UUTUUDET | SYKSY 2018

VAHVOILLE JUURILLE ON
HYVÄ KASVATTAA UUTTA

SYKSYLLÄ JULKAISEMME MM. NÄMÄ KIRJAT!

PS-kustannuksen juuret ovat olleet vahvasti ammatillista kehittymistä tukevassa
kirjallisuudessa. Olemme vuosien varrella kasvaneet ja löytäneet yhä laajempia lukijakuntia, mutta viime vuosina olemme saaneet iloita onnistumisista erityisen usein.
Vahvoille juurille on kasvanut kustantamo, joka on uskaltanut kokeilla myös uutta.
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Helppo tapa kokeilla
mindfulness-taitoja
lasten kanssa!

Ihania satuja ja
mindfulnessharjoituksia!

Yhteystiedot:
PS-kustannus
www.ps-kustannus.fi
puh. 014 337 0070
asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi
Postiosoite: PL 303, 40101 Jyväskylä
Käyntiosoite: Aatoksenkatu 8 E 90,
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40720 Jyväskylä
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Kustannuspäällikkö

Tutkitusti
toimivien
opetustapojen
käsikirja

ADHD-tiedon
peruspaketti

Kirjaideat
Pirjo Peura
pirjo.peura@ps-kustannus.fi
puh. 0500 546 515
Myynti ja markkinointi
Anne Luoma-aho
anne.luoma-aho@ps-kustannus.fi
puh. 050 370 6953

Viime syyskuussa julkaistut Hyvän mielen vuosi -kirjat ovat olleet menestys –
kirjoja on myyty yhteensä yli 20 000 kappaletta. Aluksi mietimme, kuinka nämä
erityisesti henkilökohtaisen kehittymisen tueksi tarkoitetut täytettävät tehtäväkirjat sopivat ammatillisen kehittymisen kirjallisuuteen profiloituneelle kustantajalle.
Kävi ilmi, että hyvin. Saimme eri alojen ammattilaisilta runsaasti palautetta, miten mainiosti he ovat voineet käyttää kirjan tehtäviä myös oman työnsä tukena.
Toisaalta he toivoivat, että kirjan tehtäväpohjia saisi myös monistettavina. Siksi
päätimme julkaista ammattilaisille oman version (ks. s. 16), jonka tehtäviä saa luvan
kanssa kopioida omaan ammatilliseen käyttöön vaikkapa työnohjauksessa.
Hyvän mielen vuosi -kirjaan liittyvistä pohdinnoistamme lähti itämään siemen,
jota olimme leikillämme heittäneet ilmaan jo aiemmin. PS-kustannus on parhaimmillaan omalla osaamisalueellaan – ammatillisen kehittymisen kirjallisuuteen keskittyvänä kustantamona. Mutta entä jos ammatillisten kirjojen rinnalla olisi oma
kustantamo, johon voisimme selvästi keskittää nämä itsensä kehittämisen kirjat?
Ja nyt PS-kustannuksen rinnalle on syntynyt uusi kustantamo, Tuuma. Tuumasta sekä sen ensimmäisistä syksyllä julkaistavista kirjoista voit lukea lisää, kun
käännät tämän luettelon.
PS-kustannus jatkaa hyviksi havaituilla juurillaan ja julkaisee jatkossakin ajankohtaisia ja mielenkiintoisia kirjoja. Tutustu syksyn uutuuksiimme seuraavilla sivuilla.

Tiedotus
Arvostelukappalepyynnöt
Sari Malinen
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Käytännöllinen
vankkaan tutkimusnäyttöön perustuva
arviointiväline

sari.malinen@ps-kustannus.fi
puh. 040 747 2078

Huippusuositun
kirjan uudistettu
erikoispainos!

Toimitusjohtaja
Henna Santalahti
henna.santalahti@ps-kustannus.fi
puh. 040 530 7268

Lukemisen iloa!
Pirjo Peura
kustannuspäällikkö
PS-kustannus

Kirsi Sjöblom

Pikkumulperi ja
pienet suuret tarinat
Mindfulness-satuja ja -harjoituksia
Suuri valonheitin syttyi, ja sen valokeila nousi korkealle ylös katonrajaan. Säihkyvään kullanhohtoiseen pukuun pukeutunut trapetsitaiteilija tuli näkyviin ja
loikkasi köysien varaan. Hän tanssi ilmassa niin sulavasti ja eloisasti, että hän
näytti aivan huntupyrstöiseltä kultakalalta, joka uiskenteli kirkkaassa maljassaan. Hän oli niin vahva ja rohkea, että melkein unohdin pelätä hänen putoavan.

