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Uskalla koskettaa
Kosketus on ensimmäinen asia, johon kiinnitymme alusta asti. Kosketus on myös 
usein viimeinen asia mitä voi tehdä, kun sanat eivät enää riitä. Lehden kannes-
sa kammataan toisen tukkaa: kosketus voi olla näinkin yksinkertaista.

Kunnioittavan kosketuksen käsikirjan tekijät kertovat kirjan kirjoittamisen olleen 
heille elämän arvoja muovaava kokemus. He haluavat herättää uudelleen kipinän 
kosketustekniikoiden käyttämiseksi osana terveydenhuollon ja sosiaalialan työtä. 

Yhä korostuva yksilökeskeisyys on hiljalleen vienyt meiltä jotain pois. Kosketta-
minen on vähentynyt. Toisen asioihin ei puututa, vaikka kaikkien mittareiden mu-
kaan pitäisi. Kukaan ei halaa yksinäistä vuosikausiin. Päätöksiin ei uskalleta antaa 
täyttä tukea, koska ”hei, se on sun elämä”. 

Toisen henkistä tai fyysistä tilaa ei haluta loukata, ja sitä saatetaan varoa ny-
kyään jopa liikaa. Yksilön pitääkin olla arvokas. Sen takia yksilökeskeisyyden rin-
nalle täytyy saada yhteisöllistä välittämistä. Kaikista parhaiten kehitymme kukois-
tukseemme kohtaamalla toisemme, olemalla läsnä vuorovaikutuksessa ja keskit-
tymällä voimaan itsekin hyvin – niin töissä kuin vapaa-ajalla. 

Koskettaminen saattaa vaikuttaa helpolta vastaukselta 
siihen, kuinka ihminen kokee tulleensa kohdatuksi. Tervey-
denhuollossa ja sosiaalityössä voi kuitenkin askarruttaa, 
kuinka se tehdään oikein. Kunnioittavan kosketuksen kä-
sikirja antaa tekniikat tähän. Suosittelen kirjaa lämpimästi.

Syksyn toivotuksin

Jutta 
jutta.vainio@sosiaalialantietopalvelu.fi

1.  Pohjolan voimaeläimet:  
40 eläintä, 40 ominaisuutta,  
40 erilaista voimaa. 

Katso s. 22

2.  Hyvän mielen taitoihin poh-
jautuva tehtäväpakki, joka on täyn-
nä monistettavia tehtäväpohjia!

Katso s. 6

3.  Yksi tämän vuoden Suomen 
myydyimmistä lasten kirjasarjoista!

Katso s. 16

Tästä lehdestä suosittelen sinulle erityisesti myös näitä!

Kunnioittavan  kosketuksen  käsikirjan  löydät  seuraavalta  aukeamalta!

Tee tilaus: 

www.sosiaalialan- 

tietopalvelu.fi
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"Niin kauan, kuin ihmiset 
ovat olleet olemassa, he 
ovat janonneet tietää, mi-
kä tekee elämästä elämisen 
arvoista."

Emily Esfahani Smith 
Merkityksellisyyden voima  
-kirjassa

Löydä parhain  
itsestäsi työtä tehdessä – 

jäsenemme kertovat

Lue lisää jäsenyydestä lehden takakannesta  
tai verkkopalvelustamme:

www.sosiaalialantietopalvelu.fi/liity

Someta meidät Y  

Sosiaali- ja terveysalan Tietopal-
velu on Facebookissa. Tykkäämäl-
lä meistä saat näpsäkästi uutisvir-
taasi tiedon uusista ammattikir-
joista, vinkkiminuutin työsi tueksi 
joka lauantai ja otteita ammatti-
kirjoista. 

@sosiaalialantietopalvelu 

Kun tilaat uutiskirjeemme, saat saman 
tien 5 euron alennuskoodin, jonka voit 
käyttää alennuksena ostoksestasi. Uutis-
kirjeen voit tilata etusivullamme. Tarjous 
koskee uusia uutiskirjeen tilaajia.

Kaikki Innostajan tuotteet ja satoja mui-
ta löydät verkkopalvelustamme. Napsi 
ostoskoriisi yli 60 euron arvosta tuottei-
ta, niin saat tilauksesi postikuluitta.  

www.sosiaalialantietopalvelu.fi
www.terveysalantietopalvelu.fi

Innostuitko? Anna mennä! 
Tilaa uutiskirjeemme ja tutustu verkkopalveluumme!

"Hyvä kirja antaa  
ideoita ja avartaa  
näkemyksiä."

Hanna Paunonen, 
geronomi

"Helppoa, kun ammatti kirjat 
saa yhden katon alta!"

Martina Vahvelainen,  
perhetyöntekijä,  
lastensuojelun avopalvelut

Lukuhaaste  
syksylle

Laita rasti ruutuun, kun olet 
suorittanut tehtävän.

Lue ammattikirja,

 joka esittelee sinulle 
uuden menetelmän

 joka on alasi klassikko

 joka on ilmestynyt tänä 
vuonna

 jota kollegasi suosittelee

 joka on esitelty tässä 
lehdessä.

Vinkkejä kirjoista  
verkkopalvelussamme!

Tästä lehdestä  
aion lukea nämä:

Kuinka edistää myötätuntoa?

1. Huomaa, mitä lähelläsi tapah-
tuu

2. Asettaudu toisen asemaan
3. Tee rohkeasti myötätuntoisia 

tekoja
4. Ole myötätuntoinen itsellesi
5. Ota myötätuntoa vastaan
6. Kerro eteenpäin, kun olet to-

distanut myötätuntoisia tekoja

Anne Birgitta Pessi ja Frank  
Martela Myötätunnon mullistava  
voima -kirjassa

"Kosketus on arvokas sa-
naton kohtaamisen, loh-
dutuksen ja vuorovaiku-
tuksen muoto."

Tuula Styrman ja  
Marika Torniainen 
Kunnioittavan koske-
tuksen käsikirjassa

1. Hyvän mielen taidot
2. Lyhytterapeuttinen työote
3. Jukka Hukka -kirjasarja 

"Käytännönläheisiä ja helposti omaksuttavia teoksia, joita 
voi lämpimästi suositella niin arkeen kuin työhönkin."

Jenni Kansanaho, sairaanhoitaja

Jäsenemme TOP 3 ammattikirjat



Kosketa
Miten haastavassa elämäntilanteessa elävää ihmistä  

voi tukea kosketuksen keinoin? 

Mitä on kunnioittavan kohtaamisen ja koskettamisen taito  
ja läsnäolon merkitys onnistuneelle hoitokohtaamiselle? 

Kosketus auttaa meitä mm.
• palautumaan fyysisesti ja henkisesti
• tukee surusta ja stressitilanteista selviytymisessä 
• vahvistaa resilienssiä ja sinnikkyyttä
• kehittää joustavuutta
• parantaa selviytymiskykyämme.

Tuula Styrman – Marika Torniainen

Kunnioittavan kosketuksen käsikirja
Ammatillinen hoitokohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Tässä teoksessa tartutaan rohkeasti ammatillisen hoitokohtaamisen ytimeen: kunnioit-
tavan kosketuksen ja inhimillisen läheisyyden merkitykseen läpi elämän. Kirjassa kerro-
taan, mihin kosketuksen vaikutus perustuu ja miten kunnioittavaa kosketusta voi käyttää 
työtapana. Teoksessa esitellään myös kunnioittavan kosketuksen tekniikat.

Kirja rohkaisee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kunnioittavan kosketuksen hyö-
dyntämiseen — kynnys sen käyttöön ei tarvitse olla korkea. Kosketuksen käyttö ammat-
tityössä ei vaadi myöskään lisäaikaa tai lisäresursseja.

PS-kustannus, sid. n. 220 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786164516

Tuula Styrman ja Marika Torniainen 
ovat erikoistuneet vaativien yksilö-
asiakkaiden hoitamiseen ja tukemi-
seen kunnioittaviin kosketustekniikoi-
hin perustuvien, rentouttavien hoitojen 
avulla. He kouluttavat kehittämäänsä 
menetelmää sosiaali- ja terveysalan 
sekä opetusalan ammattilaisille ja 
ovat aktiivisesti mukana kehittämäs-
sä uusia, arvostavia palvelumuotoja 
yhdessä asiakkaidensa ja yhteistyö-
kumppaneidensa kanssa.

Virpi Hantikainen (toim.)

Kinestetiikka
Toimintamalli voimavarojen  
ylläpitämiseen liikkeen avulla

PS-kustannus, nid. n. 250 s. 
Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € 
Tilausnro 786164529

Tulossa 
marras- 
kuussa
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Bodil Lindfors – K. Cecilia Waldekranz-Piselli – 
Jarmo Ikonen (toim.)

Keho ja mieli
Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan

Kirja tarjoaa tietoa kehopsykoterapiasta ja sen 
käyttömahdollisuuksista niin terveydenhuol-
toalan ammattilaisille kuin aiheesta kiinnostu-
neille maallikoillekin. Kaikessa psykoterapeut-
tisessa työskentelyssä pyritään helpottamaan 
psyykkisen tilan avautumista asiakkaan tavoit-
telemalle muutokselle.

Duodecim, nid. 264 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 786165476

Jari Sinkkonen

Kiintymyssuhteet 
elämänkaaressa
Kirjan pääteema on kiintymyssuhteiden hei-
jastuminen ihmisten vuorovaikutussuhteisiin. 
Kirjassa kuvataan kiintymyssuhteiden merki-
tystä ja kehittymistä vauvaiästä vanhuuteen 
sekä esitellään uutta tietoa aiheeseen liittyvis-
tä neurobiologisista ilmiöistä. Ilmestyy loka-
kuussa.

Duodecim, nid. n. 200 s. Hinta 34 €  
Tietopalvelun jäsenelle 31 € Tilausnro 786165489

Antti S. Mattila – Pekka Aarninsalo

Onnentaidot
Kohti hyvää elämää

Tutkimusten mukaan jopa 40 % onnellisuuden 
avaimista on ihmisen omissa käsissä. Onnel-
lisuutta on siis mahdollista oppia. Onnentaidot 
sisältää 14 onnellisuusharjoitusta, joiden avul-
la on mahdollista lisätä onnellisuuttaan ja hy-
vä elinvuosia.

