?

Vahvuusvaris-kuvitukset: Ina Majaniemi

Myyntimenestys  

viimeinkin suomeksi!

Itseluottamuksen  

vahvistaminen

Tehtävät ovat  

kopioitavia!

Jukka Hukka ja 
lohikäärmevauva
Rauhoittumisen harjoit-
teleminen

PS-kustannus, nid. 40 s. 
Hinta 25 € Tietopalvelun 
jäsenelle 19,90 €  
Tilausnro 774361871

Jukka Hukka ja 
varjohirviö
Pelon ja jännityksen 
kesyttäminen

PS-kustannus, nid. 40 s. 
Hinta 25 € Tietopalvelun 
jäsenelle 19,90 €  
Tilausnro 774361855

Jukka Hukka ja 
kirjava takki
Ystävällisyys ja toisten 
huomioiminen

PS-kustannus, nid. 40 s. 
Hinta 25 € Tietopalvelun 
jäsenelle 19,90 €  
Tilausnro 774361868
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Klaus Ranta – Jorma Fredriksson –  
Minna Koskinen – Martti Tuomisto (toim.)

Lasten ja nuorten kognitiiviset  
ja käyttäytymisterapiat
Työvälineitä kouluun ja klinikkaan

Teos on käytännönläheinen ja kattava tietopa-
ketti lasten ja nuorten kognitiivisten ja käyt-
täytymisterapioiden kentästä ja työmenetelmis-
tä. Se antaa työkalut kognitiivisten ja käyttäyty-
misterapeuttisten menetelmien käyttöön lasten 
ja nuorten lievissä tunteiden tai käyttäytymisen 
ongelmatilanteissa niin kouluissa, neuvoloissa 
kuin muissakin yhteyksissä.

Duodecim, sid. 450 s.  
Hinta 86 €  
Tietopalvelun  
jäsenelle 77 €  
Tilausnro 774360898

Inkeri Eskonen – Mari Levander –  
Minna Roine

Ahdistus aisoihin
Lasten ahdistuneisuuden  
fokusoitu kognitiivinen hoito

Ahdistus aisoihin -oppaaseen on koottu lasten 
ahdistuneisuuden hoidon työtapoja kattavak-
si kokonaisuudeksi. Opas perustuu tämänhet-
kiseen kognitiiviseen psykoterapeuttiseen tie-
tämykseen. Oppaassa on terapeutille suunnattu 
osio ahdistuksesta ja sen hoidosta sekä lapselle 
ja vanhemmalle omat psykoedukaatio- ja har-
joitusosiot. Oppaan keskeinen ajatus on vahvis-
taa lapsen itsesäätelytaitoja ja vahvuuksia van-
hempien reflektiivisellä tuella.

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy,  
kierresid. 102 s. Hinta 40 €  
Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 774359443 

Sami Leppämäki – Tuula Savikuja (toim.)

Touretten oireyhtymä
Tämä kirja on oireyhtymän perusteos, joka antaa 
tarpeellista tietoa Touretten hoidosta ja kuntou-
tuksesta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan Touret-
ten syitä ja ilmenemismuotoja lapsuudesta ai-
kuisuuteen. Mukana on myös kokemustarinoi-
ta, jotka havainnollistavat, mitä vaikutuksia oi-
reyhtymällä on ihmisten elämään.

PS-kustannus, nid. 193 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 €  
Tilausnro 774359223

Tarjous  
jäsenelle  

19,90 € 
(norm. 29 €)

”Sitä se parhaimmillaan on, kun 
asioita suunnitellaan erityisen super-

sankarin tarpeiden poh-
jalta ennakoiden. Riittä-
vät tukitoimet, ymmärrys 
ja hyväksytyksi tuleminen 
omana itsenään kaikki-
ne kikkailuineen ovatkin 
pärjäämisen edellytys 
toureetikon elämässä.” 

Erään Supersankarin 
äiti kirjassa

Jenni Kulmala (toim.)