Eliisa Nyström

Tassun toimintakortit
Kokeile kanssani mindfulnessia
Hei! Olen Tassu-kissa. Tule kanssani kokeilemaan mindfulness-harjoituksia.
Olet varmaan huomannut, että joskus tunteet saavat sinusta vallan: voi kiukuttaa,
surettaa, pelottaa tai olla levoton olo. Kun lähdet harjoittelemaan kanssani mindfulnessia, opit, kuinka tunnemyllerrysten kanssa selviää. Harjoitusten avulla voit huomata,
että tunteita tulee ja menee ja päivästäsi muodostuu hyvä. Minulla on monia hauskoja
harjoituksia, joita on kiva kokeilla yhdessä!

Tämä kirja kertoo Pikkumulperista ja tarinoista, jotka ovat sekä pikkiriikkisen
pieniä että suunnattoman suuria. Kirjassa tutustut Pikkumulperin esivanhempiin,
jotka asuivat villin meren rannalla. Pääset tapaamaan myös pilvilaiva Burbiotin,
ystävälliset kilpikonnat ja tilliäiset. Etpä arvaakaan, mitä yhden tilliäisen hatusta
kasvaa! Kaikkein värikkäin tarina liittyy sirkukseen, jossa trapetsitaiteilijan tanssi
lumoaa koko sirkusteltan ja aika tuntuu pysähtyvän.
Kirjan kiehtovasti kuvitettujen kertomusten kautta päätyy myös tutkimusmatkalle omaan itseensä. Suuntautuvatpa matkat kauas tai aivan lähelle, seikkailu on
läsnä joka ikinen päivä, kun avautuu sille, mitä kaikkea juuri tässä hetkessä tapahtuu. Tarinoihin liittyvien mindfulness-harjoitusten avulla tutkimusmatkaa voi viedä entistäkin pidemmälle.

Tassun toimintakorttien avulla lapsi ja aikuinen pääsevät tutustumaan mindfulness-harjoituksiin. Harjoitukset ovat lasten maailmaan sopivia leikkejä: hengitystähti auttaa rytmittämään hengittämistä, hilepallon askartelu tai pupuna pomppiminen opettaa havaitsemaan
aistimuksia. Harjoitusten avulla opitaan, kuinka mieli toimii ja miten ollaan läsnä hetki
hetkeltä.

Kirsi Sjöblom on psykologi, väitöskirjatutkija, aineenopettaja sekä jooga- ja meditaatio-ohjaaja. Aiemmin hän on työskennellyt lastenpsykiatrian piirissä ja muun muassa ohjannut lasten tunnetaitoryhmiä.

Eliisa Nyström on koulutukseltaan kasvatustieteiden kandidaatti sekä mindfulness-ohjaaja ja on
työskennellyt varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alakoulussa yhteensä noin 15 vuotta. Hän on
työssään havainnut, että lapset hyötyvät suuresti tietoisuus- ja tunnetaitojen opetuksesta.
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Kuvittaja: Milja Laine

Kuvittaja: Milja Laine

978-952-451-854-3 • L85.1 ja L17.3
sid. n. 70 s.
Ennakkohinta 29 e
Ilmestyy 12.10.2018

978-952-451-808-6 • L17.3
30 korttia
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 12.10.2018
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Emilia Ojala

Timo Jaakkola

Kilpikonnan keinahdus

Ketteryys

Toimintakortit hauskoihin liikuntahetkiin

Harjoitteita motoristen taitojen kehittämiseksi

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 välipaloja päivän lomassa
tai suunnitella erimittaisia liikuntahetkiä. Korteissa annetaan myös lisävinkkejä
kuvassa esitettyyn liikuntatehtävään.