Duodecim, nid. 116 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 26 € Tilausnro 786165515

Minna Sadeniemi – Miikka Häkkinen –  
Maaria Koivisto – Teemu Ryhänen –  
Anna-Liisa Tsokkinen

Viisas mieli
Tunnehaavoittuvuus on kuin palovamma: ikä-
vät kokemukset satuttavat, särkevät kuin haa-
vat ja kestävät pitkään. Viisas mieli opastaa, mi-
ten selvitä vaikeiden tunteiden ja tilanteiden 
kanssa taitavasti dialektisen käyttäytymistera-
pian avulla. 

Duodecim, nid. 350 s. Hinta 34 €  
Tietopalvelun jäsenelle 31 € Tilausnro 786162712

Kimmo Takanen

Päästä irti
Vapaudu tunnelukoista

Päästä irti -suosikkiteos johdattaa lukijan elä-
mään täyttä elämää. Kirja tarkastelee suosittua 
läsnäolon teemaa tunnelukkojen näkökulmasta. 
Samalla se tarjoaa keinoja lukkojemme avaami-
seen. Kun otamme vastuun hyvinvoinnistam-
me ja päästämme tietoisesti irti menneestä, va-
paudumme elämään läsnäolevaa ja tasapainois-
ta arkea. Kirjan uudessa laitoksessa on muka-
na täysin uusia lukuja läsnäolosta ja tunnelu-
koista.

Kirjapaja, sid. 330 s. Hinta 25 €  
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 786139486

Jukka Häkkinen

Outojen kokemusten psykologia
Unihalvaus, enneunet, kehostapoistuminen... 
Monet vaikenevat erikoisista kokemuksistaan, 
koska pelkäävät, että heidät leimataan poikkea-
viksi. Arkailuun ei kuitenkaan ole mitään syytä, 
koska psykologian ja neurotieteen uudet tulok-
set selittävät nämä ilmiöt. Psykologian tohto-
ri Jukka Häkkisen kirja hälventää epätavallisiin 
kokemuksiin liittyviä pelkoja ja selittää taustal-
la tapahtuvaa aivotoimintaa.

Docendo, sid. 220 s. Hinta 36 €  
Tietopalvelun jäsenelle 27,90 € Tilausnro 786164613

Tarjous  
jäsenelle  
27,90 € 
(norm. 36 €)
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Hyvän mielen vuosi- ja  
Hyvän mielen taidot -kirjoihin  

pohjautuva tehtäväpakki,  
joka on täynnä monistettavia tehtäväpohjia!

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen tehtäväpakki ammattilaisille
Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää voida tarkastella kriittisesti niitä mielen 
malleja, jotka ovat juurtuneet syvään mutta jotka eivät välttämättä enää palve-
le tarkoitusta.

Kielteisiksi urautuneet mallit pohjautuvat usein uskomuksiin, joilla ei ole to-
dellista pohjaa. Tämän kirjan esittämät hyvän mielen taidot perustuvat voima-
varakeskeiseen, positiiviseen psykologiaan sekä kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan, 
jonka mukaan jokaisen on mahdollista kasvaa ja kehittyä. Kun mieli on joustava, 
on helpompi toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa muutoksissa. Myös haas-
tavien tilanteiden hallinta helpottuu.

Kirja sopii mm. valmennustyöhön, työyhteisön kehittämiseen, esimiestyöhön, 
työnohjaukseen, terapiatyön tueksi ja vertaistukiryhmille.

PS-kustannus, nid. n. 150 s. Hinta 45 € Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786164545

Tehtäväpohjat on jaettu  
seitsemään ryhmään: 

1. myönteisyyden taidot 

2. tahdonvoimataidot 

3. vuorovaikutustaidot 

4. myötätuntotaidot 

5. luovuustaidot

6. läsnäolotaidot 

7. itsensä johtamisen taidot

”Pieni askel on lyhyt ja tuntuu helpolta. Niin helpolta, että niitä voi ottaa monta peräkkäin. 
Mitä seuraa, kun ottaa monta pientä askelta peräkkäin? 

Oman kokemukseni mukaan silloin isotkin asiat tulevat mahdollisiksi, joskus jopa suo-
ranaiset ihmeet. Voimalauseeni onkin: Pienet ihmeet saavat aikaan suuria muutoksia.”

Maaretta Tukiainen on tietokirjailija, puhuja ja muutosvalmentaja, joka on kirjoittanut 
useita kirjoja itsetuntemuksesta, luovuudesta ja hyvän mielen taidoista. Hänen intohimon-
sa on sytyttää lukijassa inspiraatio kohti merkityksellistä elämää.

Tee tilaus: www.sosiaalialantietopalvelu.fi · www.terveysalantietopalvelu.fi

Ennakkotarjous  

jäsenelle 15.9. asti 

29,90 € 
(norm. 45 €)

ILMESTYY  
19.10.
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Mitä hyvän mielen  taidoista sanotaan?
"Kyse on kokonaisvaltaisesta elämänhallinnan työkalupa-kista; olemassa olevien omi-naisuuksiensa vahvistamista ja uusien taitojen oppimises-ta, haitallisten käyttäytymismal-lien muuttamisesta, itsetunte-muksen kehittämisestä, oman potentiaalin tunnistamisesta ja sen valjastamisesta elämässä eteenpäin menemiseksi."

Dare to be lightneer –blogi

Tätä on toivottu paljon!
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Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi -erikoispainos 
Erikoispainos supersuositusta Hyvän mielen vuo-
si -tehtäväkirjasta – nyt upein ruusukullanvärisin 
kansin! Erikoispainokseen on lisätty vinkkejä sii-
tä, miten voit käyttää kirjaa ystävän tai kumppa-
nin kanssa, kaveriporukassa, perheen kesken tai 
vaikkapa työyhteisössä. Ilmestyy 1.10.

PS-kustannus, sid. n. 270 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786164558

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi
Tehtäväkirjani

Elämänmuutoksesta on helppo haaveilla, mutta miten otat muutoksen 
osaksi arkea? Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tar-
joaa tehtäviä hyvän mielen taitojen harjoitteluun. Kirja kulkee kans-
sasi vuoden ajan viikko kerrallaan kohti itse asettamiasi tavoitteita. 

PS-kustannus, sid. 239 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro turkoosi 786162550
Tilausnro pinkki 786162974 
Tilausnro keltainen 786162547

Hyvän mielen vuoden voit  
aloittaa milloin tahansa,  

joten tee se nyt!

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen taidot

Hyvän mielen taidot auttavat tunnista-

maan oman potentiaalin ja tekemään unel-

mista totta.

Kirja auttaa sinua huomaamaan, millaisia 

taitoja sinulla jo on ja mitä haluaisit itsessäsi 

kenties kehittää. Kirja sisältää runsaasti esi-

merkkitarinoita ja elämyksellisiä tehtäviä.

PS-kustannus, nid. 445 s. Hinta 37 €  

Tietopalvelun jäsenelle 31 €  

Tilausnro 786162152

Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen kortit

Hyvän mielen kortit toimivat mieliku-

vaharjoitteina kohti mielen joustavuut-

ta. Korttien avulla voi harjoitella 53:a hyvän 

mielen taitoa, jotka esitellään Hyvän mielen 

taidot -kirjassa. Kortteja voi käyttää myös 

ilman kirjaa.

PS-kustannus, 58 korttia 

Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 21 €  

Tilausnro 786164066

 
Maaretta Tukiainen –  

Krista KeltanenInspiraatiokortitKun inspiraatio iskee, alkaa tapahtua. Syn-

tyy tavoitteita, suunnitelmia ja toimintaa. 

Inspiraatiokortit on suunniteltu tuomaan inspi-

raatiota arkisiin pulmiin ja valintatilanteisiin. 

Kortit sisältävät tunnelmallisen kuvan ja aja-

tuksia herättävän lauseen.PS-kustannus, 53 korttia Hinta 25 € Tietopalvelun jäsenelle 21 €  

Tilausnro 786163931

Ennakkotarjous  
jäsenelle 15.9. asti 

19,90 € 
(norm. 29 €)

Er
ik

oisp
ainos

Tätä on toivottu paljon!
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Merkityksellisen  
elämän aineksia

4.
Moorea Seal

52 listan projekti ja  
52 listaa onnellisuuteen

Sijoita itseesi hetki aikaa viikossa — hämmästyt, miten elä-
mäsi muuttuu vuoden kuluessa.

Täytä 52 listan projekti -kirjaa vuoden jokaisena viikkona, 
ja herätä kaikki se kauneus, ilo, luovuus ja voima, joka sinus-
sa jo on. 

52 listaa onnellisuuteen –kirjaan listaat itsellesi tärkeitä 
asioita ja etenet askel askeleelta kohti onnellisempaa elämää 
ja opit kiitollisuutta. 

WSOY, sid. 144 + 160 s. Hinta 25 € / kpl 
Tietopalvelun jäsenelle 18,90 € / kpl  
Tilausnro 52 listan projekti 786165418  
Tilausnro 52 listaa onnellisuuteen 786165421

1.
Emily Esfahani Smith

Merkityksellisyyden 
voima

Löytääkseen elämän tarkoituksen 
ei tarvitse hakeutua vuosikausiksi 
hiljaiseen luostariin. Elämän mer-
kityksellisyys on jo ulottuvillasi.

Emily Esfahani Smithin kau-
niisti kirjoitettu kansainvälinen 
menestysteos tarjoaa vastauksen 
kysymykseen, jota me kaikki poh-
dimme: mikä tekee elämästä elä-
misen arvoista?

Tuuma, sid. n. 300 s. Hinta 37 €  
Tietopalvelun jäsenelle 24,90 €  
Tilausnro 786164590

2.
Markku Ojanen

Onnellisuuksien 
oivaltaja

Mitä tiede kertoo onnesta?

Tämän kirjan tarkoituksena on 
esitellä koko ajan laajenevaa on-
nellisuustutkimusta ja pohtia, 
mistä onnea edistävistä menetel-
mistä on oikeasti hyötyä. Markku 
Ojasella on taito kirjoittaa tieteel-
listä tekstiä mielenkiintoisesti ja 
mukaansatempaavasti. Lukiessa-
si huomaat hämmästyväsi monta 
kertaa ja myös ihastelevasi onnel-
lisuusprofessorin viisauksia.

PS-kustannus, sid. 334 s. Hinta 39 € 
Tietopalvelun jäsenelle 33 €  
Tilausnro 786161823

3.
Jarmo Liukkonen

Psyykkinen vahvuus
Mielen taitojen harjoituskirja

Jokainen meistä haluaa olla pa-
ras versio itsestään. Tämän kirjan 
avulla voi kehittää psyykkisiä tai-
tojaan. Käsitellyksi tulevat keskit-
tymiskyky, mielikuviin eläytymi-
nen, tavoitteenasettelu ja rentou-
tumiskyky. Kirja sisältää huikean 
määrän harjoituksia ja testejä!