Parempi vanhustyö
Menetelmiä johtamisen  
kehittämiseen 

Tämä kirja kertoo, kuinka vanhustyötä tuli-
si johtaa ja kehittää, jotta päästäisiin lähemmäs yk-
silöllistä ja asiakaslähtöistä työskentelyä. Kirjassa esi-
tellään monia vanhustyön johtamisen hyviä käytäntei-
tä ja työmenetelmiä, kuten ikäjohtamista, asiakaslähtöi-
syyden kehittämistä ja työnohjausta.

PS-kustannus, sid. 228 s. Hinta 55 €  
Tietopalvelun jäsenelle 47 € Tilausnro 774359184

Leena Mäkinen – Anne Suvanto –  
Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja  
kertomattomat tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Tämän kirjan kolmen kuvakertomuksen avul-
la lapsi saa itse kertoa, miten satu etenee. Kirjan saduissa tutustutaan Puupposen per-
heen elämään ja arkisiin tilanteisiin, jotka mahdollistavat tunteista ja ajatuksista kes-
kustelemisen lapsen kanssa. Jokaiseen kuvakertomukseen liittyy apukysymyksiä, joi-
den avulla aikuinen voi tarpeen mukaan ohjata kerronnan etenemistä. Tarinoiden lop-
puun on myös koottu harjoituksia, leikkejä ja keskustelunaiheita. Erinomainen teos 
puheterapeuteille!

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € Tilausnro 774359113

Tutustu  
myös!  

Irma Karilan ja Jyrki Tuularin Skeemapsykoterapia 
käytännössä -oppaassa kuvataan skeemapsykotera-
pian nykytilaa, keskeisiä työtapoja havainnollistavi-
ne esimerkkeineen ja tutkimusnäyttöä terapian tu-
loksellisuudesta.

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy, Hinta 40 € 
Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 774363811

Tilaa:  
www.sosiaalialantietopalvelu.fi

Vanhustyötä on mahdollista johtaa hyvin, ja jo-
kaista vanhusta on mahdollista tukea ja hoitaa yk-

silöllisesti hänen persoonaansa kunnioittaen. Uskallan 
väittää näin, koska olen tämän omin silmin nähnyt. Van-
hoista tavoista ja asenteista luopuminen ei aina ole help-
poa. Se voi vaatia uskallusta kokeilla epävarmaltakin tun-
tuvia asioita ja muuttaa sitä, mikä ei toimi. 

Uskaltaisitko sinäkin johtajana tai esimiehenä rik-
koa hieman entisiä rajoja, ajatella uudella tavalla 

tai kokeilla uusia, entistä asiakaslähtöisempiä 
toimintatapoja? Mikäli vanhustyön uu-

det toimintatavat ja johtamisen kehit-
täminen ja uudistaminen kiinnosta-
vat, tämä kirja on tehty juuri sinulle.

Jenni Kulmala,  
Parempi vanhustyö –kirjan  

toimittaja

Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat -kir-
jaa on aivan pakko suositella! Kirja on in-

nostavasti erilainen satukirja, jossa lapsi pää-

see kertojan rooliin helposti. Kirja soveltuu pu-

heterapeuteille, varhaiskasvatukseen, lapsi-

perheen kotiin ja kaikille, joita kerronta ja 
hyvät tarinat kiinnostavat!Puhetta terapeutista -blogi

Reino Pöyhiä – Eeva Guldogan – 
Aija Vanhanen

Kotisairaala
Kotisairaala on ensimmäinen katta-
va ja käytännönläheinen oppikirja 
kotisairaalan eri osa-alueilta. Teos 
käsittelee kotisairaalassa tehtävää 
työtä, kuvaa kotisairaalan käytän-
töjä ja erilaisia kotisairaalan malleja 
Suomessa ja Ruotsissa.

Mukaan on otettu myös luku-
ja, jotka katsovat tulevaisuuteen ja 
haastavat huomisen kotisairaala-
hoidon suunnittelijoita, esimerkik-
si akuutin kotiin annettavan hoidon 
alueella.