Ketteryys tarkoittaa mahdollisimman nopeaa kykyä vaihtaa liikesuuntia. Se on fyysisen
suorituskyvyn ominaisuus, jota voi hyödyntää lähes kaikenlaisessa liikunnassa. Ketteryyden harjoittelu luo pohjaa lajitaitojen kehittymiselle ja turvalliselle liikkumiselle sekä edistää fyysistä aktiivisuutta.
Teos sisältää runsaasti harjoitteita, joita voi hyödyntää kaikenikäisten oppijoiden motoristen taitojen kehittämiseksi niin liikunnan ohjaamisessa, opettamisessa kuin valmentamisessa. Harjoitteiden toteuttaminen on helppoa, sillä tehtävät eivät vaadi erityisiä välineitä
eivätkä liikunta-alan koulutusta.

Korttien piirrokset on tehnyt graafinen suunnittelija Emilia Ojala. Hän toimii myös kuvittajana ja sarjakuvapiirtäjänä Pipilia-nimimerkillä. Vinkkien liikuntapedagogisena asiantuntijana toimii LitT Timo Jaakkola.

978-952-451-853-6 • K38.51
n. 30 korttia
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 27.9.2018
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Timo Jaakkola on koulutukseltaan liikuntatieteiden tohtori ja psykologi, joka työskentelee liikuntapedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on dosenttina Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. Jaakkola on kirjoittanut useita kirjoja muun muassa liikuntataitojen oppimisesta,
taitoharjoittelusta ja liikuntapedagogiikasta.

978-952-451-855-0 • K38.297
nid. n. 100 s.
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 27.8.2018
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Päivi Pihlaja – Riitta Viitala

Katariina Berggren – Jari Hämäläinen (toim.)

Varhaiserityiskasvatus

ADHD-käsikirja

Varhaiserityiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen varhaiskasvatus, jossa
lasten kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan monimuotoisesti. Kaikki lähtee
lapsen tilanteen kartoituksesta. Oleellista on rakentaa toimiva yhteistyö perheen kanssa ja
havainnoida, mikä vaikutus ryhmän käytännöillä ja koko varhaiskasvatusympäristöllä on
lapsen tuen tarpeen ilmenemiseen.
Lapset tarvitsevat eniten tukea kielen ja sosioemotionaalisen kehityksen pulmien takia.
Näiden lisäksi esillä ovat muun muassa oppimisen vaikeudet, motoriset ongelmat ja vammaisuus. Kirjassa kerrotaan käytännönläheisesti, miten lapselle järjestetään hänen kasvuaan
edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä muu tarvittava tuki.

Elinan erilaisuuden tunne oli todella vahva. Sosiaaliset tilanteet olivat hänelle vaikeita,
koska keskittyminen tuotti paljon vaikeuksia ja tilanteet muuttuivat ahdistaviksi. Ennen
diagnoosia Elinalle usein myös huomauteltiin siitä, että hän on porukan hölösuu.

Päivi Pihlaja (KT, dosentti, psykoterapeutti, erityisopettaja) työskentelee Turun yliopistossa yliopistotutkijana erityispedagogiikan oppiaineessa. Hänen tutkimuksensa painopisteet ovat vuosia olleet
erityis- ja varhaiskasvatus sekä lasten sosiaaliset ja emotionaaliset vaikeudet.
Riitta Viitala (KT, erityisopettaja) työskentelee erityispedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa suuntautuu erityisesti inklusiiviseen varhaiskasvatukseen ja lasten sosiaaliseen osallisuuden tukemiseen.
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978-952-451-816-1 • K37.41
sid. n. 250 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 23.8.2018

Yksilöllisellä tuella voidaan merkittävästi vaikuttaa adhd-oireisen hyvinvointiin. Tässä
kirjassa kerrotaan monipuolisesti, miten adhd-oireista lasta, nuorta ja aikuista voi tukea
eri elämäntilanteissa. Teos kokoaa yksiin kansiin viimeisimmän tiedon adhd-oireyhtymän ilmenemisestä, diagnosoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta.
Kirjan tekijäkaarti koostuu muun muassa psykiatreista, psykologeista, toimintaterapeuteista sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisista, jotka työssään kohtaavat adhd-oireisia
ja heidän lähipiiriään. Teos on hyödyllistä luettavaa paitsi eri alojen ammattilaisille myös
vanhemmille sekä nuorille ja aikuisille, joilla itsellään on adhd.
Kirja on tehty yhteistyössä ADHD-liiton kanssa.