PS-kustannus, sid. 281 s. Hinta 39 € 
Tietopalvelun jäsenelle 29 €  
Tilausnro 786159592

"Jarmo Liukkosen 
mielen taitojen har-
joituskirja on kiin-
nostavaa luettavaa 
kaikille, jotka halua-
vat tutkia ja paran-
taa omaa suoriutu-
mistaan vaativissa 
tilanteissa."
Soili Hämäläinen, 
Kymen Sanomat

"Smith käsittelee olemassa-

olomme tärkeimpiä kysymyk-

siä ihastuttavalla, mestarillisel-

la ja innoittavalla tavalla. Hän 

yhdistää tieteellisen tutkimuk-

sen ja filosofiset oivallukset ta-

vallisten, syvästi merkityksellis-

tä elämää elävien ihmisten lii-

kuttaviin elämäntarinoihin."

Emma Seppälä,  

tutkija, kirjailija

Tarjous  
jäsenelle 
24,90 € 

(norm. 37 €)
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Markus Talvio – Ulla Klemola

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

Kirjan harjoituksien ja pohdintatehtävien 
avulla opit tunnistamaan vuorovaikutustilan-
teisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään 
tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja rat-
kaisemaan ristiriitoja.

PS-kustannus, nid. 183 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786154872

Mark Manson

Kuinka olla piittaamatta 
p*skaakaan
Nurinkurinen opas hyvään elämään

Virkistävän erilainen näkökulma elämään!
Tämä kirpeä ja humoristisen kriittinen kirja 

opettaa erottamaan merkitykselliset asiat tyh-
jänpäiväisistä ja olemaan huolehtimatta tur-
hasta. Kaikki ihmiset eivät voi olla edes oman 
elämänsä supersankareita, joten meidän olisi 
paras hyväksyä puutteemme ja rajoituksemme. 
Häikäilemättömän hauska, provosoiva ja rehel-
linen kirja on ollut valtaisa menestys maailmal-
la – ja nyt myös Suomessa!

Atena, sid. 216 s. Hinta 27 €  
Tietopalvelun jäsenelle 21,90 € Tilausnro 786165162

Jaana Kivinummi – Saija Alatupa

Kun ei suju
Selviytymisopas haastaviin  
asiakastilanteisiin

Kirja sisältää tehtäviä, joiden avulla lukija voi 
tarkastella asiakkaan käyttäytymistä ja omaa 
toimintaansa ja löytää ratkaisuja vaikeassa ti-
lanteessa etenemiseen. Lukuisat vinkit autta-
vat myös uudistamaan työskentelyä kokonais-
valtaisesti.

PS-kustannus, nid. 338 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € Tilausnro 786149861

Anna hetki itsellesi
Viiden minuutin tietoisuustehtäviä

Anna tilaa unelmillesi! Se vie vain viisi minuut-
tia päivässä.

Mitä sinulle kuuluu tänään? Mistä haaveilet, 
mitä pelkäät, mistä olet kiitollinen? Mikä an-
taa sinulle lisää energiaa? Miksi jokin asia tun-
tuu vaikealta? 

Kirjoittaminen auttaa jäsentämään aja-
tuksiamme, toiveitamme ja elämäämme. Kir-
jan havainnolliset viiden minuutin kirjoitus- 
ja ajatustehtävät antavat tilaa unelmille ja luo-
vuudelle.

Atena, sid. 160 s. Hinta 20 €  
Tietopalvelun jäsenelle 18 € Tilausnro 786165531

Kaisa Jaakkola

Palaudu ja vahvistu
Vähennä stressiä ja jaksa paremmin

Suosikkikirjailijan opas arjen palautumiseen. 
Ehditkö palautua arjen kiireistä? Usein aja-

tellaan, että palautuminen liittyy vain urhei-
luun. Hektinen elämä voi kuitenkin olla keholle 
ja mielelle kuin jatkuvaa urheilusuoritusta.

Kirja opettaa palautumisen taitoja, jotka vä-
hentävät väsymystä ja vahvistavat jaksamis-
ta arjessa.

Tammi, sid. 208 s. Hinta 31 €  
Tietopalvelun jäsenelle 27,90 € Tilausnro 786165492

Leena Ståhlberg – Marjaana Herlevi

Omannäköinen elämä
Näin teet hyvä valintoja

Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet tun-
temalla voit löytää paikkasi — tarvittaessa ai-
na uudelleen.

Kirja sisältää yli 50 valintojen tekoa helpot-
tavaa tehtävää sekä inspiroivia tarinoita, kuinka 
ihmiset ovat rakentaneet omannäköistään elä-
mää. 

PS-kustannus, sid. 208 s. Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 23 € Tilausnro 786154555

Tarjous  
jäsenelle 

23 €
(norm. 35 €)

Tarjous  
jäsenelle 
14,90 €

(norm. 39 €)
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Mental Management -interventio kerää yleisinhi-
millisiin tarpeisiin, kuten mielekkääseen elämään 
ja sosiaaliseen hyväksyntään, nojautuen raken-
tavia, resurssien puitteissa olevia ja tavoitteeseen 
tähtääviä ehdotuksia ja työstää niistä uusia, pa-
remmin toimivia työyhteisön toimintatapoja. Men-
tal Management -interventio myös sitouttaa te-
hokkaasti uusiin strategioihin ja samalla ehkäisee 
konflikteja ja ratkaisee ristiriitoja.

FT Rita Ahvenniemi on kehittänyt MM:a Koulu-
tuskuntayhtymä Tavastialla. Hän on opiskellut ih-
misen eri toimimismuotoja Helsingin, Tampereen 
ja Aalto-yliopistolla.

Kirjapaino Bookcover, nid. 117 s. Hinta 37 €  
Tietopalvelun jäsenelle 35 €  
Tilausnro 786165434

Olet matkalla töihin bussissa, joka matelee aamuruuhkassa tuskallisen hitaasti. Matkaa 
on jäljellä vielä, ja minuutit kuluvat hitaasti. Onneksi taskussa on kännykkä! Mutta kun 
kaivat kännykän esiin, löydätkin itsesi jokaisen tylsistyneen työmatkalaisen pahimmasta 
painajaisesta: älypuhelimessasi on akkua jäljellä enää 2 prosenttia! Yksikin linkin klik-
kaus, niin kännykkäsi simahtaa. 

Mitä ihmettä teet nyt? Katsot ikkunasta ulos harmaaseen aamuun? Tuijotat estottomasti 
kanssamatkustajiasi? Mielesi alkaa harhailla ja tunnet olosi yhtäkkiä levottomaksi. Tylsistymi-
sen tunne ja ahdistuksen häivähdys vuorottelevat. Voisipa katsoa edes yhden kissavideon!

Minna Huotilainen – Mona Moisala

Keskittymiskyvyn elvytysopas
Etkö pysty enää keskittymään? Poukkoiletko pikkuhommasta toiseen ja huomaat tehneesi jo-
tain ilman että ajatus on ollut lainkaan mukana?

Aivot muovautuvat sen mukaan, minkälaisia päätöksiä teemme joka päivä. Aivotutkijat 
Minna Huotilainen ja Mona Moisala ovat koonneet kirjaan keskittymiskyvyn kannalta olennai-
set asiat aivojen toiminnasta. Kirjasta on paljon apua, jos kohtaat työssäsi ihmisiä, jotka kärsi-
vät keskittymiskyvyn heikkenemisestä.

Tuuma, sid. 150 s. Hinta 29 € Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786164600

· Voit vaikuttaa omaan keskittymiskykyysi
· Keskittymiskyky kehittyy läpi elämän
· Aivojen palkkiojärjestelmä eli miksi  
  ylipäänsä teemme mitään

· Parantaako somepaasto tai kännykkäkielto  
  keskittymiskykysi?
· Älä turhaan yritä multitaskata
· Säätele fysiologisia tilojasi

· Pysäytä keskeytysten kierre työpaikalla
· Luo arkeesi aivojen hyvinvointia tukevia 
  tapoja

Minna Huotilainen työskentelee 
Helsingin yliopistossa kasvatustie-
teen laitoksella ja hyödyntää työs-
sään kognitiotiedettä ja aivotut-
kimusta. Hän on aktiivinen tieteen 
yleistajuistaja ja intohimoinen mu-
siikin ystävä.

Mona Moisala työskentelee Helsin-
gin yliopistossa. Hän tutkii aivojen 
toimintaa ja kehittymistä sekä ai-
vojen tiedonkäsittelykykyyn vaikut-
tavia tekijöitä ja on kiinnostunut sii-
tä, miten aivojen hyvinvointia voi 
ylläpitää älylaitteiden täyttämässä 
ja kiireisessä arjessa. Omaa keskit-
tymiskykyään Mona vaalii meditoi-
malla ja katoamalla ajoittain met-
sään.

Kirjan sisältö:

Vaikket enää pystyisi-

kään lukemaan koko-

naista kirjaa, tämän  

kirjan pystyt kyllä. 

Rita Ahvenniemi

Mental Management
Käsikirja uuden työelämän kohtaamiseen
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Sanna Aulankoski – Maaret Lundahl

Voimat takaisin
Tietoa ja dialogia työuupumuksesta

Mistä työuupumuksessa on kyse? Miten uupu-
muksesta toivutaan? Miten työssä uupumis-
ta voidaan ennalta ehkäistä? Aiheesta avau-
tuu näkymä moniin keskeisiin mielen ja työor-
ganisaation ilmiöihin. Kirja on suunnattu niin 
terveydenhuollon ja työelämän ammattilaisil-
le kuin uupumuksen kanssa kamppaileville ja 
muille terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiin-
nostuneille.

Duodecim, nid. 122 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 26 € Tilausnro 786164875

Elina Hiltunen – Elina Hiltunen

Masennuksesta selviää!
Kirjassa esitellään masennuksen hoitomuodot 
Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Lisäk-
si puhutaan uusimpaan tieteelliseen tutkimuk-
seen pohjautuen näitä hoitoja tukevasta itse-
hoidosta, esimerkiksi liikunnasta ja ravinnosta, 
sekä käydään läpi tulevaisuuden hoitomuotoja. 
Kirjassa kuuluu voimakkaasti myös depressio-
potilaan ääni: sairaudesta parantuneet kertovat 
masennuksesta selviytymisestä. 

