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Ylitä itsesi
Käytätkö työssäsi kaikkia kykyjäsi? Olen varma, että sinulla 

on tukku piileviä kykyjä, jotka odottavat esiin pääsemistä. 

Saat houkuteltua kykyjä esiin ylittämällä itsesi. Listaa en-

sin viisi kykyäsi, joita et ole vielä täysin kokeillut. Sen jäl-

keen mieti, mitä tarvitset ravitaksesi näitä kykyjä. Viimei-

seksi unelmoi hetki, mitä mahdollisuuksia sinulla on am-

mattilaisena, kun käytät näitä kykyjä. Pyydä kollegoilta tu-

kea saadaksesi kyvyt käyttöön. Kannusta työkaverisikin ke-

hittymään ja auttakaa toisianne!

Lisää tämänkaltaisia tehtäviä löydät ihastuttavasta Hy-

vän mielen vuosi -tehtäväkirjasta. Kirja kuvastaa täydellises-

ti sitä, mitä haluamme saada aikaan: tuoda konkreettis-

ta hyötyä, hyvää mieltä ja innostusta sinulle! Olen nähnyt 

monta kertaa teistä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, 

mikä voima itsensä ammatillisella kehittämisellä ja halulla 

kasvaa ihmisenä on. Älä jätä tilai-

suutta käyttämättä ja anna mei-

dän auttaa sinua.

Hyvää mieltä!

Jutta Vainio
jutta.vainio@sosiaalialantieto-
palvelu.fi 

Verkkokauppamme: 
www.sosiaalialantietopalvelu.fi  
www.terveysalantietopalvelu.fi 

Vinkkiminuutteja, arvontoja 
ja tukea työhösi! Tykkää meistä:

www.facebook.com/sosiaalialantietopalvelu
 

Kun hankit tämän kirjan, otat pienen askeleen, 
josta voi seurata jotain suurta, sillä olet päät-
tänyt panostaa itseesi. Itsetuntemuksen kehit-
täminen on nimittäin merkki välittämisestä – 
sekä itsestään että muista. Ihminen, joka tun-
tee itsensä ja elää sen mukaan, säteilee ympä-
rilleen hyvää. Yhden ihmisen hyvinvointi hyö-
dyttää siten aina useampaa, ja pienistä aske-
lista syntyy jotain suurempaa. Toivottu muutos 
voi joskus olla pienestä kiinni. Kun oivaltaa 
pienten asioiden suuruuden, saa käyttöönsä 
käänteentekeviä voimia.

Maaretta Tukiainen 

Valitse suosikkivärisi!

www.sosiaalialantietopalvelu.fi/hyvänmielenvuosiwww.sosiaalialantietopalvelu.fi/hyvänmielenvuosi

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi
Tehtäväkirjani

Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän mielen taitojen har-
joitteluun. Kirja kulkee kanssasi vuoden ajan viikko kerrallaan kohti itse asettamiasi tavoittei-
ta. Täytettävän kirjan avulla vahvistat hyvinvointiasi määrätietoisesti mutta silti rennosti. Hy-
vän mielen vuoden voit aloittaa milloin tahansa, joten tee se nyt!

PS-kustannus, sid. 240 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 21,90 € 
Tilausnro pinkki 760559121, Tilausnro keltainen 760559286, Tilausnro turkoosi 760559273

Kaikkiin yli 60 euron tilauksiin 

Sisu-kirja (arvo 39 €) kaupan päälle 

sekä postikuluton tilaus!
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Mikä Sosiaali- ja terveysalan 
Tietopalvelu?

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu auttaa 
sinua onnistumaan työssäsi. Kauttamme löydät kattavasti 

materiaalia ja ammattikirjallisuutta työsi tueksi. 

Liity kirjakerhoomme, jos haluat tietää ensimmäisenä, 
mitä uutta alallesi ilmestyy. Kirjakerhomme jäsenenä 
saat alennusta ostoksistasi! Lue lisää jäsenyydestä 

viimeiseltä sivulta.

Liity heti: 
www.sosiaalialantietopalvelu.fi /liity
www.terveysalantietopalvelu.fi /liity

Hyvän mielen vuosi 2018 
-seinäkalenteri
Hyvän mielen vuosi 2018 -seinäkalenteri on uuden 
ajan seinäkalenteri, jonka avulla alkavasta vuodes-
ta on helppo luoda juuri sellainen kuin itse tahtoo. 
Samalla tulee harjoitelleeksi taitoja, joiden avul-
la elämänlaatu paranee. Kullakin kuukausiaukea-
malla on aktivoiva tehtävä, esim. tuunattava kuva, 
jonka avulla harjoitellaan yhtä hyvän mielen tai-
toa. Jos haluat ilahduttaa läheistä, ystävää tai itse-
äsi, anna lahjaksi hyvän mielen vuosi. 

Mielenterveyden keskusliitto 
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 32 € 
Tilausnro 760560644

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen taidot ja 
Hyvän mielen kortit -paketti
Kirja auttaa huomaamaan, millaisia taitoja 
sinulla jo on ja mitä haluaisit itsessäsi ken-
ties kehittää. Parhaiten hyvän mielen taidot 
saa haltuun itse kokeilemalla ja harjoittele-
malla. Siksi kirjassa on runsaasti esimerkki-
tarinoita ja elämyksellisiä tehtäviä.

Hyvän mielen kortit toimivat mieliku-
vaharjoitteina kohti mielen joustavuut-
ta. Kortit koostuvat tunnelmallisesta valo-
kuvasta ja vahvistuslauseesta. Inspiroivat 
kuvat on ottanut Krista Keltanen. 53 hyvän 
mielen taitoa!

PS-kustannus, nid. 441 s. + 58 korttia 
Hinta 59 € Tietopalvelun jäsenelle 45 € 
Tilausnro 760549995

Maaretta Tukiainen – Krista Keltanen

Inspiraatiokortit
Inspiraatiokortit ovat työkalu arjen elävöit-
tämiseen niin töissä kuin kotonakin. Kortit 
on suunniteltu tuomaan inspiraatiota ar-
kisiin pulmiin ja valintatilanteisiin. Niiden 
avulla sekä pienet että vähän suuremmat-
kin jumit avautuvat helposti ja hauskalla 
tavalla. Kukin kortti tarjoaa yksinkertaisen 
ehdotuksen toiminnaksi ja rohkaisee ko-
keilemaan uusia näkökulmia.

PS-kustannus, 53 korttia 
Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 21 € 
Tilausnro 760551844

 Hyvän mielen kortit on 
saatavilla myös erikseen! Tämän kalenterin avulla sinua 

odottaa elämäsi paras vuosi!

Tuhannet kollegasi ovat jäseniä!

”Jäsenyyttä voi kokeilla, ja jos se ei sovi sinulle, 

voit milloin tahansa ilmoittaa meille asiasta. Si-

nun ei tarvitse ostaa tiettyä määrää kirjoja jäse-

nyytesi aikana, ja jäsenyys on ilmainen. Käytä siis 

pari minuuttia omalle ammatillisellesi osaamisel-

lesi ja ilmoittaudu mukaan heti! Teemme kaik-

kemme, että olisit meihin tyytyväinen.”

Mirkka Siitari
Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@sosi-
aalialantietopalvelu.fi 
puh. 014 337 0050 
(arkisin kello 9–16)

Tervetuloa mukaan!

3

http://www.sosiaalialantietopalvelu.fi
http://www.terveysalantietopalvelu.fi
mailto:asiakaspalvelu@sosi-aalialantietopalvelu.fi
mailto:asiakaspalvelu@sosi-aalialantietopalvelu.fi
mailto:asiakaspalvelu@sosi-aalialantietopalvelu.fi


Maaret Kallio

Inhimillisiä kohtaamisia
Lempeällä ja lujalla otteellaan Maaret Kallio osoittaa tässä kirjas-
sa inhimillisyyden tärkeyden. Kun uskallamme kohdata itsem-
me ja toisemme inhimillisinä ihmisinä, saamme kosketuksen ai-
dosti syvään ja hyvään elämään. Nykypäivän kiireessä mielemme 
ei asetu kohtaamisten tasolle, vaan sitä pitää osata tyynnytellä. 
Kohdatessamme toisemme aidosti annamme tilaa sekä omalle että 
toisen epätäydellisyydelle.

WSOY, nid. 256 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 22,90 € 
Tilausnro 760559927

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

Myötätunnon mullistava voima
Miltä tuntuisi tulla työpaikalle aamulla tietäen, että sinusta välitetään siellä? Että et ole 
työtovereillesi ja esimiehillesi vaihdettavissa oleva resurssi, vaan sinut nähdään kokonaise-
na ihmisenä, jolla on inhimilliset tunteet?

Tämän kirjan tavoitteena on edistää myötätuntoisuutta elämässä ja erityisesti työorga-
nisaatioissa tarjoamalla näkökulmia myötätuntoa koskevan tieteellisen tutkimuksen poh-
jalta. Kirjassa avataan myötätunnon yhteyksiä niin terveyteen, luovuuteen, merkitykselli-
syyteen kuin psykologiseen turvaan. Siinä myös esitellään, miten luonteenvahvuuksia, pal-
velevaa johtamista tai vapaaehtoistoimintaa voidaan käyttää myötätunnon edistämisessä.

Teos toimii käsikirjana, jonka avulla voit syventää omaa ymmärrystäsi ihmisluontees-
ta ja myötätunnon perusolemuksesta. Kirjasta saat konkreettisia ideoita ja toimintaohjeita 
siitä, miten voit edistää myötätuntoa omalla työpaikallasi, olitpa sitten työntekijä, esimies 
tai muu työyhteisöön vaikuttaja. Käytännön näkökulmat sopivat erinomaisesti myös työ-
elämän ulkopuolella myötätunnon ja -innon sekä itsemyötätunnon edistämiseen.

Kaikki kirjoittajat ovat olleet mukana tutkijoina, ohjausryhmän jäseninä tai yhteistyö-
kumppaneina monialaisessa CoPassion-tutkimushankkeessa.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 760558614

Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus
Mielen taitojen harjoituskirja

Psyykkisiä taitoja ovat muun muassa keskittymiskyky, mielikuviin eläytyminen, 
tavoitteenasettelu ja rentoutumiskyky. Kirjan avulla opit tuntemaan itsesi parem-
min ja hyödyntämään omia psyykkisiä vahvuuksiasi. Lisäksi se ohjaa sinua edistä-
mään niitä taitoja, jotka kaipaavat vielä kehittämistä. Kirjassa on runsaasti harjoi-
tuksia, joita voit hyödyntää esimerkiksi opinnoissa, töissä, harrastuksissa ja urhei-
lussa. Vaikka vaativissa tilanteissa on monia meistä riippumattomia asioita, omilla 
ajatuksilla voi merkittävästi edesauttaa onnistumista.

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760559590

Marja Kokkonen

Ihastuttavat, 
vihastuttavat 
tunteet
Opi tunteiden  
säätelyn taito

Kirjassa esitellyistä tunteiden säätelyn keinoista on hyö-
tyä niin töissä kuin vapaa-ajalla ja sekä omassa kasvus-
sa että lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Kiinnosta-
vasti etenevää kerrontaa elävöittävät eri-ikäisten ihmisten 
omakohtaiset kokemukset. Kirjan avulla saat kattavan ku-
van tunteiden säätelyn merkityksestä itsesi ja lähimmäis-
tesi hyvinvoinnille.

PS-kustannus, n. sid. 250 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760559147

Kun edessäsi on vaativa tilanne, 
tunnetko itsesi vahvaksi leijonaksi 
vai heikoksi hiireksi? Käytkö mieles-
säsi läpi epäonnistumisen mahdol-
lisuudet? Vai tiedätkö, miten toimia, 
jotta onnistut?

Tällä kirjalla on 
jo yli 6000 lukijaa!

Lotta Uusitalo- 
Malmivaara (toim.)