978-952-451-857-4 • K59.55
nid. n. 250 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 8.10.2018
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David Mitchell

27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappalainen –
Matti Kuorelahti – Risto Hotulainen – Vesa Närhi – Michael H. Epstein

Mistä tiedät, mihin opetus kannattaa perustaa? Mihin seikkoihin opettajan tulee kiinnittää huomiota opettaessaan ja suunnitellessaan opetusta? Mitä taitoja oppijoille on hyvä
opettaa? Entä mitä koko kouluun liittyviä ja koulun ulkoisia asioita kannattaa ottaa huomioon? Ota käyttöön 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa!
Jotta kaikki voisivat oppia, opettajat tarvitsevat tapoja opetuksensa tehostamiseen.
Teoksessa esitellään joukko tieteelliseen tutkimukseen perustuvia sovelluksia käytännön
opetustyöhön.

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien
arviointiväline

”Olen tietoinen siitä, että kiireisten opettajien on käytännössä mahdotonta pysyä
ajan tasalla jatkuvasti kasvavasta tutkimuskirjallisuudesta ja sen soveltamisesta
opetuksen tarpeisiin. Toivon, että tämä kirja auttaa tutustumaan viimeaikaiseen,
tuloksellisia opetustapoja käsittelevään tutkimukseen, jota on tehty ja tehdään jatkuvasti eri puolilla maailmaa.”
dosentti David Mitchell, Canterburyn yliopisto, Uusi-Seelanti

”David Mitchellin kirja on erinomainen opas opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Se yhdistää suuren määrän ajantasaisia tutkimustuloksia ja osoittaa siten, mitkä ovat toimivia opetuskäytäntöjä. Teos kertoo, kuinka kaikki oppijat hyötyvät
opetuksen ja oppimisen laadun parantamisesta.”
professori Hannu Savolainen, Jyväskylän yliopisto

978-952-451-798-0 • K38
nid. liepeellinen n. 380 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 17.9.2018

Alkuperäisteos: What Really Works in
Special and Inclusive Education – Using
evidence-based teaching strategies
Suomennos: Jussi Korhonen
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Kaikilla lapsilla on vahvuuksia. Kun lapsi tarvitsee tukea, on helpompi lähteä vahvuuksista
liikkeelle. Vahvuuksien systemaattinen arviointi luo paremman pohjan yhteistyölle, koska
se nostaa luotettavasti esiin lapsessa ja lapsen ympärillä positiivisia näkökulmia, joita tukitoimissa voidaan käyttää. Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline eroaa
perinteisestä ongelmakeskeisestä arvioinnista siinä, että kaikki väittämät ovat positiivisia.
Kaikki arvioitsijat – oppilas itse, vanhempi ja opettaja – kiinnittävät huomiota sellaisiin
ulottuvuuksiin, joissa oppilas ennestään jo osoittaa vahvuuksia eli osaamista, sekä niihin
alueisiin, joissa hänellä on kehittämistarpeita.
Tähän kirjaan sisältyy sekä arviointivälineen käyttöohjeet että itse arviointiväline eli kopioitavat arviointilomakkeet oppilaalle, opettajalle ja vanhemmalle ja niiden yhteenvetolomake. Kirja pohjautuu Michael H. Epsteinin teokseen BERS 2 – Behavioral and emotional
rating scale. Se on muokattu suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä koulujen käyttöön
sopivaksi Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella. Tutkimustulokset osoittavat arviointivälineen olevan luotettava suomalaisessa kasvatusjärjestelmässä.
Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline soveltuu peruskouluikäisten lasten ja nuorten vahvuuksien arviointiin. Arviointivälinettä voidaan käyttää tavoitteiden asettamisen, tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnin, kodin ja koulun välisen yhteistyön ja opettaja-oppilassuhteen rakentamisen työkaluna. Se soveltuu hyvin myös tutkimustarkoituksiin.

978-952-451-870-3 • K38
sid. n. 80 s.
Ennakkohinta 59 e
Ilmestyy 3.10.2018
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Merja Tompuri

Tartu toimeen

Maija Puska (toim.)

Mediametkaa!