Docendo, sid. 208 s. Hinta 34 €  
Tietopalvelun jäsenelle 27,90 € Tilausnro 786164684

Sirpa Arvonen

Metsämieli
Mielen ja kehon maastokirja 

Jatkuvasti kasvava tutkimusnäyttö todistaa, 
kuinka luonnossa liikkuminen ja luonnonym-
päristössä tehtävät harjoitukset lieventävät ih-
misen stressitasoa, alentavat verenpainetta ja 
laukaisevat jännitystiloja. 

Metsämieli-kirjassa on runsaasti harjoituk-
sia, joita tehdään luonnossa ja joilla vahviste-
taan luonnonympäristön myönteisiä terveys-
vaikutuksia. 

Metsäkustannus, nid. 80 s. Hinta 20 €  
Tietopalvelun jäsenelle 16,90 € Tilausnro 786165324

Heli Pruuki – Terhi Ketola-Huttunen

Vihainen nainen
Hyvä, paha aggressio

Mitä aggressio kertoo? Mistä se nousee ja mi-
ten naisen aggressio vaikuttaa hänen elämään-
sä? Voiko nainen tunnustaa aggression tuntei-
taan, kun häneltä useimmiten yhä oletetaan so-
puisuutta?

Pahimmillaan aggressio eristää meidät it-
sestämme ja muista. Parhaimmillaan oman ag-
gression voi kääntää myönteiseksi voimaksi, 
joka tukee yhteyttämme itseen ja muihin ih-
misiin. 

Kirjapaja, sid. 160 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 786165557

Janne Viljamaa

Hirveä häpeä
Suomalainen häpeä ja kuinka siitä pääsee 
eroon

Millaiset ovat suomalaisille ominaisia häpeämi-
sen tapoja? Häpeävätkö miehet eri tavoin kuin 
naiset? Milloin häpeä on haitallista? Voiko hä-
peästä tulla jopa riippuvaiseksi?

Vääränlainen häpeä saa ihmisen käperty-
mään kuoreensa ja eristäytymään. Hyvä häpeä 
on katumusta väärin tekemisestä. Kirja tarjoaa 
keinoja, joilla haitallisen häpeän kuopasta pää-
see ylös esimerkiksi huumorin, puhumisen ja 
luovuuden avulla. 

Atena, sid. 240 s. Hinta 31 €  
Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 786165573

Sari Toivakka – Miina Maasola

Itsetunto kohdalleen!
Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaiku-
tustaitojen oppimiseen

Itsetuntemuksen kasvattaminen ja vuorovai-
kutustaitojen kehittäminen ei koskaan ole ol-
lut näin hauskaa!

Kirjan harjoituksissa rakennetaan toimin-
nallisilla tavoilla eri-ikäisten itsetuntemus- 
ja vuorovaikutustaitoja. Harjoituksia voi tehdä 
niin yksin kuin ryhmässä. Ne kannustavat otta-
maan uusia näkökulmia omaan itseen ja tapaan 
olla muiden kanssa vuorovaikutuksessa.

PS-kustannus, nid. 267 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 786154830

Tarjous  
jäsenelle  
16,90 € 
(norm. 20 €)
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Katariina Berggren –  
Jari Hämäläinen (toim.)

ADHD-käsikirja
Yksilöllisellä tuella voidaan merkittävästi vaikuttaa ad-

hd-oireisen hyvinvointiin. Tässä kirjassa kerrotaan moni-
puolisesti, miten adhd-oireista lasta, nuorta ja aikuista voi tu-

kea eri elämäntilanteissa.
Kirjan tekijäkaarti koostuu muun muassa psykiatreista, psy-

kologeista, toimintaterapeuteista sekä kasvatus- ja opetusalan 
ammattilaisista, jotka työssään kohtaavat adhd-oireisia ja heidän 
lähipiiriään. Teos on hyödyllistä luettavaa paitsi eri alojen am-
mattilaisille myös vanhemmille sekä nuorille ja aikuisille, joil-
la itsellään on adhd.

Kirja on tehty yhteistyössä ADHD-liiton kanssa ja se 
ilmestyy lokakuussa.

PS-kustannus, nid. n. 250 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786164503

Anders Hansen

ADHD voimavarana
Missä kohtaa kirjoa olet?

Tunnetko jonkun taitavan, luovan, pelottoman, 
asioita kyseenalaistavan, joustavan, sinnikkään ja 

aloitteellisen? Edellä mainitut positiiviset ominaisuudet 
ovat tyypillisiä adhd-diagnoosin saaneelle, vaikka olemme 
pitkään ajatelleet, että aikamme tunnetuin diagnoosi tietää 
vain ongelmia.

Psykiatri Anders Hansen näyttää kirjassaan, miten ad-
hd-diagnoosin voi kääntää enemmän eduksi ja miten ad-
hd:n varjopuolia hallitaan. Todellisuudessa sijoitumme 
kaikki adhd:n kirjolle, ja erilaisilla persoonallisuuksil-

la on annettavaa niin kotona, koulussa kuin työelä-
mässäkin.

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

Tilausnro 786165447

Sami Leppämäki – Tuula Savikuja (toim.)

Touretten oireyhtymä
Tämä kirja on oireyhtymän perusteos, joka an-
taa tarpeellista tietoa Touretten hoidosta ja kun-
toutuksesta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan Touret-
ten syitä ja ilmenemismuotoja lapsuudesta aikui-
suuteen. Mukana on kokemustarinoita, jotka ha-
vainnollistavat, mitä vaikutuksia oireyhtymällä on 
ihmisten elämään.

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

PS-kustannus, nid. 193 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786159220

Elinan erilaisuuden tunne oli todel-
la vahva. Sosiaaliset tilanteet oli-
vat hänelle vaikeita, koska keskitty-
minen tuotti paljon vaikeuksia ja ti-
lanteet muuttuivat ahdistaviksi. En-
nen diagnoosia Elinalle usein myös 
huomauteltiin siitä, että hän on po-
rukan hölösuu.

ADHD-käsikirja kokoaa  
viimeisimmän tiedon:
• Adhd-oireyhtymän ilmenemisestä
• Diagnosoinnista
• Hoidosta
• Kuntoutuksesta

ERILAINEN  NÄKÖKULMA  ADHD- DIAGNOOSIIN

Tarjous  jäsenelle 
24,90 €(norm. 31 €)
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Marianne Mustajoki – Anja Alila –  
Elina Matilainen – Minna Pellikka –  
Mirja Rasimus (toim.)

Sairaanhoitajan käsikirja
Sairaanhoitajan käsikirjan yhdeksäs painos on 
kauttaaltaan päivitetty. Kirja on tarkoitettu sai-
raanhoitajille käytännön työn apuvälineeksi, 
mutta siitä on hyötyä myös muille hoitotyön 
ammattilaisille ja opiskelijoille.

Duodecim, nid. 773 s. Hinta 82 €  
Tietopalvelun jäsenelle 74 € Tilausnro 786164781

Pirjo Ilanne-Parikka – Leo Niskanen –  
Tapani Rönnemaa – Marja-Terttu Saha (toim.)

Diabetes
Diabetes on hoidon tueksi laadittu käsikirja. Si-
sältö kattaa hoidon eri osa-alueet sekä tyypin 
1 että tyypin 2 diabeteksen osalta. Diabeteksen 
hoidossa korostuvat yksilöllisyys, aktiivisuus 
ja kokonaisvaltaisuus sekä hoidossa jaksami-
nen ja hoitoyhteistyö. Hyvällä hoidolla turva-
taan terveys myös tulevina vuosina. Ilmestyy 
lokakuussa.

Duodecim, sid. 500 s. Hinta 95 €  
Tietopalvelun jäsenelle 86 € Tilausnro 786162657

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

Huume- ja lääkeriippuvuudet
Huume- ja lääkeriippuvuudet käsittelee katta-
vasti ja käytännönläheisesti huume- ja lääke-
riippuvuutta sairautena, käytön tunnistamista, 
erilaisia hoitomuotoja ja -mahdollisuuksia sekä 
kuntoutumista. Kirjan keskeisen osan muodos-
tavat riippuvuuden kehittymistä, hoitoja ja jär-
jestämistä sekä riippuvuuteen liittyviä sairauk-
sia käsittelevät artikkelit.

Duodecim, nid. 250 s. Hinta 78 €  
Tietopalvelun jäsenelle 67 € Tilausnro 786163559

Jenna Mäkelä

Kun pelihimo ottaa vallan
Peliriippuvuus ja siitä selviäminen

Peliriippuvaisia on kaiken ikäisiä ja kaikissa 
sosiaaliluokissa. He pelaavat kaikkea, mitä on 
tarjolla: nettikasinoa, lottoa, pitkävetoa, moni-
vetoa ja voittajavetoa, markettien pelikoneita. 

Tämä teos kertoo rehellisesti ja kiertelemät-
tä, kuinka vaikea toiminnallinen riippuvuus on 
kyseessä ja kuinka se koskettaa pelurin lisäk-
si koko hänen lähipiiriään. Kirja osoittaa myös, 
miten kaikesta huolimatta peliriippuvuudesta 
voi parantua. 

Minerva, sid. 220 s. Hinta 30 €  
Tietopalvelun jäsenelle 27 € Tilausnro 786165654

Marja Ruuti

Maksa kuntoon
Ehkäise ja hoida rasvamaksa ruokavaliolla

Tiesitkö, että rasvamaksa ei ole enää vain alko-
holistien ongelma? Vyötärölihavuus on yleistä, 
ja siihen usein liittyvä rasvamaksa piinaakin jo 
neljäsosaa suomalaisista, jopa lapsia.

Vyötärölihavuuden ja rasvamaksan yhdis-
telmä sairastuttaa sekä kakkostyypin diabetek-
seen että sydäntauteihin. Maksan tärkeät teh-
tävät verensokerin ja rasvojen aineenvaihdun-
nassa ja veren puhdistajana eivät onnistu, jos 
maksa hukkuu rasvaan.

Maksa kuntoon -kirjan hyvänmakuiset eväät 
auttavat rasvamaksan hävittämisessä. Marja 
Ruutin motivoivan kirjan avulla pelastaa mak-
san rasvatulvalta.