Positiivisen 
psykologian voima
PS-kustannus, sid. 381 s. 
Hinta 45 € 
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 760549571 

Tutustu positiiviseen psykologiaan kattavasti!

Jäsentarjous!

Jäsenille vain 29 € 6.11.2017 
asti!
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Tony Dunderfelt

Ilon psykologia + Iisi 
-kirjapaketti
Suositun psykologin Ilon psykologia 

-teoksessa tarkastellaan niitä psykologisia tekijöitä ja toimintoja, joiden avulla iloa 
syntyy. Kirjassa on lukuisia harjoituksia, joiden avulla voi oppia itse ja auttaa muita 
saamaan enemmän iloa elämäänsä. 

Iisi-kirjassa selvitetään, miten stressaavat olotilat syntyvät ja miten voit tuloksel-
lisesti kohdata esimerkiksi vaikeita tilanteita, pelkoja ja ristiriitoja.

PS-kustannus, sid. 133 + 169 s. Hinta 78 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 760561313

-kirjapaketti
Suositun psykologin 

Rajoitettu erä!

Jäsentarjous!

Markus Talvio – Ulla Klemola

Toimiva vuorovaikutus
Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, kun sammakoita pääsee suusta ja vuorovaikutustilanteet takelte-
levat. Jos toteamme, että nyt kemiat eivät vain kohtaa, lyömme hanskat tiskiin ja lopetamme parem-
paan vuorovaikutukseen pyrkimisen. Kun sen sijaan muistamme, että vuorovaikutusta ihmisten välillä 
voidaan aina kehittää, olemme matkalla kohti hyviä ihmissuhteita ja ryhmähenkeä.

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

Toimivan vuorovaikutuksen työkalut sopivat kaikkialle. Kirjassa on mukana runsaasti harjoituksia.

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 760554870

Jaana Kivinummi – Saija Alatupa

Kun ei suju
Selviytymisopas haastaviin asiakas-
tilanteisiin

Selkeä rakenne on hyväksi asiakkaiden 
kanssa työskentelylle, joidenkin asiak-
kaiden kanssa se on välttämätöntä.

Asiakastyön sujuvuuden takaavia työvälineitä on nyt koottu helppo-
käyttöiseksi kokoelmaksi, josta voi nopeasti poimia ideoita ja päästä rat-
kaisujen jäljille. Kirja on apukeino hankaliin asiakastilanteisiin ja -suh-
teisiin, mutta sitä voi soveltaa kaikkialla, missä toimitaan ihmisten kans-
sa, halutaan analysoida omaa työtä ja kaivataan toimivampia työskente-
lymalleja.

Kirja sisältää tehtäviä, joiden avulla lukija voi tarkastella asiakkaan 
käyttäytymistä ja omaa toimintaansa ja löytää ratkaisuja vaikeassa ti-
lanteessa etenemiseen.  

PS-kustannus, nid. 338 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760549869

Tony Dunderfelt

Läsnäoleva kohtaaminen
Teoksessa sukelletaan moniulotteiseen vuorovaikutuksen maailmaan. 
Kirjan luettuasi katsot kohtaamisia uusin silmin ja oivallat, miten läs-
näolo ihmisten välillä rakennetaan tietoisesti. Kirja antaa välineitä hy-
vän ilmapiirin luomiseen ja myös keinoja selviytyä arki- ja työelämän 
hankalistakin tilanteista, kuten aggressiivisuudesta tai henkisestä väki-
vallasta. Mukana on käytännön harjoituksia, joiden avulla kehität omia 
läsnäolotaitojasi ja pystyt toimimaan erilaisten ihmisten kanssa raken-
tavasti. Kirjan oivalluksia voi soveltaa niin perhe-elämään kuin kaik-
keen ihmissuhdetyöhön.

PS-kustannus, sid. 182 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760551828

Eija Raatikainen

Lujita luottamusta
Asiakassuhteen raken-
taminen sosiaali- ja 
terveysalalla

Tämä kirja on tarkoitettu 
sinulle vaativassa työssäsi 
löytämään ja ymmärtämään 
luottamuksen yhteistyötä 

edistävän ja voimaannuttavan luonteen.

PS-kustannus, nid. 185 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 6,90 € Tilausnro 760545410
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Katariina Salmela-Aro – Jari-Erik Nurmi (toim.)

Mikä meitä liikuttaa
Motivaatiopsykologian perusteet

Miten voit auttaa asiakasta motivaation löytämisessä ja ylläpitämisessä? Kuinka ohja-
ta tavoitteiden asettamisessa? Entä miten voit motivoida kohti hyvinvointia?

Tämä kirja on motivaatiotieteen perusteos, jossa alan johtavat tutkijat ja asian-
tuntijat esittelevät uusinta tutkimustietoa ja kertovat, kuinka motivaatiopsykologiaa  
voi soveltaa myös käytännössä. Aihetta lähestytään erityisesti hyvinvoinnin ja työ-
elämän näkökulmasta. Kirjan avulla ymmärrät, mikä merkitys motivaatiolla on hy-
vän elämän kannalta.

PS-kustannus, sid. 252 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 760558504

Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä
Näin teet hyviä valintoja

Tämän kirjan tarkoitus on avartaa näkemystä omista piilevistä kyvyistä sekä auttaa teke-
mään tiedostettuja ja mielekkäitä valintoja, jotka palvelevat omaa elämää. Kirja auttaa tun-
nistamaan omia vahvuuksia ja niitä asioita, jotka ovat itselle tärkeitä. Se antaa virikkeitä 
vaihtoehtojen puntarointiin sekä kannustaa asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä.

Kirjassa on yli 50 omannäköisen elämän löytämisessä auttavaa tehtävää, joista osan 
voi tehdä suoraan kirjaan. Mukana on myös inspiroivia tarinoita siitä, miten ihmiset ovat 
 rakentaneet omannäköistään elämää. Saat kirjasta runsaasti apuvälineitä ohjataksesi ja 
motivoidaksesi asiakastasi omannäköisen elämän löytämisessä sekä keinoja myös oman it-
setuntemuksesi kehittämiseen.

PS-kustannus, sid. 208 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 760554553

”Ihmiselo ei taida olla kenelläkään niin tasaista tallaamista, 
että voisi risteyksiltä ja valinnanpaikoilta täysin välttyä, eikä 
niitä tämän kirjan perusteella tarvitse vältelläkään. Omannä-
köistä elämää lukiessa on uskottava, että risteys on mahdolli-
suus, ei vain muille, va an myös minulle ja sinulle.”

Merja Leppäaho

YTM, sosiaalityöntekijä
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Sanat voivat muuttaa todellisuutta. Millaisen todellisuuden sinä haluat 

valita? Ota sisäinen puheesi syyniin, erityisesti silloin kun edessäsi on jokin 

haasteellinen tai epämiellyttävä asia tai tekeminen. Omilla sananvalinnoil-

lasi voit muuttaa asennettasi edessä olevaa haastetta kohtaan ja saada lisää 

energiaa, tai ne saattavat lannistaa sinua jo etukäteen. ”Minun pitäisi lukea 

pääsykokeisiin, minun täytyisi päntätä nuo sanat ja minun on pakko men-

nä sinne tenttiin...” Kokeile, voisiko sanat tietoisesti muuttaa positiivisem-

maksi: ”Tänään aloitan kokeisiin lukemisen, ja ajatus kokeen läpäisemises-

tä innostaa minua jo nyt!”

Miten puhun itselleni?

Tämä tehtävä paljastaa sinulle, miten yleensä puhut itsellesi. Pääset myös 

 konkreettisesti miettimään uusia vaihtoehtoisia tapoja ilmaista asioita sekä 

valjastamaan hyviä sanoja voimalauseiksi.

1. Pohdi 3–5 sanaa, joita käytät useimmiten, kun sinulle tapahtuu jotain hyvää 

ja positiivista. Kirjoita sanat tähän:  ______________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

2. Pohdi 3–5 sanaa, joita käytät, kun sinulle tapahtuu jotain ikävää ja negatii-

vista.

3. Mitä uusia sanoja tai sanontoja haluaisit opetella? Miten haluaisit suhtautua 

epämiellyttäviin ja vaikeisiin asioihin? Entä iloisiin ja ihaniin asioihin?

4. Keksitkö yleisimmin käyttämistäsi positiivisista sanoista itsellesi voima-

lauseen? Kirjoita se tähän:  _____________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 161

Asenne

Amerikkalainen pelkoja ja ahdistustiloja tutkinut psykologi Edmund 

J. Bourne (2000) jakaa kielteisen sisäisen puheen neljään tyyppiin: krii-

tikkoon, täydellisyydentavoittelijaan, huolestujaan ja uhriin. Nämä tyypit 

tunnusmerkkeineen on koottu seuraavaan taulukkoon.

TYYPPI
TUNNUSMERKIT

LEMPILAUSE

KRIITIKKO
– Ei ole koskaan tyytyväinen

– Löytää aina virheitä

– Haukkuu sinut pystyyn

– Keskittyy vajavaisuuksiin

– Tuomitsee ja arvioi

– Vertailee itseään muihin

– Heikentää itsetuntoa

”Olisin voinut tehdä tämän paljon 

paremmin.”

”Kylläpä tein tuon kohdan huonosti.”

”Kaikki muut osaavat paremmin.”

TÄYDELLI-

SYYDENTA-

VOITTELIJA

– Ei ole tyytyväinen mihinkään

– Vaatii aina parempia suorituksia

– Soimaa kaikesta

– Ei salli virheitä eikä takapakkeja

– Piiskaa piiskaamistaan: mikään 

ponnistelu ei riitä

– Stressaa ja uuvuttaa

”Enkö parempaan pysty?”

”Tämä ei kelpaa!”

”Tuonkin tein taas noin huonosti!”

”Pakko korjata tämäkin virhe.”

HUOLESTUJA
– Varautuu aina pahimpaan

– Soimaa etukäteen

– Maalailee kauhukuvia

– Lietsoo pelkoa

– Kuvittelee pahimman mahdollisen 

lopputuloksen

– Häpeilee

”Epäonnistun kuitenkin.”

”Kannattaako edes yrittää? Jokin 

menee kuitenkin pieleen.”

”En tule onnistumaan.”

UHRI – Voimaton

– Toivoton

– Alistunut

– Valittaa ja on tyytymätön

– Masentaa

”Olen onneton luuseri.”

”Aina minulle käy näin.”

”Ei kannata edes yrittää.”

”Voi, kun olen niin huono kaikessa.”

”Mokasinpa tämänkin.”

”Kirjoittajat ovat tehneet tärkeän teoksen, joka jokaisen psykoterapeutin ja 
mielenterveystyötä tekevän kannattaa lukea. Tuleva klassikko!”

Teemu Ollikainen,
 Psykologiliiton ammatillisista asioista vastaava psykologi, psykoterapeutti

Katri Kanninen – Liisa Uusitalo-Arola

Lyhytterapeuttinen työote
Tämä kirja opastaa sinua hyödyntämään lyhytterapeuttista työotetta ja siinä käytettä-
viä työkaluja auttamistyössä. Teoksessa käydään läpi, mitä lyhyt työskentely edellyt-
tää, mitä sillä voi saavuttaa sekä millaista tutkimusnäyttöä on saatu lyhyen työsken-
telyn onnistumisesta.

PS-kustannus, nid. 384 s. Hinta 43 € Tietopalvelun jäsenelle 37 € Tilausnro 760549911
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Arto Pietikäinen

Joustava mieli tukena elämänkriiseissä
Kirjan avulla lukija perehtyy hyväksymis- ja omistautumisnäkökulmasta kriisien 
kohtaamiseen. Kirja on käytännönläheinen mutta pohjautuu kognitiiviseen käyttäy-
tymisterapiaan. Kirjan harjoitusten avulla voi lisätä emotionaalista ja myös käyttäy-
tymisen joustavuutta kriisien osuessa kohdalle.