Opas työskentelytaitojen opettamiseen
Niin kauan kuin olemme ”hyvin sujuu” -vaiheessa, meillä ei ole työskentelyn kanssa mitään
hätää. Haasteet alkavat, kun siirrymme vaiheeseen, jossa eteneminen vaatii ponnistelua.
Lasten ja nuorten toimeen tarttumisen haasteet tulevat usein esille tekemättömyytenä
tai haastavana käyttäytymisenä. Tällöin he tarvitsevat kannustusta päästäkseen etenemään
kohti tavoitteita. Kun saa onnistumisen kokemuksia, saa motivaatiota ponnistella eteenpäin.
Teoksessa käydään käytännönläheisesti läpi toimeen tarttumisen ja sen loppuunsaattamisen vaiheet. Kirjassa pohditaan niitä esteitä, jotka ovat aloittamisen tiellä, ponnistelun
vaikeutta haasteiden edessä sekä toisaalta tauon pitämisen tärkeyttä silloin kun voimavarat ovat hupenemassa. Mukana on runsaasti vinkkejä ja harjoituksia työskentelytaitojen
kehittämiseen.

Merja Tompuri on kannustanut lapsia tarttumaan toimeen jo parin vuosikymmenen ajan toimintaterapeutin työssään. Lasten ja nuorten parissa hän käyttää toiminnallisten menetelmien lisäksi
tietoisuustaitoharjoituksia sekä korostaa lapsen ja aikuisen välisen yhteyden tärkeyttä. Tompuri on
aiemmin kirjoittanut käytännönläheisyydestään kiitosta saaneen Tenavat tasapainoon -kirjan.
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978-952-451-856-7 • K38
nid. n. 220 s.
Ennakkohinta 40 e
Ilmestyy 30.8.2018

Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt
Mediaympäristön uudet ilmiöt ovat hauskoja ja houkuttelevia, mutta vaativat myös uudenlaisia kansalaistaitoja. Mediakasvatus tukee lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä. Monilukutaito on muun muassa taitoa kyseenalaistaa, kysyä ja luoda uutta.
Kirja pureutuu lasten ja nuorten mediakulttuurin ajankohtaisiin ilmiöihin. Asiantuntija-artikkelit käsittelevät muun muassa mediasisältöjen vaikutusta eri-ikäisiin lapsiin, kaupallisuutta, pelikasvatusta ja sitä, mitä mediakasvatus opettaa eettisyydestä.
Teos sisältää myös toiminnallisen mediakasvatuksen tehtäväpaketin sekä AR-videoita,
joiden avulla lukijat pääsevät kuulemaan lasten ja nuorten mielipiteitä ja tutustumaan käytännön mediakasvatustilanteisiin.
Tämä teos on kymmenes osa Mediakasvatuskeskus Metka ry:n suositusta Mediametkaa!-oppimateriaalista. Metka on tehnyt käytännön mediakasvatustyötä Suomessa ja kansainvälisesti jo 60 vuoden ajan.

978-952-451-869-7 • K07+ ja K38.29
nid. n. 100 s.
Ennakkohinta 35 e
Ilmestyy 5.10.2018
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Tuula Styrman – Marika Torniainen

Virpi Hantikainen (toim.)

Kunnioittavan kosketuksen käsikirja

Kinestetiikka

Ammatillinen hoitokohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Toimintamalli voimavarojen ylläpitämiseen liikkeen avulla

Kosketuksella voimme tyynnyttää, rauhoittaa, helpottaa kipua ja auttaa rentoutumaan. Se
lohduttaa vaikeissakin elämäntilanteissa.

Ihminen on elävä, liikkuva, tunteva ja oppiva olento. Ilman liikettä ihminen ei pysty havaitsemaan ärsykkeitä, reagoimaan eikä hahmottamaan itseään ja ympäristöään.
Kinestetiikka® on toimintamalli, jossa keskeistä on toimiva vuorovaikutus sekä kommunikointi liikkeen ja koskettamisen avulla. Toimintamallin avulla ihminen kykenee olemaan
aktiivinen sairaudestaan tai vammaisuudestaan huolimatta.
Kinestetiikan avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat
edistää tuen tarpeessa olevan henkilön voimavarojen ylläpitämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä. Kinestetiikan voimavaralähtöinen toimintamalli on hyvä kivijalka laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen hoitotyöhön.