Duodecim, sid. 300 s. Hinta 82 €  
Tietopalvelun jäsenelle 74 €  
Tilausnro 774362692

Markku T. Hyyppä

Ikääntyvän muistikirja
Markku T. Hyyppä kertoo Ikäänty-
vän muistikirjassa, mitä tieteellinen 
tutkimus sanoo ikääntyvän muis-
tin buustauksesta ja hoksaamisen 
parantamisesta. Kirja auttaa kulut-
tajansuojaan liittyvissä asioissa ja 
tarjoaa apua terveelle ikääntyvälle, 
jota huolettaa muistin ajoittainen 
pätkiminen.

Duodecim, nid. 180 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 €  
Tilausnro 774363620

Tiina Saarto – Juha Hänninen – 
Riitta Antikainen –  
Anneli Vainio (toim.)

Palliatiivisen hoidon 
hyvät käytännöt
Palliatiivisen hoidon hyvät käytän-
nöt -oppaaseen on koottu luetel-
mamuotoiset tiivistelmät tutkitusta 
tiedosta ja vakiintuneista palliatii-
visen hoidon käytännöistä. 

Duodecim, nid. 256 s. Hinta 44 €  
Tietopalvelun jäsenelle 40 €  
Tilausnro 774355447

Merja Hallikainen – Riitta Mönkäre 
– Toini Nukari – Marjo Forder (toim.)

Muistisairaan hoidon 
hyvät käytännöt
Oppaassa kuvataan muistisairaan 
kohtaamisen ja hoidon hyviä toi-
mintatapoja. Ohjeiden aiheita ovat 
muun muassa muistisairaan tilan-
teen arviointi ja seuranta, kohtaa-
minen, toimintakyvyn tukeminen, 
käyttäytymisen muutokset, ravit-
semus, uni sekä lääkehoito. Lisäk-
si käsitellään hoidon järjestämistä 
ja läheisten tukemista.

Duodecim, nid. 256 s. Hinta 44 €  
Tietopalvelun jäsenelle 40 €  
Tilausnro 774355450

Tukee kerronta- taitoja!
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Ulrika Björkstam

Nouse nyt
Kuinka selvisin  
vakavasta onnettomuudesta

Kuvittele että päällesi tippuisi len-
tokone, kasvosi ja koko kehosi iho 

palaisivat, menettäisit työkykysi ja avioliit-
tosi kariutuisi. Miten selviäisit?

Marraskuussa 2008 putoava suihkukone syöksyi suomalaisen 
Ulrika Björkstamin päälle. Onnettomuus mullisti työlleen omistau-

tuneen nuoren naisen elämän raa’alla tavalla. Elintärkeäksi muo-
dostui löytää vastaus kahteen kysymykseen: Miten löytää voimia sel-

viytymiseen? Mikä on se elämä, jota haluaa elää?
Nouse nyt kertoo Björkstamin tarinan uskomattoman onnettomuu-

den kauhuista ja läpi raastavien hoitojen. Toivon ja epätoivon vuoro-
tellessa hän huomasi, että vaikeista asioista selvitäkseen ei tarvitse olla 
sankari: meissä kaikissa on voima selviytyä. Nouse nyt.

WSOY, nid. 300 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 19 € Tilausnro 774362731

Kirmo Wartiovaara

Miksi minä?
Syöpäsolun tarina

Kirjan tarkoitus on kuvata ja selittää syövän synty biolo-
gisena prosessina niin, että solujen käyttäytymisen muu-
tos normaalisolusta vähitellen syöpäsoluksi tulee helpom-
min ymmärrettäväksi ja potilaan sairaus saa selityksen. Ta-
voitteena on havainnollistaa erityisesti yleisimpiin syöpiin 
sairastumisen riskiä ja tuoda rationaalinen ja tieteellinen nä-
kökulma pelottavaksi koettuun sairauteen. Rauhallinen ja poti-
laan tasolla annettava tieto auttaa sairauden ymmärtämisessä ja 
siihen suhtautumisessa.