Duodecim, nid. 250 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 760560563

Markus J. Rantala

Evoluutiopsykologia ja 
mielenterveys
Kirja tarjoaa katsauksen evoluutiopsykologiaan  
ja sen tuomiin mahdollisuuksiin masennuk-
sen hoidossa. Jos halutaan ehkäistä tai hoitaa 
masennusta pysyvästi, pitäisi kohteena ol-
la syy, mikä laukaisi masennuksen. Ihmisen 
evoluution tunteminen tarjoaa uusia lähesty-
mistapoja masennukseen ja sen hoitoon.

Duodecim, nid. 200 s. 
Hinta 64 € Tietopalvelun jäsenelle 58 € 
Tilausnro 760560576

Matti O. Huttunen – Lumikukka Socada

Psyykenlääkkeet ja niiden 
käyttö
Psykiatriset sairaudet ja oireet ovat varsin 
yleisiä. Yli 700 000 suomalaista käyttää jo-
tain psyykenlääkettä vuosittain, ja ainakin 
joka kymmenes aikuinen käyttää niitä sään-
nöllisesti.

Psyykenlääkkeet ja niiden käyttö on tar-
koitettu lääkäreille ja muille psykiatristen 
potilaiden kanssa työskenteleville ammatti-
laisille.

Duodecim, nid. 657 s. 
Hinta 79 € Tietopalvelun jäsenelle 71 € 
Tilausnro 760560602

Juha Lehti

Masennus mahdollisuutena
Matkaopas muutokseen

Juha Lehti tarjoaa teoksessaan keinoja ma-
sennuksen taltuttamiseen ja toiminnalli-
seen omatoimiseen hoitoon. Teos antaa paljon 
konkreettisia välineitä uusien ajattelumallien , 
käyttäytymisen ja tulkintojen löytämiseen ja 
oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Niiden 
avulla masennus voidaan valjastaa myöntei-
sen muutoksen palvelukseen.

Juha Lehti on psykiatrian erikoislääkäri, jo-
ka edustaa positiivista mielenterveyden hoitoa. 
Lehti näkee mielen matalapaineet mahdolli-
suuksina eikä sysimustina sairauksina.

Kirjapaja, nid. 132 s. 
Hinta 28 € Tietopalvelun jäsneelle 25 € 
Tilausnro  760560615

Yvonne Dolan

Pieni askel
Tie hyvään elämään traumaattisen kokemuksen jälkeen

Yvonne Dolan on toiminut vuosikymmeniä psykoterapeuttina. Pieni askel on opaskirja järkyttävän 
kokemuksen kokeneelle. Kirjan avulla kokemuksen vangiksi ei tarvitse jäädä vaan voi löytää tien 
takaisin hyvään ja arvokkaaseen elämään. Teos on erinomainen kirja kaikille ratkaisukeskeisestä 
lähestymistavasta kiinnostuneille ammattiauttajille, jotka kohtaavat työssään erilaisten traumaattis-
ten kokemusten jälkivaikutuksista kärsiviä ihmisiä. Kirjan käytännönläheiset ohjeet ja lukuisat har-
joitukset voi ottaa suoraan käyttöön.

Lyhytterapiainstituutti Oy, nid. 215 s. Hinta 27 € Tietopalvelun jäsenelle 24 € Tilausnro 760559419

”Elämässä voi tapahtua kamalia asioita ilman varoitusta. 
Niiden jälkeen emme voi muuta kuin jatkaa niin hyvin kuin 

pystymme. Tämä kirja voimaannuttaa sinut luomaan sellaisen 
elämän kuin haluat. Tarjoan sen sinulle toivon ja rohkeuden 

talismaniksi mukaan omalle matkallesi.” 

Yvonne Dolan
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Jukka Kataja – Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen

Ryhmä liikkeelle!
Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi

Sylimöttö, tiimisukset ja yli 150 muuta kirjan toiminnallista ideaa toi-
mivat oivallisena keinona ryhmädynamiikan, vuorovaikutuksen, ryh-
märoolien ja ryhmän kiinteyden kehittämisessä. Kirjan alussa käsitel-
lään ryhmän kehittymistä ja kasvua ja pureudutaan ryhmätehtävien  oh-
jaamiseen. Toinen osa on täynnä toiminnallisia ja liikunnallisia har-
joituksia. Mukana on lämmittely-, luovuus-, keskittymis- ja draama-
harjoituksia, seikkailu- ja maastotehtäviä sekä toiminnan lopettamis-
harjoituksia. Kirjan tehtäviä voi helposti soveltaa eri-ikäisten kanssa 
toimittaessa.

PS-kustannus, nid. 137 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760549733

Eija Leskinen

Ryhmä toimimaan!
Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön

Suosittu ryhmätoiminnan ideapaketti! Kirjaan on koottu yli 250 harjoi-
tusta, joita voi toteuttaa sellaisenaan tai soveltaa ryhmäläisten iän, ryh-
män koon, harjoituksen tarkoituksen ja käytettävän ajan mukaan. Mu-
kana on muun muassa tutustumis-, keskittymis-, ryhmäytymis-, läm-
mittely- ja rentoutumisharjoituksia, toiminnallisia ideoita useista eri 
teemoista sekä vinkkejä palautteen antamiseen. Harjoitusten yhteydessä 
mainitaan harjoituksen kesto, toimintavaiheet ja muunteluvaihtoehtoja. 
Ohjaaja voi koota kirjaan myös omia ideoitaan ja havaintojaan ryhmästä.

PS-kustannus, nid. 176 s. Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760549720

toimintaa3x

Sari Toivakka – Miina Maasola

Itsetunto kohdalleen!
Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaiku-
tustaitojen oppimiseen

 Itsetunto kohdalleen! antaa monipuolisesti työ-
kaluja siihen, miten ottaa puheeksi ja käsitellä 
itsetuntoon liittyviä aiheita. Harjoitusten avul-
la voi vahvistaa itsetuntemusta sekä laajentaa 
käsitystä siitä, mitä kaikkea itsetuntemukseen 
liittyy. 

Kirja innostaa oman itsen tutkimiseen ja tiedostamiseen. Se sisältää eripituisia ja -laa-
juisia kokonaisuuksia tutustumisesta, oman minän pohtimisesta, kehollisuudesta, vuoro-
vaikutustaidoista, rentoutumisesta ja mielikuvista sekä palautteen antamisesta. 

Harjoituksissa rakennetaan hauskoilla ja toiminnallisilla tavoilla eri-ikäisten itsetun-
temus- ja vuorovaikutustaitoja. Niissä pohditaan vaikkapa omia hyviä puolia, harjoitel-
laan tunteiden säätelyä sekä tehdään haavedraamoja ja opitaan esiintyjän ja ryhmässä 
viestimisen taitoja.

PS-kustannus, nid. 267 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € Tilausnro 760554838

Kehusuihku
Asetutaan piirimuodostelmaan tai istumaan 
tuoleille niin että yksi tuoli on muiden edes-
sä. Yksi osallistujista saa mennä istumaan va-
paana olevaan tuoliin, jossa hän saa kehu-
suihkun.

Istuja on nyt kehumisen keskiössä: osallis-
tujilla on yhteensä kaksi minuuttia aikaa sa-
noa hänelle asioita, joissa hän on hyvä. Tuo-
lissa istuvan ei tarvitse mitenkään kommen-
toida, vaan hän vain kuuntelee. Kun aika on 
kulunut, hän kiittää palautteesta ja nousee 
tuolista.

Vaihdetaan osia niin että jokainen pääsee 
vuorollaan tuoliin.

Harjoitus kirjasta Itsetunto kohdalleen!
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Parisuhdekeskus (toim.)

Läheinen parisuhde
Kirjan keskeiset parisuhdetaidot – puhu-
minen, erimielisyyksien rakentava ratko-
minen ja parisuhteen kriisien käsittelemi-
nen – auttavat ymmärtämään kumppania 
sekä ylläpitämään parisuhteen läheisyyt-
tä. Kirja on tarkoitettu kaikille parisuh-
detiedosta ja parisuhteen hyvinvoinnista 
kiinnostuneille.

Duodecim, nid. 150 s. 
Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760555329

Minna Oulasmaa – Riikka Riihonen

Sexfullness
Yhdessä jaettu nautinto

Sexfullness® tarkoittaa intensiivistä läs-
näoloa intiiminä hetkenä ja iloista nau-
tintoa ilman suorituspaineita. Fyysinen ja 
henkinen eroottisuus kietoutuvat toisiin-
sa. Ihon ikävä, sielujen kohtaaminen, kai-
paava himo ja biologinen tarve sulautu-
vat yhteen. Sexfullness synnyttää kiitol-
lisuutta ja onnellisuutta.

Docendo, nid. 192 s. 
Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760560673

Tarja Santalahti – Mika Lehtonen

Seksuaaliterapia
Tämä kirja on ensimmäinen suomenkielinen 
seksuaaliterapiaa käsittelevä teos. Siinä esi-
tellään, mitä seksuaaliterapia on, mitä sek-
suaaliterapiassa tapahtuu ja miten seksuaa-
lisuutta käsitellään terapiassa. Käytännönlä-
heinen teos on suunnattu ensisijaisesti am-
mattilaisille, mutta se on hyödyllinen kenelle 
tahansa, joka on kiinnostunut seksuaalisuu-
den moninaisista ilmiöistä.

PS-kustannus, sid. 233 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760549856

Elina Tanskanen

Onnellisesti yhdessä
Opas rakastavaan parisuhteeseen

Onnellisesti yhdessä -kirja haastaa käsityksiäm-
me rakkaudesta ja parisuhteista, sillä hyvis-
säkin suhteissa menee välillä huonosti ja ra-
kastaminen on taito, jota voi vaalia ja kehit-
tää. Kirja kannustaa, lohduttaa ja inspiroi us-
komaan rakkauteen silloinkin, kun parin väli-
nen yhteys  tökkii tai yhteisen arjen sietäminen 
tuntuu ylivoimaiselta. Oivaltavat ja käytännön-
läheiset harjoitukset ja vinkit auttavat paranta-
maan suhdetta ja suojaamaan sitä ongelmilta.

Tammi, nid. 168 s. 
Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 23 € 
Tilausnro 760559972

Elina Tanskanen

Parempaa seksiä
27 harjoitusta, joilla muutat seksielämäsi

Kirjan lukuisat harjoitukset auttavat ymmär-
tämään niin itseä kuin kumppania parem-
min ja osuvat vinkit helpottavat niin kokeilu-
jen tekemistä kuin vauhtiin pääsemistä.  Usko 
pois: sinunkin on mahdollisuus saada itse-
si näköinen seksielämä, joka tuottaa iloa, an-
taa nautintoa ja saa sinut voimaan paremmin!

Tammi, nid. 176 s. 
Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760559985

Elina Reenkola

Lumoavan pelottava nainen
Seksuaalisuuden herättämä kauhu

Naisen tenho houkuttelee ja vetää puoleensa. Ihastuksen 
ja kiihotuksen ohella se kuitenkin herättää myös kauhua. 
Elina Reenkola kartoittaa kirjassaan asiantuntevasti, mis-
tä tämä kaksijakoinen suhtautuminen johtuu, sekä niitä 
ilmiöitä, joita naisen seksuaalisuuden ja hedelmällisyyden 
kammosta seuraa. Reenkola kuvaa kiehtovasti, miten tä-
mä kaikki näkyy ikiaikaisissa myyteissä, saduissa, kauno-
kirjallisuudessa sekä kauhuelokuvan klassikoissa.