Tässä teoksessa tartutaan rohkeasti ammatillisen hoitokohtaamisen ytimeen: kunnioittavan kosketuksen ja inhimillisen läheisyyden merkitykseen läpi elämän. Kirjassa kerrotaan,
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 hyödyntämiseen – kynnys sen käyttöön ei tarvitse olla korkea. Kosketuksen käyttö ammattityössä ei vaadi myöskään lisäaikaa tai lisäresursseja.

Tuula Styrman ja Marika Torniainen ovat erikoistuneet vaativien yksilöasiakkaiden hoitamiseen ja
tukemiseen kunnioittaviin kosketustekniikoihin perustuvien, rentouttavien hoitojen avulla. He
kouluttavat kehittämäänsä menetelmää sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattilaisille ja
ovat aktiivisesti mukana kehittämässä uusia, arvostavia palvelumuotoja yhdessä asiakkaidensa ja
yhteistyökumppaneidensa kanssa.
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978-952-451-858-1 • K30.13
sid. n. 220 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 16.8.2018

Kirjan toimittaja Virpi Hantikainen on terveystieteiden tohtori, hoitotieteen dosentti ja kinestetiikkakouluttaja. Hän on Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n perustajajäsen ja puheenjohtaja. Hänen
opetus- ja tutkimustyönsä kohdistuu toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistämiseen.

978-952-451-868-0 • K30.13
nid. n. 250 s.
Ennakkohinta 45 e
Ilmestyy 28.11.2018
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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 palvele tarkoitusta. Kielteisiksi urautuneet mallit pohjautuvat usein uskomuksiin, joilla ei ole todellista pohjaa.
Tämän kirjan esittämät hyvän mielen taidot perustuvat voimavarakeskeiseen, positiiviseen
psykologiaan sekä kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan, jonka mukaan jokaisen on mahdollista kasvaa ja kehittyä halki elämänsä. Kun mieli on joustava, on helpompi toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa muutoksissa. Myös haastavien tilanteiden hallinta helpottuu.
Vastaamme toiveisiin ja julkaisemme Hyvän mielen vuosi- ja Hyvän mielen taidot -kirjoihin pohjautuvan tehtäväpakin, joka on täynnä monistettavia tehtäväpohjia. Tehtäväpohjat on
jaettu seitsemään ryhmään: myönteisyyden taidot, tahdonvoimataidot, vuorovaikutustaidot,
myötätuntotaidot, luovuustaidot, läsnäolotaidot ja itsensä johtamisen taidot. Tehtävät sopivat
muun muassa valmennustyöhön, työyhteisön kehittämiseen, esimiestyöhön, työnohjaukseen,
terapiatyön tueksi ja vertaistukiryhmille.

Maaretta Tukiainen on tietokirjailija, muotoilija, puhuja ja muutosvalmentaja, joka pitkän mediauransa
jälkeen on kirjoittanut useita kirjoja itsetuntemuksesta, luovuudesta ja hyvän mielen taidoista. Hänen
intohimonsa on sytyttää lukijassa inspiraatio kohti merkityksellistä elämää.

Kuvittaja: Markus Frey
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Maaretta Tukiainen

Hyvän mielen vuosi -erikoispainos
Erikoispainos supersuositusta Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirjasta – nyt upein
ruusukullanvärisin kansin! Tähän erikoispainokseen on lisätty vinkkejä siitä, miten voit käyttää kirjaa ystävän tai kumppanin kanssa, kaveriporukassa, perheen
kesken tai vaikkapa työyhteisössä.
Hyvän mielen vuosi on inspiroiva tehtäväkirja, joka tarjoaa tehtäviä hyvän mielen taitojen harjoitteluun. Kirja kulkee kanssasi vuoden ajan viikko kerrallaan kohti
itse asettamiasi tavoitteita. Täytettävän kirjan avulla vahvistat hyvinvointiasi määrätietoisesti mutta silti rennosti. Tehtävät perustuvat Hyvän mielen taidot -kirjan
positiivisen psykologian pohjalta kerättyyn tietoon ja harjoituksiin.
Hyvän mielen vuoden voit aloittaa milloin tahansa, joten tee se nyt!

Kuvittaja: Markus Frey

Hyvän mielen vuosi
-tehtäväkirjoja on myyty jo
yli 20 000 kappaletta!
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