Duodecim, nid. 100 s. Hinta 34 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774363662

Markku Partinen – Anne Huutoniemi

Uniterveyskirja
Nuku hyvin, voi hyvin 

Ensimmäinen suomalainen, kaiken kattava tie-
tokirja unesta. Professori Markku Partisen ja 
Helsingin Uniklinikan toiminnanjohtaja An-
ne Huutoniemen kirja perustuu tieteen uusim-
piin tutkimustuloksiin. Kirjassa annetaan paljon 
neuvoja ja ohjeita, joihin jokainen voi turvautua 
oma-aloitteisesti korjatakseen unettomuuttaan 
tai parantaakseen unensa laatua.

Docendo, sid. 220 s. Hinta 36 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774363675 

Taina Laane

Unen lahjoja
Kirjeitä hänelle, joka valvoo

Unettomuus vaivaa usein tunnollisia ihmi-
siä. Se aiheuttaa huolta, joka johtaa noidanke-
hään: stressi unettomuudesta alkaa pahentaa si-
tä. On tärkeää oppia myötätuntoa itseään koh-
taan, kohdata vaikeatkin tunteet rauhassa ja elää 
omannäköistä elämää vaativassa maailmassa.

Taina Laane kertoo kirjassa myös omis-
ta kokemuksistaan: mitä unettomuus on hänelle 
opettanut ja miten hän on päätynyt nukkumaan 
syvästi. Kirjassa on mukana hyödyllisiä ja konk-
reettisia mindfulness-harjoituksia.

Kirjapaja, nid. 183 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774363688

Helena Hallenberg

Parempaa kohti
Voi hyvin sairaudesta huolimatta

Terveyden menetys on aina kriisi. Paraneminen 
voi kestää pitkään, ja joskus sairaudesta tulee 
pysyvä kumppani. Suhde itseen, lähiympäristöön 
ja elämään voi sairauden myötä muuttua paljon.

Helena Hallenbergin teos auttaa tarkastele-
maan omaa suhtautumista sairastumiseen, sai-
rauteen ja sen vaikutuksiin. Teos johdattaa ke-
hon ja mielen monisyiseen suhteeseen ja tarjoaa 
välineitä itseymmärrykseen, omien käsitysten 
tunnistamiseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Kirjapaja, nid. 171 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 774363659

Tarjous  
jäsenelle  

25 € 
(norm. 36 €)

Tarjous  
jäsenelle  

25 € 
(norm. 33 €)

Jonna Heinonen

Tunne syöminen
Elämme yltäkylläisessä ruokakulttuurissa, jossa monet ovat kadottaneet kyvyn tuntea syömiseen liit-
tyviä luonnollisia tuntemuksia, kuten nälän- ja kylläisyyden tunnetta. Tästä on seurannut monenlai-
sia ongelmia, kuten ylipainoa ja muita terveyshaittoja.

Jonna Heinonen opastaa askel askeleelta, kuinka voimme oppia kuuntelemaan omaa kehoamme ja 
syömään luonnollisesti, omien fysiologisten tarpeiden mukaan terveellisesti ja itselle sopivasti. Kirjas-
sa on myös käytännön harjoitteita syömisen hallinnan parantamiseksi.

Minerva, sid. 180 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 774363057

Sanni Orasmaa

Luonnon aika
Rentouttavia hetkiä luonnossa

Luonto on merkittävä tekijä ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Luonnonympäristössä liik-
kuminen ja oleskelu vähentävät tutkitusti stressiä ja jännitystä. Ja vaikutus tehostuu, kun luonnossa 
tehdään yksinkertaisia harjoituksia mielen hallintaa, äänenkäyttöä ja vaikkapa esiintymistä ajatellen. 

Sanni Orasmaa on siirtänyt äänenkäytön ja esiintymisen koulutusta luontoon. Vaikutus on ollut 
voimakas – luonnonympäristö tekee harjoituksista entistä rentouttavampia. Niiden avulla saa uutta 
rauhallisuutta ja energiaa. Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Metsäkustannus, sid. 180 s. Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27 € Tilausnro 774362605

Ilkka Vuori

Pysy liikkuvana
Tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-opas

Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelimen sairaus. Kirjan opastuk-
sella jokainen voi muuttaa elintapojaan omatoimisesti terveempään suuntaan ja varmistaa tuki- ja lii-
kuntaelimistönsä toimintakyky läpi elämän. Kaikkiin tule-sairauksiin ja -vaivoihin sopii jokin liikun-
tamuoto, oikein räätälöitynä. Tekijä, professori llkka Vuori on tullut Suomessa ja kansainvälisesti tun-
netuksi ”terveysliikunnan isänä”.