Minerva, sid. 224 s. 
Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € 
Tilausnro 760560686 
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Anders Hansen

Aivovoimaa
Kuinka liikunta vahvistaa aivoja

Fyysinen treenaaminen kohentaa  terveyttä 
ja lisää energiaa, mutta liikunta vahvistaa 
myös aivoja – iästä riippumatta! Karoliini-
sen instituutin ylilääkäri, psykiatri Anders 
Hansen kertoo uusimpaan aivotutkimuk-
seen nojaten, mistä liikunnan ja aivojen 
hyvinvoinnin yhteys johtuu ja millaisella 
liikunnalla aivoihin voi vaikuttaa. Kirjassa 
on omat lukunsa siitä, miten liikunta aut-
taa stressiin, masennukseen, ADHD:hen 
ja dementiaan sekä miten fyysinen aktii-
visuus kehittää luovuutta ja älyä, piristää 
ikääntyneiden muistia ja vahvistaa niin 
lasten kuin aikuistenkin keskittymisky-
kyä, oppimista ja asioiden mieleen pai-
namista.

Atena, sid. 250 s. 
Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 24,90 € 
Tilausnro 760560424

Mitä aivoissa tapahtuu 

äärimmäisessä stressitilanteessa?

Kun jokin tilanne herättää liian voimakkaan aistiärsytyksen, se johtaa stres-

sihermoston yliaktivoitumiseen ja stressin säätelyn vaikeuksiin. Stressitilassa 

aivot eivät käytä aikaa tiedon kokoamiseen ja yhdistelemiseen vaan toi-

mivat nopeinta reittiä. Tapahtumaan liittyvä tieto jää nivomatta yhteen. In-

tegroitumaton tieto voi varastoitua muistiin traumamuistona, jolle on omi-

naista hajanaiset, toisiinsa kytkeytymättömät tiedon sirut, joihin liittyy hallit-

sematon tunnekokemus. Se viriää helposti myöhemmässä tilanteessa, kun 

jokin muistuttaa millään tavalla integroitumatonta muistoa. Jopa pelkkä 

väri, tuoksu, liike tai ilme voi laukaista traumamuiston.

Vaikka aikuisen aivot ovat integroituneemmat ja säätelyn taidot lapsia 

ja nuoria vahvemmat, tasapaino voi järkkyä yllättävissä tilanteissa. Pikais-

tuksissa tehdyt väkivallanteot ovat tästä äärimmäisiä traagisia esimerk-

kejä. Kun ihminen kokee merkittävää turvattomuutta, hän toimii alkukan-

taisten reaktioiden varassa. Uhkan kokemuksen vuoksi informaatio ei ehdi 

kiertää aivojen kehittyneempien osien ja keskusten kautta, joissa tilanteen 

moniulotteinen arviointi olisi mahdollista. Siten reaktio johtaa hallitsemat-

tomaan, arvaamattomaan käyttäytymiseen. Tilaa voi kuvata kontrollin pet-

tämisenä ja kokemuksena, että menettää kosketuksen sisimpäänsä.

Ote kirjasta Stressin säätely

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

Stressin säätely
Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

Tämä useilta tieteenaloilta tietoa ja ymmärrystä ammentava  teos 
tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisnäkemyksen ihmisen stressijär-
jestelmän syntyyn, kehitykseen ja merkitykseen. Teoksessa pai-
notetaan ihmisen sosiaalista ainutlaatuisuutta ja leikillisyyttä se-
kä yhdessä toimimisen, tuntemisen ja ajattelemisen ensisijai-
suutta.

PS-kustannus, sid. 214 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760545449

Trevor Powell

Aivotyökirja
Opas ja harjoituksia aivovaurion saaneelle, läheiselle ja 
 asiantuntijalle

Oiretiedostuksen puute on yksi suurimmista äkillisen aivovaurion saa-
neiden kuntoutumisen, töihin palaamisen ja sopeutumisen esteistä. 
Kaikki Aivotyökirjan harjoitukset tähtäävät parempaan oiretiedostuk-
seen – auttavat kuntoutujaa näkemään itsensä selvemmin ja lisää-
mään hallinnan tunnetta. Kuntouttajien ja kuntoutujien lähdekirja, 
josta voi kopioida tehtäviä ja harjoituksia kuntoutuskäyttöön.

Hogrefe Psykologien Kustannus, kierresid. 236 s. 
Hinta 78 € Tietopalvelun jäsenelle 70 € Tilausnro 760560725

Kaja Nordengen 

Ainutlaatuiset aivot
Lääkäri ja aivotutkija Kaja Nordengen summaa yhteen tässä havain-
nollisesti kuvitetussa kirjassa kaiken, mitä nykyään tiedämme aivois-
ta. Hän on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, että kirjan ter-
mistö on ymmärrettävää. Nordengen kirjoittaa kiinnostavasti ja valai-
sevasti lukuisten tutkimuksista saatujen esimerkkien avulla.

Bazar Kustannus, sid. 240 s. Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27  € 
Tilausnro 760560712

Dean Burnett

Idioottiaivot
Kuinka aivomme oikeastaan toimivat

Dean Burnett pitää hauskaa sokeiden pisteiden, muistikatkos-
ten, unettomuuden ja muiden naurettavien asioiden kustannuksella, 
 joita aivomme meille tekevät. Se paljastaa monet virheet, joita olem-
me tehneet pyrkiessämme ymmärtämään aivojen toimintaa. Kirja on 
 asiantunteva ja hauska, ja sitä voi suositella jokaiselle, joka on jos-
sakin elämänvaiheessaan ihmetellyt, miksi hänen aivonsa sabotoivat 
hänen elämäänsä ja mihin ihmeeseen ne oikein pyrkivät.

Oy Scanria Ab, nid. 320 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 21 € 
Tilausnro 760560699

JÄSENTARJOUS!

Jäsenelle 

24,90 €
(norm. 31 €)
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 Pekka Hämäläinen

Eräänä aamuna heräät onnellisena
Hyvien ajatusten vastustamaton voima

Innostava opas voimaannuttavalle matkalle omaan minuuteen. Elämästämme tulee sitä, mitä eni-
ten ajattelemme. Jos valitsemme tietoisesti myönteisiä ajatuksia, se näkyy onnellisuutena koko elä-
mässämme. Jos annamme vallan kateudelle, kaunalle ja katkeruudelle, sekin näkyy sanoissamme ja 
teoissamme ja myös läheisemme saavat siitä osansa.

Kirja opettaa sanoutumaan irti pahan kierteestä ja tarjoaa toimivia malleja asettua hyvän puolelle.

Minerva, sid. 250 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 760560741

Juho Norrena

Arvojen varjot
Arvot ovat kuin naapuri, jonka apuun turvaudut, kun jonkun täytyy pitää lomamatkan ajan taloa-
si silmällä, mutta jonka kiroat, kun hän rakentaa yömyöhään uutta terassiaan. Arvot ohjaavat joka-
päiväisiä valintojamme, ja arvojamme puolestaan muokkaavat tunteet, tavat, tottumus, ympäristö, 
kulttuurit, vietit sekä moraali. Mutta meitä ohjaavat voimat eivät ole pelkästään myönteisiksi miel-
lettyjä: myös kateellisuus, pelko ja syyllisyys saavat meidät tekemään asioita. Voitaisiinko nämä ar-
vojen varjot ja ei-hyväksytyt tunteet valjastaa voimavaraksi sen sijaan, että niiden annetaan hajot-
taa rakenteita ja ihmissuhteita?

Juho Norrena on haastatellut kirjaa varten eri alojen asiantuntijoita, kuten Sixten Korkmania, 
 Irja Askolaa, Esko Valtaojaa, Maaret Kalliota, Frank Martelaa, Virpi Sarasvuota ja Jarkko Martikais-
ta. Martikainen on myös kuvittanut kirjan.

Bazar Kustannus, sid. 220 s. Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27 € Tilausnro 760560466

JÄSENTARJOUS!

Jäsenelle 

7,90 €
(norm. 39 €)

Sirpa Palokari

Armollinen itsekuri
Armollisen itsekurin toteuttaminen ei 
ole helppoa kiireisessä nykyelämässä, 
joka on täynnä ulkoapäin tulevia vaa-
timuksia. Tahdonvoiman kasvattami-
sessa ei kuitenkaan auta syyllisten et-
siminen, sillä tärkeintä on kysyä it-
seltä, millainen minä olen, mitä minä 
haluan ja miksi teen itseäni haittaavia 
asioita tai annan muiden kävellä ylit-
seni. Lähde toteuttamaan armollista 
itsekuria tämän kirjan avulla!

PS-kustannus, nid. 182 s. 
Hinta 39 € 
Tietopalvelun jäsenelle 7,90 € 
Tilausnro 760539109

Tuula Vainikainen

Miksi aina väsyttää?
Irti uupumuksen noidankehästä

Tuula Vainikainen kertoo teoksessaan, mitä teh-
dä kun unikaan ei virkistä. Unen laatua voivat 
heikentää stressi, vaikea elämäntilanne ja elin-
tavat. Naisen uni häiriintyy usein vaihdevuosi-
iässä. Myös monet elimelliset sairaudet aiheut-
tavat huonounisuutta. Väsymyksen syyksi voi 
paljastua uniapnea eli unenaikaiset hengitys-
katkokset, levottomien jalkojen oireyhtymä tai 
pitkäaikainen väsymysoireyhtymä, joita kaikkia 
voidaan hoitaa.

Kirja tarjoaa asiantuntijatietoa väsymyksen 
moni-ilmeisyydestä ja huonounisuuden syis-
tä. Mukana on myös väsymyksestä kärsineiden 
kokemuksia ja kertomuksia omasta selviytymi-
sestä sekä runsaasti konkreettisia neuvoja väsy-
myksen selättämiseksi.

Kirjapaja, nid. 160 s. 
Hinta 33 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 760560770

Minna Martin

Saa jännittää
Jännittäminen voimavarana

Saa jännittää -teos avaa sosiaalisiin tilanteisiin ja 
esillä olemiseen liittyvän jännittämisen syitä ja 
seurauksia. Kirja tarjoaa keinoja, joilla omaan ja 
toisten jännittämiseen voi oppia suhtautumaan 
armollisemmin, tapoja, joilla jännittämisen ko-
kemus lievittyy, ja ajattelumalleja, joiden avul-
la jännitys kääntyy kuormitustekijästä voima-
varaksi.

Jännittäminen on osa elämää, ja se kosket-
taa tavalla tai toisella kaikkia. Häiritsevä ja kär-
simystä tuottava jännittäminen helpottuu, kun 
siihen suhtaudutaan myös yhteisön tasolla ym-
märtävästi. Käytännönläheisessä kirjassa on 
mukana paljon harjoituksia.

Kirjapaja, nid. 215 s. 
Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27 € 
Tilausnro 760560783
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Ani Kellomäki

Kosteusvaurioita
Kasvukertomuksia pullon juurelta

Miltä vanhemman juominen näyttää lapsen silmin? Miten alkoholiongelmaisessa per-
heessä kasvaneet pärjäävät myöhemmin elämässään? Millainen vaikutus  vanhempien 
liikajuomisella voi olla tulevaisuuden loppuunpalamiseen, parisuhdevaikeuksiin ja 
omaan vanhemmuuteen? Mistä löytää voimia, kun lapsuudenkodin perinnön kans-
sa on ollut pakko tulla toimeen? Pysäyttävä kirja antaa äänen päihdeongelmaisen per-
heen kulisseja kannatelleille ja omaa taustaansa hiljaa hävenneille. Kirjassa koke-
muksistaan kertoo neljäkymmentä lasisen lapsuuden viettänyttä.

Atena, sid. 277 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 26 € Tilausnro 760560796

”Lapsuudenkodissani muhi muutakin kuin kosteusvaurio keittiön 
seinässä. Äitini joi yhä useammin liikaa. Minä yritin paikkailla 
juomisen aiheuttamia kolhuja ja kupruja pitkälti samanlaisin 

elkein kuin kotimme kosteusvauriota ensimmäisenä korjaamaan 
saapunut tunari. Vedin suuta leveämpään hymyyn, suoritin 

koulussa ja harrastuksissa suorittamasta päästyäni ja pinnistelin 
muutenkin pitääkseni kostean taustani piilossa.”