Gummerus, sid. 128 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 26 € Tilausnro 786165667

Nikki Stamp

Tunteva sydän
Uusin tieto sydämesi toiminnasta ja  
terveydestä

Miten miehen ja naisen sydän eroavat toisis-
taan? Voiko sydän kirjaimellisesti särkyä, kun 
ihminen järkyttyy sydänjuuriaan myöten? Mi-
ten tunnetilat ylipäätään vaikuttavat sydämen 
toimintaan? Voiko rakkaus parantaa sydämen? 
Mikä on suoliston bakteerien merkitys sydä-
men toiminnalle? Tämä kirja antaa vastauksen 
kaikkiin näihin ja lukemattomiin muihin kysy-
myksiin.  

Minerva, sid. n. 250 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 786165670
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Sauli Hyvärinen – Tarja Pösö (toim.)

Lasten haastattelu lastensuojelussa
Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mie-
lipiteensä. Lapselta saatua tietoa pitää myös osata 
käyttää lapsen elämään vaikuttavissa päätöksissä. 

Lapsia haastatellaan lastensuojelussa, kun ha-
lutaan rakentaa luottamussuhdetta lapsen ja am-
mattilaisen välillä, saada aikaan muutos lapsen 
elämässä tai selvittää, millainen lapsen elämänti-
lanne on ja mitä mieltä hän itse on siitä. Haastat-
telu poikkeaa merkittävästi arkisesta jutustelus-
ta, jossa pelkkä kohtaaminen voi olla itsetarkoitus. 
Tämä kirja kertoo, miten eri tavoin haastatteluja 
voidaan toteuttaa lastensuojelussa näiden tavoit-
teiden toteuttamiseksi. 

Merkityksellistä on, miten lasten haastattele-
miseen suhtaudutaan, miten haastatteluja tehdään 
ja miten lasten osallisuutta vahvistavia käytäntö-
jä tuetaan.

Kirja on tehty yhteistyössä Lastensuojelun Kes-
kusliiton kanssa.

PS-kustannus, nid. 196 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786161551

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappa-
lainen – Matti Kuorelahti – Risto Hotulainen – Vesa 
Närhi – Matthew Lambert – Michael H. Epstein

Käyttäytymisen ja tunteiden 
vahvuuksien arviointiväline
Kaikilla lapsilla on vahvuuksia. Kun lapsi tarvitsee 
tukea, on helpompi lähteä vahvuuksista liikkeelle. 
Vahvuuksien systemaattinen arviointi luo parem-
man pohjan yhteistyölle, koska se nostaa luotetta-
vasti esiin lapsessa ja lapsen ympärillä positiivisia 
näkökulmia, joita tukitoimissa voidaan käyttää. 

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointivä-
line eroaa perinteisestä ongelmakeskeisestä arvioin-
nista siinä, että kaikki väittämät ovat positiivisia. 
Arviointivälineessä kiinnitetään huomiota sellaisiin 
ulottuvuuksiin, joissa lapsi tai nuori ennestään jo 
osoittaa vahvuuksia eli osaamista, sekä niihin aluei-
siin, joissa hänellä on kehittämistarpeita.

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointivä-
line soveltuu yli 7-vuotiaiden lasten ja nuorten vah-
vuuksien arviointiin. Kirja ilmestyy lokakuussa.

PS-kustannus, sid. n. 80 s. Hinta 59 €  
Tietopalvelun jäsenelle 50 € Tilausnro 786164480

Ydinasioita haastattelutilanteisiin  

lasten ja nuorten kanssa:

- Kuuntele.

- Kysy avoimesti.

- Malta olla ehdottamatta vastauksia.

- Varo tulkitsemasta liikaa.

- Suosi ”kerro”-kysymyksiä. Vältä ”onko”-kysymyksiä.

- Mieti, voiko tilannetta ymmärtää eri tavalla kuin 

miltä ensin vaikuttaa.

- Mahdollisuuksien mukaan äänitä haastattelujasi 

ja kuuntele niitä jälkikäteen.

- Merkitse muistiin, millaisia kysymyksiä esitit ja millä 

vähemmän hyvät kysymykset olisi voinut korvata.

Kirja pohjautuu Michael H. Epsteinin teokseen BERS 2 — Behavioral and emotional rating scale. Se on muokattu suomalaiseen kieleen ja kulttuu-riin sopivaksi Suomessa tehtyjen tutkimusten pe-rusteella. Tutkimustulokset osoittavat arviointiväli-neen olevan luotettava suomalaisessa kasvatus-järjestelmässä.

Kirjaan sisältyy  
sekä arviointivälineen 
käyttöohjeet että itse  

arviointiväline eli  
kopioitavat arviointi- 
lomakkeet ja niiden  
yhteenvetolomake.

Kaksi saman tien käytäntöön vietävää  
menetelmää lasten ja nuorten auttamiseen
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Anneli Hautala

Viiltävä nuoruus
Miten voi ymmärtää nykynuorten oireilua, ku-
ten sadistista väkivaltaa, syömishäiriöitä, viil-
telyä tai syrjäytyneisyyttä? Kirja antaa sel-
keäkielisyydessään niin ammattilaiselle kuin 
maallikollekin käytännön tietoa ja ymmärrys-
tä nuoruusikäisen psyykkisestä kehityksestä ja 
psykoterapeuttisesta auttamisesta. Siinä kuva-
taan oireiden syntymiseen johtaneita tekijöi-
tä, hoidon edellytyksiä ja nuoren tervehtymistä.

Books on Demand, nid. 180 s. Hinta 31 €  
Tietopalvelun jäsenelle 28 € Tilausnro 786165683

Merja Tompuri

Tenavat tasapainoon
Näin autat lasta säätelemään  
vireyttä ja kuormitusta

Kirjassa esitellään menetelmiä, joilla voit tukea 
lapsen sisäisen rauhoittumisjärjestelmän toimin-
taa ja auttaa häntä pitämään yllä sopivaa vireysti-
laa. Tyyni ja valpas mieli auttaa jokaista tuomaan 
esiin parhaat kykynsä niin vuorovaikutuksessa, 
kuin tunteiden säätelyssä. Käytännön tueksi mu-
kana on yli 40 tehtävä- ja lomakepohjaa.

PS-kustannus, nid. 215 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 14,90 € Tilausnro 786151891

Leena Mäkinen – Anne Suvanto – Soile Ukkola

Eetu, Iitu ja kertomattomat 
tarinat
Lapsen kerrontataitoja kehittävä satukirja

Innostava ja erilainen satukirja, jonka kolmen 
kuvakertomuksen avulla lapsi saa itse kertoa, 
miten satu etenee! Jokaiseen kuvakertomuk-
seen liittyy apukysymyksiä, joiden avulla ai-
kuinen voi tarvittaessa ohjata kerronnan etene-
mistä. Tarinoiden loppuun on myös koottu har-
joituksia, leikkejä ja keskustelunaiheita.

PS-kustannus, sid. 151 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786159110 

Päivi Pihlaja – Riitta Viitala

Varhaiserityiskasvatus
Miten lasten yksilölliset tuen tarpeet huomioi-
daan ryhmämuotoisessa opetuksessa? Kirjassa 
kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle 
järjestetään hänen kasvuaan edistävä varhais-
kasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki.

PS-kustannus, sid. n. 250 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786164422

Emilia Ojala

Kilpikonnan keinahdus
Toimintakortit hauskoihin likuntahetkiin

Roiku renkaissa kuin apina, hypi yhdellä jalalla 
kuin harakka ja keinu selälläsi kuin kilpikonna!

Näissä hauskoissa toimintakorteissa eläimet 
opastavat lapsia liikkumaan eri tavoin. Korttien 
avulla on helppo toteuttaa liikunnallisia välipa-
loja päivän lomassa tai suunnitella erimittaisia 
liikuntahetkiä. Korteissa annetaan myös lisä-
vinkkejä kuvassa esitettyyn liikuntatehtävään.

PS-kustannus, 31 korttia 
Hinta 35 € Tietopalvelun jäsenelle 30 €  
Tilausnro 786164435

Timo Jaakkola

Ketteryys
Harjoitteita motoristen taitojen  
kehittämiseksi

Ketteryyden harjoittelu luo pohjaa lajitaitojen 
kehittymiselle ja turvalliselle liikkumiselle sekä 
edistää fyysistä aktiivisuutta. Teos sisältää run-
saasti harjoitteita, joita voi hyödyntää kaikeni-
käisten oppijoiden motoristen taitojen kehittä-
miseksi. Harjoitteiden toteuttaminen on help-
poa, sillä tehtävät eivät vaadi erityisiä välineitä 
eivätkä liikunta-alan koulutusta.

PS-kustannus, nid. 137 s. Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 30 € Tilausnro 786164477

Työskenteletkö varhaiskasvatuksen parissa?  
Tutustu Varhaiskasvatuksen Tietopalveluun, niin saat tietoa materiaaleista työsi tueksi:  

www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi

Sopii puhe- 
terapiaan!

Tarjous  
jäsenelle  
14,90 € 
(norm. 45 €)
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Huomaa lapsen ja nuoren luonteenvahvuudet!
 

Yksi toimivimmista keinoista kasvattaa hyvin- 

vointia on osoittaa lapsille heidän vahvuutensa ja opettaa,  

miten niitä voidaan hyödyntää. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon!  

Luonteenvahvuudet ovat kehitettäviä taitoja, jotka määrittävät meitä parhaimmillamme. 

Cristina Núñez Pereira –  
Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Ilman tunteitasi et olisi sinä

Tunnehetket-kirja opastaa omien 
tunteiden tunnistamisessa ja 
niiden sanoittamisessa. Kirjas-
sa selitetään 42 tunnetta yk-
sinkertaisella, opettavaisella ja 

hauskalla tavalla. Jokaiseen tunteeseen liittyy myös sitä havainnollis-
tava, ajatuksia herättävä ja kaunis kuva.

Saat kirjasta apuvälineen, jonka avulla tuet lapsen ja nuoren tun-
neälyn kehittymistä ja autat häntä kanavoimaan tunteitaan oikein.

PS-kustannus, sid. 93 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € Tilausnro 786161836

Cristina Núñez Pereira –  
Rafael R. Valcárcel

Tunnehetket
Tehtäviä tunnetaitokasvatukseen

Tämä kirja on suunniteltu Tunne-
hetket – Ilman tunteitasi et olisi sinä 
-kirjan käytön tueksi. Se sisältää 
runsaasti kopioitavia tehtäviä, joi-
den avulla lapset oppivat tunnis-
tamaan, ilmaisemaan ja käsittele-
mään tunteitaan. Tehtävät sopivat 
yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn.