Docendo, sid. 250 s. Hinta 36 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774363691

Dorling Kindersley

Näin kehosi toimii
Tältä tosiasiat näyttävät 

Sillä aikaa, kun olet lukenut tämän lauseen, 50 miljoonaa soluasi on uusiutunut. Kirja kuvaa havain-
nollisten kuvien ja tekstien avulla hauskasti ja innostavasti niitä monimutkaisia prosesseja, joiden an-
siosta me olemme elossa ja pysymme toimintakykyisinä. Miksi vatsaa kipristelee jännittävässä tilan-
teessa? Mistä johtuvat erilaiset vaivat, kuten ruuansulatusongelmat, likinäköisyys tai allergiat? Tiesit-
hän, että sormissasi ja varpaissasi ei ole lainkaan lihaksia?

Docendo, sid. 255 s. Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774363701

Tarjous  
jäsenelle  

19 € 
(norm. 35 €)

Inspiroiva tositarina selviytymisestä ja elämän merkitykselli- syydestä
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Tietopalvelut
info: Sylli 18
Tunnus 5011807
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tietopalvelut 
maksaa 

postimaksun

 Haluan käyttää bonusrahani 
(katso bonusrahatilanteesi 
lehden takakannesta).

Tilaan alle merkitsemäni tuotteet

kpl Tuotteen nimi Tilausnumero

Tilaus- ja liittymislomake

Hintoihin lisätään  
lähetyskulut 4,90–7,90 €.  
Yli 60 € tilaukset postikuluitta.

Normaali toimitusaika  
1–2 viikkoa. 
Sinulla on 14 vrk:n  
tutustumis oikeus kirjoihin.
Lehden tarjoukset ovat  
voimassa 31.7. asti tai  
niin kauan kuin tuotteita  
on saatavilla.

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. 

Liity jäseneksi! 

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

Liittymisetuna saan yhden kirjan 5 eurolla (katso sivu 3)

 Positiivisen psykologian voima      Tunne tunteesi      Motivointi työvälineenä

Tartu supertarjoukseen!

7743/18

Onko sinulla 
kysyttävää?

Asiakaspalvelumme palve-
lee sinua puhelinnumerossa 
014 337 0050 tai sähköpostit-
se asiakaspalvelu@sosiaa-
lialantietopalvelu.fi.

Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäse-
nenä saat vuosittain 4–6 edullista kauden kir-
ja -lähetystä automaattisesti ilman erillistä tila-
usta. Kauden kirja voi olla myös kahden kirjan 
paketti tai kirja ja kirjan käytön tueksi soveltu-
va muu tuote. Jos et halua kauden kirjaa, voit 
peruuttaa sen etukäteen määräpäivään men-
nessä. Kauden kirjasta lähetetään sinulle en-
nakkotiedote postitse. Tiedote lähetetään myös 
sähköpostitse, jos olet ilmoittanut meille sähkö-
postiosoitteesi. Voit tehdä peruutuksen postitse 

tulevan esitteen kupongilla, puhelimitse soitta-
malla tai tekstiviestillä, sähköpostitse tai verk-
kopalvelussamme omilla jäsentunnuksillasi. 
Tästä lehdestä sinun ei tarvitse perua mitään.

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalveluun voi-
vat liittyä Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt. 
Kirjakerhossa ei ole jäsenmaksua, eikä jäsenyy-
den aikana tarvitse ostaa tiettyä määrää kirjoja. 