Kent A. Kiehl

Psykopaattikuiskaaja
Ihmiset ilman omaatuntoa

Oy Scanria Ab, nid. 288 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 24 € 
Tilausnro 760560819

Jäsentarjous!

Johtavan tutkijan kirjoittama 

vangitseva matka kriminaali-

psykopaattien maailmaan

Markku Ojanen

Vaihtoehtoisia faktoja?
Miksi valehtelemme

Laajoihin tutkimuksiin perustuva teos pureutuu syvälle valheen anato-
miaan, sen syihin ja seurauksiin.

Ojanen käsittelee kirjassaan niin suuria kuin pieniäkin valheita ja 
pohtii oivaltavasti mitä tapahtuisi, jos aina puhuttaisiin totta. Entä 
millainen olisi maailma, jos kehenkään ei voisi luottaa?

Vaikka rehellisyyttä pidetään keskeisenä hyveenä, kaikki valehtele-
vat joskus. Riippuu tilanteesta ja valehtelijan motiiveista, pidämmekö 
valhetta hyväksyttävänä.

Mikä saa meidät valehtelemaan ja toimimaan vastoin moraaliamme? 
Onko rakkaussuhteissa valehteleminen sallitumpaa kuin muuten? Liit-
tyykö valehteleminen persoonallisuuden piirteisiin? Voiko valehtelija 
oppia puhumaan totta?

Minerva, sid. 250 s. Hinta 31 € Tietopalvelun jäsenelle 28 € 
Tilausnro 760560806

Päivi Hamarus – Tina Holmberg-Kalenius – Saija Salmi

Opas kiusaamisen jälkihoitoon
Kiusaaminen on koko yhteiskunnan vakava ongelma, jonka ehkäise-
miseen, tunnistamiseen, vähentämiseen ja jälkihoitoon tulisi kiinnittää 
huomiota tulevaisuudessakin. Kiusaamisen jälkihoitoon on kuitenkin 
kiinnitetty hyvin vähän huomiota yhteiskunnassamme. Ei ole tunnis-
tettu sitä, että kiusaamisen aiheuttama kipu ja tuska eivät välttämättä 
pääty siihen, kun kiusaaminen loppuu. Kaltoin kohtelu ja pitkään jat-
kunut kiusaaminen on voinut aiheuttaa uhrille trauman, jonka käsitte-
lemisessä hän tarvitsee apua ja tukea.

Tässä käytännönläheisessä oppaassa esitetty kiusaamisen jälki-
hoidon malli perustuu RAY:n rahoittamasta Valopilkku-projektista 
saatuihin kokemuksiin ja Tuki- ja neuvontakeskus Valopilkun kehit-
tämään vertaistukimalliin. Oppaassa kuvatut kiusaamisilmiön piirteet, 
kiusaamisen vaikutukset ja jälkihoidossa käsiteltävät teemat perustu-
vat Päivi Hamaruksen tutkimustyöhön.

PS-kustannus, nid. 152 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 760547560
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Leena-Kaisa Åberg (toim.)

Rikoksen uhrin käsikirja
Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa. Jokaisen kokemus on yksi-
löllinen, joten myös rikoksen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Rikos kos-
kettaa aina myös uhrin läheisiä, tapauksen todistajia sekä koko asias-
ta kuulevaa yhteisöä.

Rikoksen uhrin käsikirja neuvoo ja tukee niissä monissa kysymyksis-
sä, joita rikoksen uhri joutuu käsittelemään. Kirjassa  avataan erilais-
ten rikosten vaikutuksia, kokemuksen yksilöllisyyttä ja rikoksen uhrin 
selviytymistä. Lisäksi perehdytään siihen, kuinka rikosprosessi käytän-
nössä etenee ja minkä toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään. Tieto 
on tarpeen uhrille itselleen, hänen omaisilleen ja läheisilleen. Myös vi-
ranomaisten ja muiden uhreja kohtaavien on tärkeää tietää, mitä vaiku-
tuksia rikoksen uhriksi joutumisella on.

Kirjan uudistettuun painokseen on otettu mukaan uusia rikosnimik-
keitä, ja sen tiedot on päivitetty. Kirja on toteutettu yhteistyössä Riko-
suhripäivystyksen kanssa. Kirja ilmestyy marraskuussa.

PS-kustannus, nid. n. 200 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760559215 

Elina Välimäki

Ei unohdu koskaan
Henkirikoksen jäljet

Henkirikos on julma, luonnoton kuolinsyy. Tuo kohtalokas tapahtuma mullistaa uh-
rin omaisten ja läheisten elämän täysin. Henkirikosuhrien läheiset eroavat muis-
ta surevista, ja heidän kohtaamisensa vaatii paljon myös kokeneelta ammattilaisel-
ta. Millaista kriisiapua uhrien omaiset ja läheiset kaipaavat ja millaisten tukimuoto-
jen piiriin heidät voi ohjata? Miten he kokevat poliisin, oikeuslaitoksen, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja median toiminnan? Kuinka heidän kokemuksensa voitaisiin pa-
remmin ottaa palveluissa huomioon?

Tässä kirjassa tarinansa kertovat ihmiset, joiden perheenjäsen on kuollut henki-
rikoksen uhrina. Omaisten lisäksi äänen saavat eri alojen ammattilaiset, jotka valot-
tavat henkirikosten jälkien syvyyttä ja moninaisuutta.

PS-kustannus, sid. 306 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 760554854

Jaana Haapasalo

Kriminaalipsykologia
Voiko kuka tahansa meistä kasvaa rikoksentekijäksi? Mitä rikoksen 
psykologisista taustatekijöistä tiedetään?

Kriminaalipsykologia on psykologian sovellusala, joka tähtää rikolli-
sen käyttäytymisen tieteelliseen ymmärtämiseen. Kirjassa käydään lä-
pi rikollisen käyttäytymisen selitysmalleja, rikoslajeihin liittyviä näkö-
kohtia, rikollisuuden ehkäisyä ja rikoksentekijöiden hoitoa. Rikoslajeis-
ta esillä ovat erilaiset väkivalta- ja seksuaalirikokset, omaisuusrikok-
set, tuhotyöt ja päihderikokset. Kunkin rikoslajin kohdalla tarkastel-
laan, mitä aiheesta nykyisen psykologisen tutkimuksen perusteella tie-
detään. Kirjan aiheita yhdistää niin sanottu traumamalli, joka tarjoaa  
selityksen varhaisten traumakokemusten ja myöhemmän rikollisen 
käyttäytymisen väliselle yhteydelle.

Kriminaalipsykologia on ensimmäinen rikospsykologian alan suo-
menkielinen teos. Tähän uudistettuun painokseen sisältö on täysin 
ajantasaistettu. Kirja on tarkoitettu rikostutkintatyötä tekeville, rikok-
sentekijöiden ja rikosten uhrien tutkimuksen, kuntoutuksen ja hoidon 
asiantuntijoille, lastensuojelun ammattilaisille, oikeuslaitoksen ja van-
keinhoidon henkilöstölle, alan ammattilaisten kouluttajille ja kaikille 
rikospsykologiasta kiinnostuneille.

PS-kustannus, sid. n. 290 s. Hinta 66 € Tietopalvelun jäsenelle 56 € 
Tilausnro 760559150

Elina Välimäki

”Kaiken kaikkiaan tämä on hieno ja tärkeä kirja vaikeasta 
aiheesta. Välimäki kertoo omaisten kokemuksista koskettavasti, 
ymmärtävästi ja rehellisesti. Tämä ei ole mitään murhajutuilla 

mässäilyä, vaan jokainen kertomus on kunnioittavasti kirjoitettu. 
Toivottavasti kirja löytää tiensä sitä kaipaavien käsiin!”

Kirjojen pyörteissä -blogi
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Jenni Kulmala (toim.)

Parempi vanhustyö
Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Uskaltaisitko sinäkin johtajana tai esimiehenä rikkoa hieman entisiä ra-
joja, ajatella uudella tavalla tai kokeilla uusia, entistä asiakaslähtöisem-
piä toimintatapoja?

Mikäli vanhustyön uudet toimintatavat ja johtamisen kehittäminen ja 
uudistaminen kiinnostavat, tämä kirja on tehty juuri sinulle. Vanhois-
ta tavoista ja asenteista luopuminen ei aina ole helppoa. Se voi vaatia us-
kallusta kokeilla epävarmaltakin tuntuvia asioita ja muuttaa sitä, mikä ei 
toimi. Joskus myös toimivimpaan työtapaan päästään yrityksen ja ereh-
dyksen kautta. 

Kirjan kirjoittajat ovat pitkän linjan ammattilaisia, joilla on monipuo-
linen näkemys vanhustyöstä ja sen johtamisesta. Vanhustyön johtamis-
ta käsitellään monipuolisesti ja eri tieteenalojen näkökulmista. Kirjan on 
tarkoitus tarjota konkreettisia menetelmiä siihen, miten omaa johtamis-
ta voi ja tulee edelleen kehittää ja mitä uusia menetelmiä on mahdollista 
hyödyntää vanhustyön johtamisen tukena. Kirjassa kannustetaan osallis-
tavaan ja arvostavaan johtamiseen sekä työn ja työhyvinvoinnin yhteis-
toiminnalliseen kehittämiseen koko työyhteisön kesken.

PS-kustannus, sid. 250 s. Hinta 55 € Tietopalvelun jäsenelle 47 € 
Tilausnro 760559189

Tässä kirjassa kannustan sinua, vanhustyön esimies, 
pyrkimään siihen, että työyhteisösi laatu, arvot ja 
työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen 

houkuttelevat parhaimmat työntekijät hakeutumaan sinun 
johtamaasi yksikköön. Uskalla luottaa osaaviin työntekijöihisi 

ja arvosta heitä, sillä siten pääset jo pitkälle. Muita 
konkreettisia menetelmiä saat tämän kirjan artikkeleista.

Jenni Kulmala
gerontologian ja kansanterveyden dosentti

10 eurolla kirjoja vanhustyön tueksi

Katso sisällysluettelo sekä 
esipuhe verkkopalvelussamme: 

www.sosiaalialantietopalvelu.fi /parempivanhustyö 

 Johtajuus ajoittain raskaassa vanhustyössä ei ole 
aina helppoa. Vanhustyön fyysinen ja henkinen 

kuormittavuus haastaa. Tämä kirja tarjoaa 
käytännönläheisiä, vanhustyön arjessa 

hyödynnettäviä menetelmiä johtamisen tueksi.

www.sosiaalialantietopalvelu.fi /vanhustyö
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JÄSENTARJOUS!

Pirkko Siltala

Elämän päättyessä
Matka kohti kuolemaa

Pirkko Siltala kirjoittaa teoksessaan kuo-
lemasta ja kuolemisesta yksilön elämän 
perimmäisenä kysymyksenä. Syvästi hu-
maanilla otteella ja pitkän ammatillisen 
kokemuksensa kautta hän lähestyy kuo-
lemaa elämänvoimana, joka rakkauden 
tavoin pakenee ymmärrystämme.

Kuoleman pelko ja elämän pelko kasva-
vat samasta juuresta. Kuoleman todelli-
suudelle avautumisessa meille tarjoutuu tie 
tyyntymykseen, pelosta vapautumiseen ja 
oman kuolemamme hyväksymiseen. Rak-
kaus, hyväksyntä ja avoin vuorovaikutus 
suojaavat meitä elämässämme ja kannat-
televat kuolemassamme.

Kirjapaja, nid. 153 s. 
Hinta 26 € Tietopalvelun jäsenelle 23 € 
Tilausnro 760560835

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

Muistisairaan hoidon hyvät 
käytännöt
Oppaassa kuvataan muistisairaan kohtaami-
sen ja hoidon hyviä toimintatapoja. Ohjeiden 
aiheita ovat muun muassa muistisairaan ti-
lanteen arviointi ja seuranta, kohtaaminen, 
toimintakyvyn tukeminen, käyttäytymisen 
muutokset, ravitsemus, uni sekä lääkehoito. 
Lisäksi käsitellään hoidon järjestämistä ja lä-
heisten tukemista.