PS-kustannus, nid. 180 s. Hinta 35 € 
Tietopalvelun jäsenelle 30 €  
Tilausnro 786161849

Jukka Hukka 
-kirjojen hinnat  

25 € /kpl
Tarjous jäsenelle  

19,90 € /kpl

"Jukka Hukka on enemmän kuin vain kirja. Se lisää lapsen tunne- ja ajatteluntaitoja keskustelun ja harjoitusten kautta." 
Tiia Trogen, Positiivinen kasvatus -blogi

Tunnetaidot ovat  
elämän tärkeimpiä  
taitoja - näiden kirjojen  
avulla lapset oppivat niitä helposti
Tee tilaus heti verkkopalvelussamme:  

www.sosiaalialantietopalvelu.fi/jukkahukka

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

Sarjaan  
kuuluvat  
myös  
tunnekortit!

Rauhoittumisen  
harjoitteleminen

Pelon ja jännityk- 
sen kesyttäminen

Itseluottamuksen 
vahvistaminen

Menetyksestä ja  
surusta selviäminen

Ystävällisyys ja tois-
ten huomioiminen

Kun tilaat nämä molemmat,  
saat Tunnehetket-julisteen,  

jossa esitellään kirjan 42 tunnetta.
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Eliisa Nyström 

Tassun 
toimintakortit 
Kokeile kanssani  

mindfulnessia

Hei! Olen Tassu-kissa. Tu-
le kanssani kokeilemaan mindful-

ness-harjoituksia. Olet varmaan 
huomannut, että joskus tunteet saa-
vat sinusta vallan: voi kiukuttaa, su-
rettaa, pelottaa tai olla levoton olo. Kun lähdet harjoittelemaan kans-
sani mindfulnessia, opit, kuinka tunnemyllerrysten kanssa selviää. 

Tassun harjoitukset ovat lasten maailmaan sopivia leik-
kejä, joiden avulla opitaan, kuinka mieli toimii ja miten 

ollaan läsnä hetki hetkeltä. Ilmestyy lokakuussa.

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

Tilausnro 786164451

 
Kirsi Sjöblom

Pikkumulperi 
ja pienet suuret 
tarinat 
Mindfulness-satuja ja  
-harjoituksia 

Tämä kirja kertoo Pikkumul-
perista ja tarinoista, jotka ovat 
sekä pikkiriikkisen pieniä että 
suunnattoman suuria. Seik-

kailu on läsnä joka ikinen päivä, kun avautuu sille, mitä kaik-
kea juuri tässä hetkessä tapahtuu. Kirjan kiehtovasti kuvi-
tettujen kertomusten ja mindfulness-harjoitusten kaut-

ta pääsee tutkimusmatkalle omaan itseensä. Kirjan on 
kuvittanut Milja Laine. Ilmestyy lokakuussa.

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

Tilausnro 786164448

Huomaa lapsen ja nuoren luonteenvahvuudet!
 

Yksi toimivimmista keinoista kasvattaa hyvin- 

vointia on osoittaa lapsille heidän vahvuutensa ja opettaa,  

miten niitä voidaan hyödyntää. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon!  

Luonteenvahvuudet ovat kehitettäviä taitoja, jotka määrittävät meitä parhaimmillamme. 

Kirja täynnä 
käytännöllisiä 
harjoituksia! 

Nu också 
på svenska! 

Vahvuusvaris-kuvitukset: Ina Majaniemi

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä!
Näin ohjaat lasta ja  
nuorta löytämään  
luonteenvahvuutensa

PS-kustannus, nid. 232 s.  
Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 786159673

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! 
-toimintakortit
PS-kustannus, 30 korttia  
Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 € 
Tilausnro 786162453

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

Huomaa hyvä! – 
Vahvuusvariksen 
bongausopas
PS-kustannus, nid. 178 s.  
Hinta 40 €  
Tietopalvelun jäsenelle 34 € 
Tilausnro 786163928

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen

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

PS-kustannus, nid. 231 s.  
Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € 
Tilausnro 786162055

Lotta Uusitalo-Malmivaara – 
Kaisa Vuorinen 

Se det goda! 
-aktivitetskorten
PS-kustannus, 30 korttia  
Hinta 35 €  
Tietopalvelun jäsenelle 30 € 
Tilausnro 786163766

Lotta Uusitalo- 
Malmivaara –  

Kaisa Vuorinen

Vahvuusvariksen 
joulukalenteri

PS-kustannus, Hinta 18 €  
Tietopalvelun jäsenelle 15 €  

Tilausnro 786161645

Muista 
myös!
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Riina-Maria Metso

Miksi se ei vain lähde?
Väkivaltainen parisuhde ja miten siitä 
pääsee eroon

Miksi väkivaltaisesta parisuhteesta on niin 
vaikea irrottautua? Miten siitä voi pääs-
tä irti?

Pysäyttävä kirja kuvaa väkivaltaisen 
parisuhteen todellisuutta usean nai-
sen kokemusten kautta. Mikään suh-
de ei ala väkivaltaisesti, vaan satujen 
rakkaustarina muuttuu mustimmak-
si helvetiksi usein vasta, kun suhtee-
seen on kunnolla sitouduttu. 

Rehellinen ja valaiseva teos tuo näkyväksi myös henkisen 
väkivallan ja häpeän, jotka kahlitsevat haitalliseen suhteeseen 
entistä tiukemmin. Väkivaltaa kokeneet naiset kertovat kir-
jassa, mikä auttoi heitä selviämään parisuhdehelvetistä, miten 

haitallisen parisuhteen varoitusmerkit voi tunnistaa ja miten 
läheiset voisivat tukea uhria. Kirja tarjoaa tärkeää tietoa ja ver-

taistukea väkivaltaisessa parisuhteessa eläville ja heitä tukevil-
le läheisille ja ammattilaisille.

Atena, sid. 250 s. Hinta 31 €  
Tietopalvelun jäsenelle 28 €  

Tilausnro 786165560

Katarina Meskanen

Pysäytä tunnesyöminen

Tunnesyöminen on kuin vanha ystävä, jo-

ka lohduttaa ja suojelee aina tarvittaessa. Toi-

saalta se on kuin narsistipuoliso, joka ensin hou-

kuttelee mukaansa lepertelemällä mukavia mutta 

lopulta puukottaa selkään.

Kirja tarjoaa ymmärtävän lähestymista-

van tunnesyömisen syihin sekä paljon omakohtaista pohdittavaa. Sa-

malla se antaa runsaasti konkreettisia, ratkaisukeskeisiä harjoituk-

sia sekä täydennettäviä liitteitä, kuten itsehavainnointilomakkeen 

ja tunteiden lokikirjan. 

Katarina Meskanen on erityisesti tunnesyömiseen ja syö-

mishäiriöihin perehtynyt psykologian maisteri, kliininen 

psykologi ja tuleva psykoterapeutti. Psykologin työnsä li-

säksi hän on suosittu valmentaja ja kouluttaja, joka ha-

luaa tarjota tunnesyömisestä tutkimuksiin perustuvaa 

tietoa sekä lempeän hyväksyvää ymmärrystä.

Tuuma, nid. n. 250 s. Hinta 37 €  

Tietopalvelun jäsenelle 24,90 €  

Tilausnro 786164325

Anette Palssa – 
Maare Kauppinen  

Tunnesyöminen
Löydä terve suhde itseesi ja ruokaan

Tunnesyöminen - Löydä terve suh-de itseesi ja ruokaan auttaa ym-märtämään, mistä tunnesyömi-sessä on kyse. Kirja tarjoaa työ-kaluja, kuten käytännön harjoi-
tuksia ja tehtäviä, mielen ja syömisen taitojen har-joitteluun. Itsehoitoon tarkoitettu kirja toimii myös käsikirjana ammattilaisille.

Tammi, sid. 240 s. Hinta 38 €  Tietopalvelun jäsenelle 30,90 €  Tilausnro 786165528

Tarja Santalahti – 
 Mika Lehtonen

Seksuaaliterapia
Kirjassa esitellään, mitä seksuaalitera-

pia on, mitä seksuaaliterapiassa tapah-
tuu ja miten seksuaalisuutta käsitellään 
terapiassa. Käytännönläheinen teos on 
suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille, 
mutta se on hyödyllinen kenelle tahan-
sa, joka on kiinnostunut seksuaalisuu-
den moninaisista ilmiöistä.

PS-kustannus, sid. 233 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 19,90 €  

Tilausnro 786149858

Tarjous  
jäsenelle 
30,90 €

(norm. 38 €)

Tarjous  
jäsenelle 
19,90 €

(norm. 45 €)

Tunnesyöminen 
on jossain määrin meille 

kaikille tuttu ongelma

"Määrittelisin tunnesyömiseni tietyl-

lä tapaa sieluni arpien auki repi-

miseksi ja toisaalta haavojeni epä-

toivoiseksi laastaroimiseksi." 

Kristiina, 37

Tarjous  
jäsenelle 

24,90 €
(norm. 37 €)
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Leena-Kaisa Åberg (toim.)

Rikoksen uhrin käsikirja
Rikoksen uhrin käsikirja neuvoo ja tukee niissä 
monissa kysymyksissä, joita rikoksen uhri jou-
tuu käsittelemään. Rikos koskettaa aina myös 
uhrin läheisiä, tapauksen todistajia sekä koko 
asiasta kuulevaa yhteisöä. Kirjassa avataan eri-
laisten rikosten vaikutuksia, kokemuksen yksi-
löllisyyttä ja rikoksen uhrin selviytymistä.

PS-kustannus, nid. 258 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786159217

Jaana Haapasalo

Kriminaalipsykologia
Voiko kuka tahansa meistä kasvaa rikoksente-
kijäksi? Mitä rikoksen psykologisista taustate-
kijöistä tiedetään? Kirjassa käydään läpi rikol-
lisen käyttäytymisen selitysmalleja, rikoslajei-
hin liittyviä näkökohtia, rikollisuuden ehkäisyä 
ja rikoksentekijöiden hoitoa.