Voit erota Sosiaali- ja terveysalan Tietopal-
velun jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta asia-
kaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostit-

se. Kirjakerho voi erottaa jäsenen jatkuvien pa-
lautusten, maksamattomien laskujen tai muiden 
väärinkäytösten vuoksi. Maksamattomista las-
kuista veloitamme huomautuskuluja viisi euroa 
maksumuistutusta kohden. Saatava siirtyy perin-
tään kahden maksumuistutuksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun asia-
kasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa ja käyt-
tää suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutes-
sasi kieltää omien osoitetietojesi käytön otta-
malla yhteyden asiakaspalveluumme.

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:

Kari Uusikylä

Luovuus kuuluu kaikille
Arjen luovan ilon löytäminen tu-
kee mielenterveyttä. Luovuutta 
toteuttaessa voi kokea syvän on-
nellisuuden hetkiä. Tässä kirjassa 
kerrotaan, mitä luovuus on, mi-
ten se syntyy ja miten luovuuden 
kehittymistä voi edistää kaikissa 
elämänvaiheissa.

PS-kustannus, nid. 240 s.  
Tilausnro 774336644

Haluan tilaukseeni mukaan  
Luovuus kuuluu kaikille -kirjan  

supertarjoushintaan 4 €
(norm. 39 €). Tarjous on voimassa kaikille.

 Meneekö lasku  eri paikkaan? Tee tilauksesi  puhelimitse,   sähköpostitse tai verkko palvelus-samme.

Tuomas Mikkonen

100 tapaa uudistua  
ja kukoistaa

Puuttuuko elämästäsi jotakin? Onko arki pelkkää rutiinia ja 
autopilottia? Haluaisitko löytää kipinän elämääsi? Lähde mu-

kaan tutkimaan, testaamaan ja haastamaan omia juurtuneita 
tapojasi — ja löydä parempi arki! 

Teoksessa on sata keinoa uudistaa ajattelua ja arkipäivän as-
kareita. Kirjan voi lukea kerralla läpi, tai ohjeita voi seurata päivä 

kerrallaan, askel askeleelta, aina kun siltä tuntuu. Jokaisen tavan 
yhteydessä on tehtävä, joka auttaa sulauttamaan uuden käytännön 
osaksi arkea ja elämää. Tervetuloa mukaan uudistumaan!

Docendo, sid. 236 s. Hinta 34 €  
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 774362508

Satu Pihlaja

Aikaansaamisen 
taika
Näin johdat itseäsi

Tuntuuko alkuun pääsemi-
nen sinusta joskus ylivoi-
maiselta? Saatko ajan riit-
tämään kaikkiin tärkeisiin 
asioihin? Haluaisitko saada enemmän aikaan niin työssä 
kuin vapaa-ajalla? 

Aikaansaamisen taika on käytännönläheinen tietokirja kai-
kille, jotka haluavat kehittää itsensä johtamisen taitoja. Kir-
ja innostaa asettamaan konkreettisia ja mielekkäitä tavoittei-
ta sekä etenemään niitä kohti suunnitelmallisesti, askel kerral-
laan ja omiin vahvuuksiin keskittyen. Kirja auttaa ohjaamaan aja-
tuksia ja tunteita positiiviseen suuntaan sekä kartoittamaan sopivia 
työskentelytapoja. Kiinnostavien tapauskertomusten ja konkreettis-
ten harjoitusten siivittämänä kirja sopii hyödynnettäväksi niin työs-
sä kuin vapaa-ajallakin.

Atena, sid. 220 s. Hinta 30 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 774363714

David Eagleman

Aivot
Ihmisen tarina

Kuka minä olen? Kuka olen huomenna? Mihin tarvitsen muita ihmi-
siä? Entä mitä on todellisuus?

Aivot – Ihmisen tarina vie huippukiinnostavalle matkalle pi-
meään ja hiljaiseen universumiin, joka on suljettu pieneen ko-
teloon – jokaisen ihmisen pään sisälle. Siellä, hämmästyttävän 
tiiviissä paketissa sadat miljardit aivosolut ja niiden biljoonat 
yhteydet luovat juuri sinut.