Duodecim, nid. 250 s. 
Hinta 44 € Tietopalvelun jäsenelle 40 € 
Tilausnro 760555455

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

Palliatiivisen hoidon hyvät 
käytännöt
Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt -oppaa-
seen on koottu luetelmamuotoiset tiivistel-
mät tutkitusta tiedosta ja vakiintuneista pal-
liatiivisen hoidon käytännöistä. Opas perustuu 
Palliatiivinen hoito -oppikirjaan.

Duodecim, nid. 150 s. 
Hinta 44 € Tietopalvelun jäsenelle 40 € 
Tilausnro 760555442

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen – 
Anja Karvonen-Kälkäjä

Vanhuusoikeuden perusteet
Ensimmäinen vanhuusoikeutta kattavasti kä-
sittelevä kirja! Kirjassa tarkastellaan vanhus-
työn ammattilaisten vastuita ja velvollisuuk-
sia hoidon ja huollon turvaamisessa sekä eri-
laisia keinoja ikääntyvän ihmisen suojaami-
seksi. Myös palvelutarpeen arviointiin liitty-
vät tärkeät kysymykset ovat kirjassa esillä.

Alma Talent, sid. 362 s. 
Hinta 88 € Tietopalvelun jäsenelle 79 € 
Tilausnro 760561164

Gustaf Molander

Hoidanko oikein?
Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä

Tämän kirjan tavoitteena on esitellä van-
hustyön todellisuutta ja tehdä arjen eettiset 
haasteet ja päätöksenteon tilanteet tietoisik-
si, näkyviksi ja puhutuiksi. Sosiaali- ja ter-
veysalan työntekijöiden työssä jaksamiseen 
luodaan uudenlainen näkökulma, jonka polt-
topisteessä on eettinen kuormitus. 

PS-kustannus, nid. 304 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € 
Tilausnro 760537622

Jäsenelle 

14,90 €
(norm. 39 €)
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Pauli Juuti

Jaetun johtajuuden taito
Kirja avaa nykyisin tarvittavaa johtamisnäke-
mystä ymmärrettävällä ja viimeaikaisia teoreet-
tisia ajatuskulkuja soveltavalla tavalla. Teoksessa 
käsitellään muun muassa johtamisen moninaista 
luonnetta ja haasteita, työntekijöiden parhaiden 
puolien esille saamista, tuloksellista työskente-
lyä, muutoksen johtamista ja työhyvinvointia. 

PS-kustannus, sid. 271 s. 
Hinta 54 € Tietopalvelun jäsenelle 46 € 
Tilausnro 760554948 

Aneesh Suneja – Carolyn Suneja 
(suom. Heikki Rajala)

Lean ja terveydenhuolto
Lean ja terveydenhuolto kertoo selkeästi ja yti-
mekkäästi, kuinka terveydenhuollon yksi-
kössä voidaan ottaa Lean-periaatteet käyt-
töön kuuden toimivaksi havaitun toimenpi-
teen avulla. 

Duodecim, nid. 210 s. 
Hinta 48 € Tietopalvelun jäsenelle 43 € 
Tilausnro 760560848

Kim Barnas – Emily Addams

Enemmän kuin sankareita
Lean-ajattelun mukainen terveydenhuollon 
johtamisjärjestelmä

Terveydenhuoltoalan toiminta on jo pitemmän 
aikaa nojannut yksittäisiin sankareihin. Tämä 
kirja kertoo yrityksestä, jossa kehitettiin pa-
rempi tapa toimia. Tämän teoksen sisältämät 
kunkin lukijan nimenomaisiin tarpeisiin mu-
kautettavissa olevat ohjeet ovat välttämättö-
miä, mikäli mielii selvitä terveydenhuoltoalaa 
kohtaavista suurista haasteista voittajana.

Duodecim, nid. 192 s. 
Hinta 48 € Tietopalvelun jäsenelle 43 € 
Tilausnro 760560851

Anneli Pohjola – Maarit Kairala – 
Asta Niskala – Hannu Lyly (toim.) 

Asiakkaasta kehittäjäksi ja 
vaikuttajaksi
Asiakkaan osallisuuden muutos sosiaali- 
ja terveyspalveluissa

Tutkittua tietoa kehitystyön tueksi! Kirja 
 Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi antaa ke-
hitystyön tekijöille tietoa siitä, kuinka  asiakas 
voidaan ottaa osaksi palveluiden kehitystyö-
tä. Teos esittelee erilaisia menetelmiä, joilla 
kehittäjäasiakkuutta voidaan vahvistaa, sekä 
käytännön kokemuksia palveluiden kehittämi-
sestä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Vastapaino, nid. 400 s. 
Hinta 42 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760560864

Rohkea ja käytännönläheinen 

opas terveydenhuollon uudistamiseen 

Lean-periaatteiden avulla!

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 esi-
tellään laajasti työhyvinvoinnin eri kuvaa-
jia, kuten työn imua, leipiintymistä, työho-
lismia ja työuupumusta. Teoksessa kuva-
taan myös työhyvinvointia edistäviä voima-
varoja, jotka kytkeytyvät työhön, työnteki-
jän persoonallisuuteen ja toimintatapoihin. 
Lisäksi kirjassa esitellään perusperiaatteita 
ja menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden 
hyvinvointia voidaan tukea työterveyshuol-
lon ja interventioiden avulla.

Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja 
työstä nauttimiseen sekä teoreettista pohjaa 
työhyvinvoinnin tutkimiseen. Teos tar-
joaa vahvaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa 
niille, jotka haluavat voida työssään parem-
min, ja niille, jotka omassa työssään aut-
tavat toisia jaksamaan. Kirjan toimitta-
jat ja kirjoittajat edustavat monipuolisesti 
työpsykologian asiantuntemusta. 

Kirja ilmestyy marraskuussa.

PS-kustannus, sid. 220 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760559231
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Hyvä työ -opas, 20 kpl
Eväitä työhyvinvointiin

Minkälainen on hyvä työpaikka? Voiko työs-
tään tykätä? Mitä tehdä, jos työkavereiden 
välisissä suhteissa on solmukohtia? Entä jos 
työtä on liikaa tai jos työt loppuvat kokonaan?

Hyvä työ -opas vastaa selväsanaises-
ti kysymyksiin työelämästä ja myös elämästä 
yleensä sekä ohjaa eteenpäin lisätietoon. 

Hyvä työ on kätevän kokoinen tietopaket-
ti, joka tarjoaa eväitä työhyvinvointiin ja vi-
rikkeitä jaksamiseen. Se on suunniteltu työ-
paikkojen tarpeisiin. Oppaat ovat saatavilla 
20 kappaleen paketeissa.

Mielenterveyden keskusliitto, nid. 112 s. 
Hinta 110 € Tietopalvelun jäsenelle 99 € 
Tilausnro 760560877

Jäsentarjouksia johtamisen tueksi 20 €/kpl

Tee tilaus
www.sosiaalialantietopalvel u.fi /johtaminen

Aihepiirejä:
• Työn imussa
• Pidä huolta!
• Työyhteisö muuttuu – 

 erilaisuus sallittu!
• Takaisin sairauslomalta
• Työilmapiiri rakennetaan 

yhdessä
• Irti riippuvuudesta 

 työyhteisön tuella
• Mistä apua ongelmiin?

Tiina Alahautala – Henna-Riikka Huhta

Johda terveyttä
Työnantajan opas

Johtajille, esimiehille ja terveysalan ammattilaisil-
le suunnattu täysin uudenlainen teos yhdistää juridiset, 
taloudelliset ja terveydelliset näkökulmat työyhteisöjen 
johtamiseen. Tavoitteena on työterveyshuollon ja työn-
antajan prosessien tehostaminen. Tutkimustieto, oi-
keustapaukset ja käytännön parhaat toimintamallit tar-
joavat kiistatonta faktaa toimenpiteiden vaikuttavuudes-
ta ja kannattavuudesta. Kirja ilmestyy joulukuussa.

Alma Talent, sid. n. 250 s. 
Hinta 67 € Tietopalvelun jäsenelle 60 € 
Tilausnro 760561177
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Merja Tompuri

Tenavat tasapainoon
Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja 
kuormitusta

Tämä ideoiden aarreaitta sisältää runsaasti ak-
tivoimis- ja motivointikeinoja että rauhoittu-
mis- ja stressinsäätelykeinoja, joilla voidaan tu-
kea lapsen ja hänen kanssaan toimivien aikuisten 
sujuvaa arkea.

Teoksessa kerrotaan, mitä asioita voit havain-
noida lapsen käyttäytymisestä, ja esitellään me-
netelmiä, joilla voit tukea lapsen sisäisen rauhoit-
tumisjärjestelmän toimintaa ja auttaa häntä pitä-
mään yllä sopivaa vireystilaa. Käytännön  tueksi 
mukana on yli 40 tehtävä- ja lomakepohjaa.

PS-kustannus, nid. 215 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 760551899

Esimerkkejä kirjan 
harjoituksista ja liitteistä:
• Mielenmittarimalleja
• Mielikuvarentoutus
• Tietoinen hengitys rauhoittumisen 

tukena
• Haastavien tilanteiden ja hyvien 

hetkien kalenteri

Loisto-opas lasten toiminta terapiaan 

tai tunnetaitojen  käsittelyyn!

Taru Pätäri – Minna Ylikännö (toim.)

Tahto tehdä toisin 
Uusia toimintatapoja lastensuojeluun

Teos avaa uusia näkökulmia viimeaikaiseen 
keskusteluun lastensuojelusta. Keskeistä on 
toimimattomista rakenteista luopuminen ja 
uuteen tarttuminen. Kirja esittää, miten las-
tensuojelun toimintaa muuttamalla saadaan 
aikaan uusia, lapsia ja nuoria eteenpäin aut-
tavia toimintatapoja. Kirja sopii sosiaalityön ja 
lasten ja nuorten parissa työskenteleville se-
kä sosiaalityön opiskelijoille ja korkeakoulu-
jen oppikirjaksi.

Tietosanoma, sid. 180 s. 
Hinta 48 € Tietopalvelun jäsenelle 43 € 
Tilausnro 760560880

Klaus Ranta – Jorma Fredriksson – Minna 
Koskinen – Martti Tuomisto (toim.)

Lasten ja nuorten kognitiiviset 
ja käyttäytymisterapiat
Työvälineitä kouluun ja klinikkaan

Teos on käytännönläheinen ja kattava tie-
topaketti lasten ja nuorten kognitiivisten ja 
käyttäytymisterapioiden kentästä ja työme-
netelmistä. Se antaa työkalut kognitiivis-
ten ja käyttäytymisterapeuttisten menetel-
mien käyttöön lasten ja nuorten lievissä tun-
teiden tai käyttäytymisen ongelmatilanteis-
sa niin kouluissa, neuvoloissa kuin muissakin 
 yhteyksissä. Kirja ilmestyy joulukuussa.

Duodecim, sid. 450 s. 
Hinta 86 € Tietopalvelun jäsenelle 77 € 
Tilausnro 760560893

Inkeri Eskonen – Mari Levander – 
Minna Roine

Ahdistus aisoihin
Lasten ahdistuneisuuden fokusoitu 
 kognitiivinen hoito

Ahdistus aisoihin -oppaaseen on koottu lasten 
ahdistuneisuuden hoidon työtapoja kattavaksi 
kokonaisuudeksi. Opas perustuu tämänhetki-
seen kognitiiviseen psykoterapeuttiseen tie-
tämykseen. Oppaassa on terapeutille suun-
nattu osio ahdistuksesta ja sen hoidosta se-
kä lapselle ja vanhemmalle omat psykoedu-
kaatio- ja harjoitusosiot. Oppaan keskeinen 
ajatus on vahvistaa lapsen itsesäätelytaitoja ja 
vahvuuksia vanhempien refl ektiivisellä tuella.