PS-kustannus, sid. 432 s. Hinta 66 €  
Tietopalvelun jäsenelle 56 € Tilausnro 786159152

Elina Välimäki

Ei unohdu koskaan
Henkirikoksen jäljet

Millaista kriisiapua uhrien omaiset ja lähei-
set kaipaavat ja millaisten tukimuotojen pii-
riin heidät voi ohjata? Miten he kokevat polii-
sin, oikeuslaitoksen, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja median toiminnan? Kuinka heidän koke-
muksensa voitaisiin paremmin ottaa palveluissa 
huomioon? Tässä kirjassa tarinansa kertovat ih-
miset, joiden perheenjäsen on kuollut henkiri-
koksen uhrina. 

PS-kustannus, sid. 306 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786154856

Kirsi Juhila

Aika, paikka ja sosiaalityö
Ajan ja paikan jatkuvasta läsnäolosta huoli-
matta pysähdymme harvoin miettimään nii-
den merkityksellisyyttä. Aika, paikka ja sosiaali-
työ -kirjassa jäsennetään ja tehdään näkyväksi 
sosiaalityön erilaisia aikoja ja paikkoja: esimer-
kiksi muistoja onnellisista lapsuuden kesistä 
maalla tai haave vaikeasta masennuksesta toi-
pumisesta. Näin päästään samalla sosiaalityön 
olennaisten sisältöjen ja prosessien äärelle.

Kirsi Juhila on sosiaalityön professori Tam-
pereen yliopistossa.

Vastapaino, nid. 320 s. Hinta 40 €  
Tietopalvelun jäsenelle 36 € Tilausnro 786165777

Irja Mikkonen – Anja Saarinen

Vertaistuki sosiaali- ja 
terveysalalla
Ihmisen sairastuessa, vammautuessa tai muun 
kriisin kohdatessa ammattilaisten avun lisäksi 
myös vertaistuesta on hyötyä. Kirja kertoo, mi-
tä vertaistuki on yksittäisen ihmisen kannalta 
ja miten se toimii sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa sekä kasvatuksessa. Keskeistä on ammat-
tilaisten, vertaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö 
sekä tämän yhteistyön parantaminen ja ongel-
makohtien ehkäisy. Ilmestyy lokakuussa.

Tietosanoma, sid. 240 s. Hinta 58 €  
Tietopalvelun jäsenelle 52 € Tilausnro 786165780

Päivi Hamarus – Tina Holmberg-Kalenius – 
Saija Salmi

Opas kiusaamisen jälkihoitoon
Kiusatuksi joutunut voi kantaa kiusaamiseen 
liittyvää ahdistusta pitkälle aikuisuuteen.

Käytännönläheisessä oppaassa esitetty kiu-
saamisen jälkihoidon malli perustuu RAY:n ra-
hoittamasta Valopilkku-projektista saatuihin 
kokemuksiin ja Tuki- ja neuvontakeskus Va-
lopilkun kehittämään vertaistukimalliin. Op-
paassa kuvatut kiusaamisilmiön piirteet, kiu-
saamisen vaikutukset ja jälkihoidossa käsitel-
tävät teemat perustuvat Päivi Hamaruksen tut-
kimustyöhön.

PS-kustannus, nid. 152 s. Hinta 39 €  
Tietopalvelun jäsenelle 9,90 € Tilausnro 786147562

Tarjous  
jäsenelle  
9,90 € 
(norm. 39 €)

Tee tilaus:  
www.sosiaalialantietopalvelu.fi 
www.terveysalantietopalvelu.fi
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Reino Pöyhiä – Eeva Guldo-
gan – Aija Vanhanen

Kotisairaala
Kattava ja käytännönläheinen kirja 
kotisairaalan eri osa-alueil ta. Teos 
käsittelee kotisairaalassa tehtävää 
työtä, kuvaa käytäntöjä ja erilaisia ko-
tisairaalan malleja Suomessa sekä Ruot-
sissa ja haastaa kotisairaalahoidon suun-
nittelijoita. Kotisairaala on hyödyllinen käsi-
kirja kotisairaaloissa työskenteleville, toimin-
taa suunnitteleville ja muuten aiheesta kiinnos-
tuneille.

Duodecim, sid. 312 s. Hinta 82 €  
Tietopalvelun jäsenelle 74 € Tilausnro 786162699

Jenni Kulmala (toim.)

Parempi vanhustyö
Menetelmiä johtamisen kehittämiseen

Tämä kirja kertoo, kuinka vanhustyötä tulisi johtaa ja 
kehittää, jotta päästäisiin lähemmäs yksilöllistä ja asia-

kaslähtöistä työskentelyä. Kirjassa esitellään monia 
vanhustyön johtamisen hyviä käytänteitä ja työmene-

telmiä, kuten ikäjohtamista, asiakaslähtöisyyden ke-
hittämistä ja työnohjausta.

PS-kustannus, sid. 228 s. Hinta 55 €  
Tietopalvelun jäsenelle 47 € Tilausnro 786159181

Merja Hallikainen –  
Annikka Immonen –  

Pirkko Pihlakari –  
Riitta Mönkäre (toim.)

Muistisairaan hoito
Muistisairaan hoidon perusta on toiminta-

kykyä tukeva aktiivinen arki. Hyvän hoidon ja 
hoivan avulla muistisairaan toimintakyky säilyy 

ja arki sujuu itsenäisesti tai tuettuna. Teokses-
sa tarkastellaan sairauteen liittyviä käyttäyty-

misen muutoksia sekä muistisairaan kohtaa-
mista ja ohjausta.

Duodecim, nid. 350 s.  
Hinta 84 €  

Tietopalvelun jäsenelle 76 €  
Tilausnro 786165586

Tulossa  lokakuussa!

Jos on mahdollista saada vanhuksille hyvä elämä,  
miksi tyytyisimme vain keskinkertaiseen?

Vanhustyössä jos missä tulee työnte-kijöitä arvostaa. Työ on ajoittain fyysi-sesti, henkisesti ja sosiaalisestikin raskasta, ja eteen tulee monia ennalta arvaamattomia tilanteita. Ilman vanhus-työn tekijöitä emme kuitenkaan pärjäisi. Ikääntyvien ja erityisesti kaikkein vanhimpien määrän kasvaessa mei-dän tulee pitää huoli siitä, että osaavia ja työhönsä si-toutuneita hoitajia on tarjolla tarpeeksi. Emme saa antaa hyvien työntekijöidemme uupua joko työhön liittyvien syi-den tai ainakaan huonon johtamisen vuoksi. 
Hyvän ilmapiirin kulmakivet:
· Läsnäolo 
· Välittäminen 
· Kannustaminen 
· Valmentaminen 

· Jämäkkyys 
· Aikaansaavuus 
· Ongelmiin puuttuminen

"Loistava kirja  

vanhustyöstä!"

Hanna Paunonen,  

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

Mikä meitä liikuttaa
Motivaatiopsykologian perusteet

Mitkä asiat sinua motivoivat ja miksi? Mi-
kä merkitys on motivaatiolla, kun teet erilai-
sia valintoja elämässäsi? Miksi ihmisillä on eri-
laisia tavoitteita ja pyrkimyksiä? Kirjassa poh-
ditaan muun muassa, mikä rooli motivaatiolla 
on työelämän muutoksissa, uuden oppimisessa, 
liikuntaa harrastettaessa tai omia arvoja poh-
dittaessa.

PS-kustannus, sid. 252 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786158506

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

Tykkää työstä
Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet

Kirja antaa eväitä työssä jaksamiseen ja työs-
tä nauttimiseen sekä teoreettista pohjaa työ-
hyvinvoinnin tutkimiseen. Teos tarjoaa vahvaa 
tutkimuksiin perustuvaa tietoa niille, jotka ha-
luavat voida työssään paremmin, ja niille, jot-
ka omassa työssään auttavat toisia jaksamaan.

PS-kustannus, sid. 256 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 38 € Tilausnro 786159233

Pauli Juuti

Jaetun johtajuuden taito
Sitoutumista, oma-aloitteellisuutta ja luovuut-
ta! Jaettu johtajuus ei tarkoita delegointia eikä 
heitteille jättämistä vaan rakentuu hyvän joh-
tamisen ja työskentelyn jatkuvaan vaalimiseen. 
Teoksessa käsitellään muun muassa työnteki-
jöiden parhaiden puolien esille saamista, tulok-
sellista työskentelyä, muutoksen johtamista ja 
työhyvinvointia.

PS-kustannus, sid. 271 s. Hinta 54 €  
Tietopalvelun jäsenelle 39 € Tilausnro 786154940

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

Myötätunnon mullistava voima
Myötätunnossa on kyse arkisesta asiasta, jol-
la on suuri, mullistava voima. Kirjassa avataan 
myötätunnon yhteyksiä niin terveyteen, luo-
vuuteen, merkityksellisyyteen kuin psykologi-
seen turvaan. Kirjan avulla voit edistää myötä-
tuntoa omalla työpaikallasi ja arjessasi. 

PS-kustannus, sid. 317 s. Hinta 45 €  
Tietopalvelun jäsenelle 33 € Tilausnro 786158616

Robert I. Sutton

Työpaikan kusipäät
Selviytyjän opas

Välttämätön opas jokaiselle, joka on joutunut 
elämässään tekemisiin epämiellyttävän ja huo-
nosti käyttäytyvän tyypin — sanalla sanoen 
kusipään — kanssa. Tämä kirja tarjoaa tehok-
kaita keinoja heidän kanssaan selviytymiseen. 
Suttonin testatuilla ohjeilla jokainen voi kehit-
tää itselleen sekä oikean asenteen että toimin-
tasuunnitelman, joiden avulla on helpompi pi-
tää pää kylmänä ja estää yhdenkään kusipään 
yritys pilata päiväsi. Ilmestyy lokakuussa.

Minerva, sid. n. 220 s. Hinta 32 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29 € Tilausnro 786165816

Camilla Tuominen

Johda tunteita 
Menesty työelämässä

Johda tunteita - menesty työelämässä on kuvitet-
tu teos siitä, miksi ja miten johtaa itseä ja or-
ganisaatioita. Kirjan luettuasi ymmärrät, miksi 
tunteiden johtaminen on välttämätön taito nyt 
ja erityisesti tulevaisuudessa. Kirjan avulla opit 
johtamaan niin omia kuin muidenkin tunteita.

Tammi, sid. 208 s. Hinta 42 €  
Tietopalvelun jäsenelle 32,90 € Tilausnro 786165845

Tarjous  
jäsenelle  
39 € 
(norm. 54 €)

Tarjous  
jäsenelle  
32,90 € 

(norm. 42 €)
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Maaretta Tukiainen –  
Markus Frey

Pohjolan 
voimaeläinkortit
Pohjolan voimaeläimiin liittyvä tieto on 
paketoitu 40 korttiin arjen inspiraatioksi. 
Kustakin eläimestä on kortissa nimi, ky-
seisen eläimen voima ja minämuodossa 
oleva voimalause. Korttien avulla voi tut-
kia itsessään piileviä eri puolia.