Tunnettu aivotutkija johdattaa 
kirjassaan aivojen salaisuuksiin 
kertomalla niin huippu-urheili-
joiden kuin rikollisten aivoista. 
Mukaansatempaava kirja on ker-
tomus sinusta: siitä, miten elä-
mäsi koko ajan muokkaa aivoja-
si ja miten aivot muokkaavat si-
tä, miten elämääsi elät.

Atena, sid. 270 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 24 € 
Tilausnro 774363727

Thomas Erikson

Psykopaatit ympärilläni
Kuinka tunnistaa ja välttää manipulointi

Psykopaateilla on taito vakuuttaa kenet tahan-
sa mistä tahansa. He haluavat kontrolloida mui-

ta ja hyötyä heistä 
eivätkä epäröi vääristää totuutta 
saadakseen tahtonsa läpi.

Psykopaatit ympärilläni pal-
jastaa, kuinka manipuloija hyö-
dyntää toisten heikkouksia eri-
laisissa sosiaalisissa tilanteissa. 
Kun tunnet itsesi ja tiedät mis-
tä narusta sinua nyitään, pystyt 
vastustamaan sekä hienovarais-
ta manipulointia että psykolo-
gista vallankäyttöä.

Atena, sid. 280 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 24 €  
Tilausnro 774363329

Aikaan- 
saaminen tuo 

iloa ja energiaa 

tekemiseen!

”Vetävästi kirjoi-
tettu ja ihastuttavan kau-
niisti taitettu kirja haastaa 
lukijan toistuvasti.

Ohjenuorana on lukea 
kirjaa 100 päivää, jokaisel-
la päivällä on oma teeman-
sa ja oma tehtävänsä, mi-
ten suhtautua itseensä, ym-
päristöönsä, miten tehdä 
ehkä asioita toisin.”

Kainuun Sanomat 
23.1.2018

Kun tunnet itsesi, sinua ei viedä kuin pässiä  narussa

Muista myös  
Eriksonin  
edellinen  
kirja Idiootit  
ympärilläni!

Tarjous  
jäsenelle  
19 € 
(norm. 32 €) 
Tilausnro 77435743222 23



(norm. 50 €)

Tarjoushintaan

15 € 
Jäsenelle

7,50 € 
Riitta-Leena Metsäpelto – Taru Feldt (toim.)

Meitä on moneksi
Persoonallisuuden  
psykologiset perusteet

Tilausnro 774347219

SUPER- 
TARJOUKSIA 

Paljon lisää tarjouskirjoja verkkokaupassamme:
www.sosiaalialantietopalvelu.fi/supertarjoukset

Tarjoushinnat ovat avoimet kaikille 31.7.2018 asti.
Kirjoja on varattu rajattu erä tarjoukseen.

(norm. 39 €)

Tarjoushintaan

10 € 
Jäsenelle

5 € 
Sirpa Palokari

Armollinen itsekuri
Tilausnro 774339104

(norm. 39 €)

Tarjoushintaan

10 € 
Jäsenelle

5 € 
Tony DunderfeltTunnista temperamentitVäriä elämään ja itsetuntemukseen

Tilausnro 774336631

(norm. 45 €)

Tarjoushintaan

15 € 
Jäsenelle

7,50 € 
Gustaf MolanderHoidanko oikein?Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä

Tilausnro 774337627

(norm. 42 €)

Tarjoushintaan

10 € 
Jäsenelle

5 € 

Pirkko-Liisa Vesterinen (toim.)

Kateus työelämässä

Tilausnro 774337834

(norm. 39 €)

Tarjoushintaan

15 € 
Jäsenelle

7,50 € 

Anna-Liisa Lämsä (toim.)

Miltä musta tuntuu?

Masennus ja siitä toipuminen

Tilausnro 774336576

(norm. 42 €)

Tarjoushintaan

10 € 
Jäsenelle

5 € 
Kaija Virjonen (toim.)

Muistin ongelmat
Toimiva palvelukokonaisuus  

ehkäisystä hoitoon
Tilausnro 774337737

Jäsenelle  
tästä vielä 

-50 %