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy, 
kierresid. 102 s. 
Hinta 46 € Tietopalvelun jäsenelle 41 € 
Tilausnro 760559448
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Sami Leppämäki – Tuula Savikuja (toim.)

Touretten oireyhtymä
Tämä kirja on oireyhtymän perusteos, joka 
antaa tarpeellista tietoa Touretten hoidosta ja 
kuntoutuksesta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan 
Touretten syitä ja ilmenemismuotoja lapsuu-
desta aikuisuuteen. Mukana on myös koke-
mustarinoita, jotka havainnollistavat, mitä 
vaikutuksia oireyhtymällä on ihmisten elä-
mään.

Kirja on toteutettu yhteistyössä Suomen 
Tourette- ja OCD-yhdistys ry:n kanssa.

PS-kustannus, nid. n. 200 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760559228

Carol Stock Kranowitz

Tahatonta tohellusta
Sensorisen integraation häiriö lapsen 
arkielämässä

Sensorisen integraation (SI) eli aistitiedon kä-
sittelyn häiriö ilmenee muun muassa yliherk-
kyytenä, aliherkkyytenä, yliaktiivisuutena, 
passiivisuutena, kömpelyytenä ja sosiaalisina 
ongelmina. Tässä kirjassa häiriötä lähestytään 
lapsen arkielämän kautta. Kirja sisältää pal-
jon käytännön ohjeita lapsen auttamiseen ko-
tona, päivähoidossa ja koulussa. Kirja soveltuu 
vanhemmille, opettajille, toimintaterapeuteille 
sekä kuntoutuksen ammattilaisille. 

PS-kustannus, nid. 312 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 19,90 € 
Tilausnro 760545313

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja kertomattomat tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Tämän kirjan kolmen kuvakertomuksen avulla lapsi saa luo-
da itse omat tarinansa. Kirjan saduissa tutustutaan Puuppo-
sen perheen elämään ja arkisiin tilanteisiin, jotka mahdollis-
tavat tunteista ja ajatuksista keskustelemisen lapsen kanssa.

Asioista ja tapahtumista kertominen on tärkeä kielenkäy-
tön muoto. Kirjan ideana on vahvistaa lapsen omaa kerron-
taa. Teoksessa avataan lapsen kerrontataitojen kehitystä ja 
annetaan vinkkejä kerronnan harjoitteluun. Kirja sopii erin-
omaisesti puheterapiaan.

Kirjan kirjoittajat ovat puheterapeutteja ja tutkijoita. Mu-
kaansatempaavan kuvituksen on tehnyt Ina Majaniemi.

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760559118

Tyypillisessä lukutuokiossa aikuinen lukee ja lapsi kuuntelee. Mitä jos tilanne käännettäisiinkin toisinpäin?

Ihastuttava 
kuvasanakirja! 

Jäsentarjous!

Mitä lapset ajattelevat 

komerossa olevan?

80

Mitä isä sanoo?

105

Nuori mieli -selviytymisopas, 20 kpl
Aina ei ole helppoa – etenkin nuoruuteen kuuluu kaikkea 
hämmentävää. 

Nuori mieli -opas on näppärän kokoinen tietopaketti nuor-
ten mielen kysymyksiin. Se on suunniteltu nuorten tarpei-
siin, mutta siitä löytyy neuvoja myös heidän lähellään ole-
vien vastuullisten aikuisten avuksi. Oppaat ovat saatavilla 20 
kappaleen paketeissa.

Mielenterveyden keskusliitto, nid. 113 s. 
Hinta 110 € Tietopalvelun jäsenelle 99 € Tilausnro 760560330

Heini Saraste – Kalle Könkkölä – 
Väinö Heinonen

Voihan vammainen
Lasten kuvasanakirja vammaisuudesta

Mitä tarkoittaa afasia, aistivammainen tai 
mitä merkitsee CP-vamma, Down tai epilep-
sia? Tiesitkö, että rullatuoli ei ole kiva sana? 
Tai että kääpiöt ovat aina satuolentoja, eivät 
oikeita ihmisiä?

Into Kustannus, sid. 55 s. 
Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 18,90 € 
Tilausnro 760560903 

Anu Klippi – Anna-Maija Korpijaakko-
Huuhka  – Matti Lehtihalmes – Pirkko 
Rautakoski (toim.)

Afasia
Aikuisiän kielihäiriöiden aivope-
rusta ja kuntoutus

Uutuusteos esittelee kattavasti afa-
sian syntymekanismeja, kielihäi-
riöiden tutkimista ja kuntoutusmene-
telmiä. Kielellisiä taitoja voidaan el-
vyttää, sillä vaurion jälkeen aivojen 
hermoverkostot muotoutuvat uudel-
leen. Tärkeintä on löytää keinoja, joi-
den avulla afaattinen ihminen pystyy 
kommunikoimaan arjen vuorovaiku-
tustilanteissa. Monipuolisessa kir-
joittajakunnassa on logopedien lisäk-
si aivo- ja muistintutkimuksen, neu-
rologian ja kielitieteen asiantuntijoita 
sekä puheterapeutteja.

Gaudemus, nid. 443 s. 
Hinta 38 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760560822
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Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä!
Näin ohjaat lasta ja nuorta löytä-
mään luonteenvahvuutensa

Kirja antaa välineet vahvuuskasva-
tuksen toteuttamiseen. Kirjassa esi-
tellään tärkeimmät luonteenvahvuu-
det ja kerrotaan, missä niiden käyttöä 
voi havaita ja miten niitä voi harjoi-
tusten avulla vahvistaa. 

PS-kustannus, nid. 232 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760559671

Lotta Uusitalo-Malmivaara – Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! 
Vahvuusvariksen bongausopas
Luonteenvahvuudet ovat kuin lihas. Meistä ku-
kaan ei synny hauis pullottaen, mutta lihassyyt 
on annettu kaikille. Kun omat luonteenvah-
vuudet on tunnistettu, voi aloittaa puntinnos-
ton. Bongausoppaan avulla kuka tahansa voi 
aloittaa taitojen harjoittelemisen. Koko matkan 
ajan kannustusta antaa Vahvuusvaris!

Kirjassa on harjoitteita vahvuuksista, jot-
ka ovat tärkeitä lasten ja nuorten kanssa 
työskenneltäessä. Harjoitteisiin kuuluu leik-
kejä, pelejä ja tehtäviä, joiden avulla vah-
vuuslihaksia voi bodata.

PS-kustannus, nid. 178 s. 
Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760554896

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! 
–toimintakortit
Toimintakorteissa esitellään tiivistetys-
ti, mitä 26 luonteenvahvuutta ovat, miten 
ne voi havaita ja kuinka niitä voi vahvis-
taa itsessään.

PS-kustannus, 30 korttia 
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760555028

Kattava tieto aiheesta

Runsaasti harjoituksia

Positiivisen kannustuksen voima
Ei ole tutkittua tietoa siitä, että kehuissa kitsastelu johtaisi hy-
vään. Päinvastoin runsas positiivinen kannustus ja palaute 
luovat työyhteisöön voimakentän, joka mahdollistaa vapautu-
neen innostuksen ja työn kehittämisen hyväksyvässä ilmapii-
rissä. Voimakenttä myös puskuroi uupumusta ja auttaa koh-
taamaan muutosta. Lapsen kokemus aikuisesta, joka julkisesti 
tukee kollegaansa, on voimauttava sekä turvallisuudentunnet-
ta lisäävänä että käytöstä mallintavana tekona.

Toistaminen on rautaa rohkaisussakin. Vastoin luuloa ke-
hu ei hevin menetä arvoaan, vaan olemme kaikki enemmän 
tai vähemmän kehuvetoisia. Mitä enemmän lapsella on haas-
teita ja riskiä varhaiskehityksessään, sitä enemmän toistoa ja 
onnistumisten mikrohetkiin pysähtymistä tarvitaan. Mikrohet-
ket ovat tuokioita, jotka henkivät vilpitöntä hyväksyntää. ”Näy-
tätpä virkeältä” tai ”laitoitpa servetit kauniisti” ovat sanoitettuja 
mikrohetkiä, joissa aikuinen rakentaa myönteistä yhteyttä lap-
seen ja osallistuu näin myös tietoisesti lapsen stressin sääte-
lyyn. Mikrohetket synnyttävät uusia mikrohetkiä, ja ne yhdessä 
voivat aikaansaada makrovaikutuksen, kuten hyvän illan, jos-
sa väsymys tuottaa virkistävän unen ja näin mahdollistaa taas 
hienon seuraavan aamun.

Ote Huomaa hyvä! – Vahvuusvariksen bongausopas –kirjasta

Reija Suntio

Kesytä jännitys
Opas kasvattajalle

Tässä kirjassa on runsaasti varhaiskasvatus- ja 
kouluikäisille sopivia harjoituksia, joiden avulla 
voidaan purkaa jännitystä, vahvistaa tunnetaitoja 
ja luoda sallivaa ilmapiiriä. Harjoitusten taustaksi 
pohditaan, miksi jännitys ilmenee eri ihmisillä eri 
tavoin, millaisena jännitys tyypillisesti näyttäytyy 
eri ikävaiheissa ja miten voimakkaasti ympäristön 
asenteet siihen vaikuttavat.

PS-kustannus, nid. 216 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760547625

Kirsi Liuska – Tiina Turunen

Häijyherneitä ja lempeyslientä
Opas lasten ristiriitatilanteiden ehkäisyyn

Häijyherneitä ja lempeyslientä -teoksessa lapset 
pääsevät kehittämään taitojaan ristiriitojen rat-
kojina. Luovien ja toiminnallisten menetelmien 
avulla harjoitellaan niin pettymysten sietämis-
tä kuin empatiataitojakin, jotta opittaisiin toimi-
maan riitatilanteissa rakentavasti.

PS-kustannus, nid. 167 s. 
Hinta 40 € Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 760545397

Konkreettinen väline työskentelyyn

Jäsen! Tilaa Huomaa hyvä! -materiaalit edullisemmin yhteishintaan 84,50 € 
ja saat tarra-arkin sekä julisteen kaupan päälle. 

www.sosiaalialantietopalvelu.fi /huomaahyvä
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Onko Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden uudistus työkuormaa lisäävä uh-
ka vaiko sittenkin innostava mahdollisuus? 
Tutustu uutuuteen, jolla otat Vasun käytän-
nön haltuun!

Liisa Ahonen

Vasun käyttöopas
PS-kustannus, nid. 303 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760559260

Lasten haastava käyttäytyminen on yksi 
kuormittavimmista tekijöistä kasvatusalal-
la. Päiväkodin arjessa eteen tulee tilanteita, 
joissa lapset käyttäytyvät uhmakkaasti tai 
tulistuvat helposti. Mistä saat apua? Tutus-
tu lämpimän vuorovaikutuksen käsikirjaan!

Liisa Ahonen

Haastavat kasvatustilanteet
Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja

PS-kustannus, sid. 290 s. 
Hinta 42 € Tietopalvelun jäsenelle 36 € 
Tilausnro 760554809 

Työskenteletkö varhaiskasvatuksen parissa? 
Tutustu Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun!

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi 

Kirsi Rehunen

Tiedeleikkejä pikkututkijoille
Tämä kirja innostaa aikuisia antamaan lasten ihmettelylle tilaa, tarttumaan lasten 
kysymyksiin ja synnyttämään yhteisiä tiedeleikkejä. Yhdessä tutkiminen, kokei-
leminen, ongelmanratkaisu ja oivaltaminen lisäävät lasten ajattelua ja tietoisuut-
ta ympäristöstään. Kirjan opastamana työskentely perustuu leikinomaiseen, lap-
sen kehitystasosta lähtevään toimintaan. Kirjassa on mukana myös Tiedekeskus 
Heurekan vinkkejä. Nyt käynnistetään tutkimukset ja otetaan itse asioista selvää!