Tuuma, n. 40 korttia  
Hinta 28 € Tietopalvelun jäsenelle 24 €  
Tilausnro 786164574

Maaretta Tukiainen –  
Markus Frey

Pohjolan 
voimaeläimet
Vahva kuin karhu. Viisas kuin pöllö. 
Älykäs kuin korppi. Ammenna voimaa 
pohjoisesta luonnosta ja sen eläimistä!

Pohjolan voimaeläimet on tietokirjailija Maaretta Tukiaisen ja 
graafinen suunnittelija Markus Freyn uudelleentulkinta muinais-
ten suomalaisten eläimiin liittyvistä uskomuksista. Tunteisiin ve-
toavien tarinoiden sekä mystiikkaa ja voimaa henkivien kuvitus-
ten kautta Pohjolan myyttinen maailma herää erityislaatuisella 
tavalla henkiin. Kirjan luettuasi näet eläimet ja itsesi uusin sil-
min. Maaretta Tukiainen ja Markus Frey ovat yhdessä luoneet 

viime vuoden myydyimpiin tietokirjoihin kuuluvan Hyvän 
mielen vuosi -tehtäväkirjan. 

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

Tilausnro 786164561

Kortteja voi 
käyttää asiakkaan voimauttamisessa!

Upeat teokset kirjanystävälle  
– hyödynnä jäsenhinnat

Jutta Gustafsberg – 
Juha Rouvinen

Rakkauden voimakirja
Rakkauden voimakirja ohjaa havainnoillaan ja 

harjoituksillaan vaalimaan rakkautta tai löytämään 
sen. Jutta ja Juha kannustavat kirjassa ihmisiä toi-

mimaan rakkaudellisesti kaikilla elämän osa-alueil-
la. Maailman katsominen rakkauden silmin on elämän-
taito, jonka on osoitettu parantavan terveyttä ja lisäävän 
onnellisuutta. Kirja antaa työkaluja jokaisen ihmisen ar-
keen. Avaamalla silmät rakkaudelle voi valita itselleen 
hyvää joka päivä!

WSOY, sid. 200 s. Hinta 36 €  
Tietopalvelun jäsenelle 29,90 €  

Tilausnro 786165641

Helen Ahpornsiri

Hetkiä luonnon kauneudessa
Taiteilija Helen Ahpornsirin käsissä kasvien osat saavat 
loikkivien jänisten, ilmassa syöksähtelevien pääskyjen 
ja liihottavien perhosten hahmon. Teosta lehteillessä-
si kasvit näyttävät puhkeavan kukkaan ja linnut nou-
sevan siivilleen. Samalla näet, miten pikkulinnut ra-

kentavat keväisin pesän, pöllö huhuilee kesäyössä, 
lehdet kellastuvat syksyisin ja siili käpertyy talviu-

nille. Vuodenaikojen ihmeet avautuvat täysin uu-
della tavalla!

Tuuma, sid. n. 60 s. Hinta 29 €  
Tietopalvelun jäsenelle 25 €  

Tilausnro 786164587

Mitäpä jos ke-

räät itsekin kasve-

ja, kuivatat niitä ja 

loihdit itsellesi ja lä-

heisillesi lisää luon-

non kauneutta?
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Tarjoushintaan

15 €
Jäsenelle

7,50 €

Tarjoushintaan

20 €
Jäsenelle

10 €

Tarjoushintaan

15 €
Jäsenelle

7,50 €

Tarjoushintaan

15 €
Jäsenelle

7,50 €

Tarjoushintaan

10 €
Jäsenelle

5 €

Tarjoushintaan

15 €
Jäsenelle

7,50 €

Tarjoushintaan

25 €
Jäsenelle

12,50 €

Supertarjouksia 
Runsaasti lisää tarjouksia verkkopalvelussamme:

www.sosiaalialantietopalvelu.fi/supertarjoukset
Tarjoushinnat ovat voimassa kaikille 31.12.2018 asti.  

Kirjoja on rajoitettu määrä.

Olemme ammatillinen kirjakerho, jonka jäse-
nenä saat vuosittain 4–6 edullista kauden kirja 
-lähetystä automaattisesti ilman erillistä tilausta. 
Kauden kirja voi olla myös kahden kirjan paketti 
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 sähköpostitse, 
jos olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi. 
Voit tehdä peruutuksen puhelimitse soittamalla 
tai tekstiviestillä, sähköpostitse tai verkkopalve-
lussamme omilla jäsentunnuksillasi.

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 Tietopal-

velun jäsenyydestä ilmoittamalla asiasta asia-
kaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. 
Kirjakerho voi erottaa jäsenen jatkuvien palau-
tusten, maksamattomien laskujen tai muiden 
väärinkäytösten vuoksi. 

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

Tuotteita voit tilata myös normaalihinnoilla 
liittymättä jäseneksi.

Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelun ammatillisen kirjakerhon säännöt:

Tony Dunderfelt:  
Läsnäoleva kohtaaminen
Hinta norm. 39 € Tilausnro 786151820

Juha Perttula – Antti Syväjärvi (toim.): 
Johtamisen psykologia – Ihmisten johta-
minen muuttuvassa työelämässä
Hinta norm. 59 € Tilausnro 786136586

Gustaf Molander: Hoidanko oikein? – 
Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä
Hinta norm. 45 € Tilausnro 786137624

Riitta-Leena Metsäpelto – Taru Feldt 
(toim.): Meitä on moneksi – Persoonalli-
suuden psykologiset perusteet
Hinta norm. 50 € Tilausnro 786147216

Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.): 
Positiivisen psykologian voima
Hinta norm. 45 € Tilausnro 786149573

Katja Myllyviita: 
Tunne tunteesi
Hinta norm. 32 € Tilausnro 786152531

Christopher Willard: Lapsen ja nuoren 
mieli – Mindfulness-harjoituksia mielen 
kehittämiseen, rauhoittamiseen ja 
tasapainoon
Hinta norm. 24 € Tilausnro 786138953

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

Palvelemme sinua: 
sähköpostitse 

asiakaspalvelu@ 
www.sosiaalialantietopalvelu.fi 

puhelimitse 
014 337 0050 (arkisin klo 9–16)

Jäsenelle vielä

-50 %

Tee  

tilaus!



Liity heidän  
ja tuhansien  

muiden seuraan  
oman alasi  

ammatilliseen  
kirjakerhoon!

Lehden tarjoukset ovat voimassa 31.12.2018 asti tai niin kauan kuin kirjoja on saatavilla. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Tilaukseen lisätään lähetyskulut 4,90–7,90 €. Yli 60 €:n tilaukset postikuluitta. Normaali toimitusaika 1–2 viikkoa. Sinulla on 14 vrk:n tutustumisoikeus kirjoihin. 

Autamme sinua  

onnistumaan työssäsi!  

Voit olla jäsen niin kauan kuin haluat. 

Jäsenyys on ilmainen eikä  

velvoita ostamaan  

mitään.

Runsaasti lisää liittymiskirjoja verkkopalvelussamme: 
www.sosiaalialantietopalvelu.fi/liittymiskirjat

Liittyminen on superhelppoa – tee se täällä:  
www.sosiaalialantietopalvelu.fi/liity

Tule mukaan!
Sosiaali- ja terveysalan Tietopalvelu on am-
matillinen kirjakerho, josta saat vaivatta tie-
toosi alasi uutuuskirjat. Jäsenenä saat he-
ti alennusta ostoistasi ja edullisen väylän 
kehittyä sekä ammattilaisena että ihmise-

nä. Valitsemme huolella työsi tueksi 4–6 ker-
taa vuodessa edullisen kauden kirjan, jonka 
saat suoraan ilmoittamaasi osoitteeseen il-
man erillistä tilausta. Kehittymisen into näkyy 
ja auttaa jaksamaan – tartu tilaisuuteen nyt!

Marja Kokkonen

Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet
Opi tunteiden säätelyn taito

PS-kustannus, sid. 201 s. Hinta 39 € Tietopalvelun jäsenelle 14,90 €  
LIITTYMISKIRJANA 5 € Tilausnro 786159149

Tämän kirjan avulla:
• ymmärrät, mistä tunteiden säätelyssä on kyse
• opit säätelemään paremmin tunteitasi
• voit auttaa muita oppimaan tunteiden säätelyä

"Jäsenyys on antanut minulle pal-jon. Liityin jäseneksi aloittaessani geronomiopintojani ja olen hyöty-nyt tästä jäsenyydestä valtavasti!"
Heidi Rantanen, geronomi, 
omaishoidon koordinaattori

LIITTYMISKIRJA 5 € 
Kun liityt nyt jäseneksi, saat  

tämän kirjan viidellä eurolla

"Vuorovaikutukseen ja hyvinvoin-

tiin liittyvä kirjallisuus on paras-

ta antia! Oivallisia suosituksia ja 

innostavia uutuuksia oman työn 

tueksi sekä keskusteluihin työyh-

teisössä. Lämpimästi voi suositella 

jäsenyyttä. Reppuuni mahtuu vielä 

monta uutuutta!"

Malla Janhunen, sosiaaliohjaaja

"Itsensä kehittäminen on aina ajankohtaista ja tärkeää, jotta ei jämähdä entiseen. Kirjoista saa paljon uusia näkökulmia ja aja-tuksia kehittää itseään ja niihin voi aina palata uudelleen. Jäse-nenä saa tietoa uusista kirjoista ja näin uusia ideoita työhön."

Terhi Korsulainen, sairaanhoitaja

"Jäsenyys on auttanut minua lu-

kemaan ajankohtaisia ammatti-

kirjoja – kirjastosta jonottamatta, 

kirjakaupassa käymättä. Kun kir-

ja tulee työpaikalle, se on yhteistä 

jaettavaa; lukemisesta ja ajatusten 

peilailusta tulee yhteistä arkea."   

Satu Salovaara,  

lastentarhanopettaja

"Jäsenyys pitää minut ajan tasalla, ilman omaa vaivannäköäni. Am-mattitaidon vahvistaminen, laa-jentaminen ja kyseenalaistaminen pitää virkeänä ja innostuneena."
Satu Aherto, psykoterapeutti,  kouluttaja