PS-kustannus, nid. 259 s. Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 760554867

”Miten kuraveden saa kirkkaaksi?”

”Hei, housut ei luista! 

Miksen pysty liukumaan näillä 

ulkohousuilla?” 

”Uppoaakohan tämä vene, jos kyytiin laittaa viisi kuulaa?” 

Aistiseikkailu-kirja ja -kortit avaavat aistien 
maailman — vuoden aikana lasten  kanssa 

käydään läpi innostavia aistiseikkailuja! 
 Aistiseikkailu-materiaalit sopivat erinomaisesti 

myös vammaistyöhön. 

Tutustu lisää ja tilaa:
www.sosiaalialantietopalvelu.fi /aistiseikkailu

Aistiseikkailu-materiaalit jäsenelle puoleen hintaan!

Aistiseikkailu-
kirjat jäsenelle 

20 € 
/kpl

Aistiseikkailu-

kortit jäsenelle 

17,50 € 

/kpl

Jäsen! Tilaa Huomaa hyvä! -materiaalit edullisemmin yhteishintaan 84,50 € 
ja saat tarra-arkin sekä julisteen kaupan päälle. 

www.sosiaalialantietopalvelu.fi /huomaahyvä
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Jäsentarjous!

Elizabeth Blackburn – Elissa Epel

Pitkän ja hyvän elämän biologia
Telomeerit ja terveys

Kromosomit muodostavan DNA-rihmaston päässä olevat telomeerit 
kuuntelevat ihmistä: ne reagoivat stressiin ja rentoutumiseen, iloon ja 
suruun. Voimme itse vaikuttaa solutasolla siihen, miten vanhenemme.

Teoksessa selitetään, mitä telomeerit ovat, ja annetaan ruokaan, 
uneen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä ohjeita, joiden avulla voimme 
pitää huolta telomeeriemme riittävästä pituudesta. Elizabeth Blackbur-
nille myönnettiin kahden kollegan kanssa lääketieteen Nobel-palkinto 
2009 telomeerien ja telomeraasin toiminnan ja niiden vaikutuksen vah-
venemiseen selvittämisestä.

Aula & Co, nid. 440 s. Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 760560916

Joni Jaakkola

Väkevä elämä
Viisaampi mieli, vahvempi keho

Tämä kirja tarjoaa tuloksia tuottavat treeniohjeet, tasapainoisen ta-
van suhtautua syömiseen ja elämäntapoihin ja tiedon siitä, kuinka saat 
enemmän tuloksia vähemmällä vaivalla. Kun oman elämän mielek-
kyys lisääntyy, syntyy myönteinen oravanpyörä — paremman ajattelun 
avulla voit synnyttää parempaa tekemistä ja saada elämästäsi enemmän 
irti. Jaakkolan ohjeilla jokaisen on mahdollista lisätä fyysistä ja henkis-
tä suorituskykyään ja jaksaa paremmin arjessa.

Tammi, sid. 208 s. Hinta 30 € Tietopalvelun jäsenelle 27 € 
Tilausnro 760559998

Björn Kafka

Puistotreeni
Tehokasta, funktionaalista lihaskuntoharjoittelua ulkona

Lihaskuntoa kohentava liikunta on tarpeen terveydelle ja hyvinvoinnille - mutta kaik-
kien mieleen eivät nouse nämä sanat, kun ajatellaan kuntosalien ilmastoituja sisäti-
loja. Miten voisi kuntoilla luonnossa ja raittiissa ulkoilmassa, mutta juoksemista mo-
nipuolisemmin?

Vastaus on funktionaalinen harjoittelu ulkona. Kun käyttää kekseliäisyyttään, 
puistot ja taajamien metsät ovat kuin luonnon kuntosaleja. Niiden ilmanvaihdossa ei 
ole koskaan ongelmia, eikä kuukausimaksu päätä huimaa! Kunnon liikuntavaatteet ja 
jalkineet riittävät. Sekä puut että maaston muodot tarjoavat mahdollisuuksia yllättä-
vän monipuoliseen lihaskuntoharjoitteluun. Puistoihin rakennetut portaat ja penkit 
ovat harjoittelussa yhtä toimivia kuin kuntosalien vastaavat laitteet. Ne ovat vain ul-
kona ja ilmaiseksi käytettävissä.

Metsäkustannus, sid. 176 s. Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 760559558

Aloita edullinen ja 
innostava puistotreenaus!

Metsämieli-
menetelmän 
kehittäjän tas-
kukirja! Ota met-
sän ja luonnon 
hoitavat ja elvyt-
tävät vaikutukset 
käyttöön.

Sirpa Arvonen

Metsämieli – Mielen ja 
kehon taskukirja
Metsäkustannus, sid. 376 s. 
Hinta 12 € Tietopalvelun 
jäsenelle 9,90 €
Tilausnro 760559532

Onko väistämätön kohtalomme jatkuvasti harhaile-
va,  levottomasti säntäilevä mieli, joka ei pysty keskittymään 

 mihinkään?  Onneksi vastaus on ei. Mindfulnessia  harjoittamalla 
on  mahdollista opettaa mieli reagoimaan rakentava mmin 

 nykymaailman loputtomiin häiriötekijöihin.

Rasmus Hougaard – Teetta Kalajo

Tilaa ajatella
Tehosta työtäsi mindfulnessin avulla

Kirjassa kerrotaan, miten mindfulness-menetelmää voi soveltaa työ-
elämään, ja esitellään käytännöllisiä ja helppoja vinkkejä, joiden avulla 
voi tehostaa jokapäiväistä työntekoa ja parantaa muun muassa keskit-
tymiskykyä ja kärsivällisyyttä. Kirja sisältää käytännön ohjeet mindful-
nessin tavoitteelliseen harjoittamiseen ja oman 10 minuutin päivittäisen 
harjoitusohjelman kokoamiseen.

PS-kustannus, sid. 278 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 760551831

Voimaharjoitteluvalmentaja 
ja hyvinvointialan yrittäjä 

 Joni Jaakkolan opit yksissä 
 kansissa!

Voimme vaikuttaa 

solutasolla siihen, 

miten vanhenemme!
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Tietopalvelut
info: Sylli 17
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 alk. 4,90 €.

Normaali toimitusaika 
1–2 viikkoa. 
Sinulla on 14 vrk:n 
tutustumis oikeus kirjoihin.

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 takakansi)
 nro 1  nro 2  nro 3 

7605/17

Onko sinulla 
kysyttävää?

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

Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäsene-
nä saat vuosittain 4–6 edullista kauden kirja -lä-
hetystä automaattisesti ilman erillistä tilausta. 
Kauden kirja voi olla myös kahden kirjan paket-
ti tai kirja ja kirjan käytön tueksi soveltuva muu 
tuote. Jos et halua kauden kirjaa, voit peruuttaa 
sen etukäteen määräpäivään mennessä. Kau-
den kirjasta lähetetään sinulle ennakkotiedote 
postitse. Tiedote lähetetään myös sähköpostit-
se, jos olet ilmoittanut meille sähköpostiosoit-
teesi. Voit tehdä peruutuksen postitse tulevan 

esitteen kupongilla, puhelimitse soittamalla tai 
tekstiviestillä, sähköpostitse tai verkkopalvelus-
samme omilla jäsentunnuksillasi. Tästä lehdestä 
sinun ei tarvitse perua mitään.

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

Voit erota Sosiaali- ja terveysalan Tietopalve-
lun jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta asiakas-
palveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Kir-

jakerho voi erottaa jäsenen jatkuvien palautus-
ten, maksamattomien laskujen tai muiden vää-
rinkäytösten vuoksi. Maksamattomista laskuis-
ta veloitamme huomautuskuluja viisi euroa mak-
sumuistutusta kohden. Saatava siirtyy perintään 
kahden maksumuistutuksen jälkeen.

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

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:

 Meneekö 
lasku eri paikkaan? 

Tee tilauksesi puhelimitse,  sähköpostitse tai verkko palvelus-samme.

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

(norm. 25 €). Tarjous on voimassa kaikille. 
Tilausnro 76055995 6

Miia Pöllänen

Bujoilun voima
Järjestä elämäsi ja saavuta 
unelmasi

Ota elämä haltuun ja saavuta 
tavoitteesi!

Kirja johdattaa sinut bul-
let journal -ilmiön pariin. Opas 
kertoo selkeästi ja havainnolli-
sesti bujoilun perusteet ja opas-
taa käyttämään sitä tavoitteelli-

sesti. Bullet journalin avulla saat kerättyä yhteen muisti-
listat, tulevat tapahtumat ja tehtävät sekä asetettua itsel-
lesi tavoitteita, joiden seuraaminen bujon avulla on haus-
kaa ja konkreettista.

WSOY, sid. 176 s.
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Saat liittyessäsi viiden euron liittymiskirjan! Valitse suosikkisi. 

”Jäsenyys on ilahduttanut minua jo usean 
vuoden ajan, hyllystäni löytyy monta  ammattitaidon 

tukipilaria, joiden pariin on mukava palata. Eniten pidän 
 jäsenyyteen liittyvästä helppoudesta: saan tiedot uutuuskirjoista 

ilman omaa vaivannäköä, kauden kirjasta tulee info sähköpostilla 
ja myös peruutus onnistuu tarvittaessa helposti. Lisäksi listaus 

ostoksista verotusta varten on ollut kätevä.”

Sanni Seppälä

Liity jäseneksi tuhansien kollegojesi tavoin!
”Olen mukana Sosiaali- ja terveysalan  Tietopalvelussa, 

koska koen tärkeäksi oman ammattiosaamisen kehittämisen ja 
 haluan tietää, mitä sosiaalialalla julkaistaan ja mistä puhutaan. Tietopalveluun 

kuulumalla saan helpoiten tietooni ajankohtaiset kirjauutuudet. Jäsentarjouksista olen 
tehnyt useita loistolöytöjä edullisesti! 

Suosittelen Tietopalvelun jäsenyyttä kaikille, jotka tiedon lisäksi arvostavat 
kätevyyttä: Innostaja-lehti on nopea selata ja siitä on helppo poimia talteen 

itseä ja omaa työtä koskevat kirjat.”

Erja Tikka

Katja Myllyviita

Tunne tunteesi
Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa luki-
jaa tunnistamaan tunteisiin liittyviä vaikeuk-
sia, kohtaamaan hankaliksi koettuja tunteita 
ja hyödyntämään tunteiden tarkoituksenmu-
kaisuutta omassa elämässä, ihmissuhteissa ja 
itselle tärkeiden asioiden edistämisessä. Kir-
jan harjoitukset auttavat sinua rauhoittumaan 
ja säätelemään tunteitasi.

Duodecim, nid. 257 s. 
Hinta 32 € Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
LIITTYMISKIRJANA 5 € 
Tilausnro 760552539

Tony Dunderfelt

Tunnista temperamentit
Väriä elämään ja itsetuntemukseen

Oletko punainen, keltainen, vihreä vai sini-
nen? Kirjassa esitellään helposti sovellettava 
menetelmä, joka auttaa oivaltamaan, miten ja 
miksi ihmiset toimivat eri tavoin.

PS-kustannus, sid. 185 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
LIITTYMISKIRJANA 5 € 
Tilausnro 760536636

Jukka Oksanen

Motivointi työvälineenä
Kirjasta löydät tietoa tunteiden, arvo-
jen ja ympäristön vaikutuksesta motivoin-
tiin sekä 10 hyödyllistä motivointiharjoitus-
ta erilaisiin asiakastilanteisiin. Löydä uusia 
 toimintatapoja ja oma tyylisi motivoida!

PS-kustannus, nid. 275 s. 
Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 15 € 
LIITTYMISKIRJANA 5 € 
Tilausnro 760546118

Jäseneksi liittyminen on helppoa ja nopeaa! 
Liity mukaan osoitteessa www.sosiaalialantietopalvelu.fi /liity

1.

2.

3.

http://www.sosiaalialantietopalvelu.fi



