Äidin kielletyt tunteet
Kirja kertoo suomalaisten äitien tunteista Väestöliiton keräämän kirjoitusaineiston pohjalta. Kirja on syntynyt tarpeesta
kuulla ja ymmärtää äitien kokemia kielteisiä tunteita sekä välittää niistä tietoa äideille, äitien läheisille ja lapsiperhetyötä tekeville ammattilaisille. Kirja on tarkoitettu myös yhteiskunta- ja
muiden ihmistieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.
110 s. Helsinki 2008.
Hinta 13 € + toimituskulut.

JULKAISUT 2010
TILAUKSET: www.vaestoliitto.fi/nettikauppa
Raisa Cacciatore: Kiukkukirja. Aggressiokasvattajan käsikirja vauvasta kouluikään

Isyyden kielletyt tunteet
(Ilmestyy 2.11.)
Kirja tarjoaa välähdyksiä suomalaisten isien tunnemaailmasta. Teos pohjautuu isien omiin kirjoituksiin, joihin nojautuen
joukko asiantuntijoita pohdiskelee isyyden tunteita ja tunteiden taustoja. Kirjassa kerrotaan niistä herkistä ja kipeistäkin tunteista, joita isyyteen liittyy. Kirjoituksissa isät kuvaavat
myös isänrakkautta ja isyyden riemua. Kirja on tarkoitettu niin
isille, äideille kuin lapsiperhetyötä tekeville ammattilaisille.
123 s. Helsinki 2010.
Hinta 20 € + toimituskulut.

Vahva vanhemmuus Paras tuki nuoren kasvuun
Vahva vanhemmuus - paras tuki nuoren kasvuun on suunnattu murrosikäisten nuorten vanhemmille. Kirjan tarkoituksena
on valaa uskoa vanhemmuuteen ja rohkaista vanhempia ottamaan oma vanhemmuus haltuunsa. Teos käsittelee vanhemmuutta ja sen eri puolia, vanhempana jaksamista ja lapsen
sekä nuoren kohtaamista.
112 s. Helsinki 2005.
Hinta 12 € + toimituskulut.

Kiukkukirja on aggressiokasvatusopas alle kouluikäisten
lasten vanhemmille. Se antaa vanhemmille keinoja kohdata lapsi kokonaisena, kiukkuineen kaikkineen ja auttaa vanhempia käsittelemään sekä omia että lapsen tunteita rakentavasti.
Oppaassa tarjotaan valmiita sanoja ja malleja kasvatuksen
apuvälineiksi sekä kerrotaan eri-ikäisten lasten aggression
kehityksestä.
103 s. Helsinki 2008.
Hinta 24 € + toimituskulut.

Raisa Cacciatore: Kapinakirja. Aggressiokasvattajan käsikirja - koululaisesta aikuiseksi
Kapinakirja on aggressiokasvattajan käsikirja koululaisten
ja nuorten vanhemmille. Kirja auttaa vanhempia kestämään
ikätasoon kuuluvan kapinan ja asettamaan tarpeelliset rajat. Kirja tarjoaa arkeen sopivia eväitä lapsen ja nuorten tunteiden kohtaamiseen. Se antaa vanhemmille keinoja hallita
myös omat tunteensa.
Kirjassa tuetaan vanhempia kohtaamaan kapina myönteisenä ja kehitykselle välttämättömänä voimavarana, joka auttaa
nuorta itsenäistymään ja pitämään puoliaan. Myönteisellä tavalla itsenäistynyt nuori kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi.
159 s. Helsinki 2009.
Hinta 27 € + toimituskulut.

Hei, mitä mulle tapahtuu? Edessä muutosten murrosikä
Seksuaalikasvatusvihkonen 10–12-vuotiaille
Vihkonen on tarkoitettu ala-asteen 4–6-luokkaisille tietopaketiksi ja oman kasvun tueksi. Se
käsittelee kehon kasvua ja fyysisiä muutoksia,
mutta tuo esiin myös tunteiden merkitystä ja
muuttumista, ystävyyttä ja turvallista käyttäytymistä netissä. Ohut vihkonen sopii hyvin jaettavaksi koulussa.

Puhutaan seksuaalisuudesta – nuori
vastaanotolla
Kirja on runsas tietopaketti nuoren seksuaalisuuden kohtaamisesta. Siinä esitellään Väestöliiton Nuorten Avoimissa Ovissa kehitetty nuoren
itsetuntoa ja kehitystä tukeva kohtaamismalli,
joka toimii tehokkaana työkaluna nuoren seksuaaliterveyden sekä hänen yleisen hyvinvointinsa seuraamisessa ja edistämisessä.
113 s. Helsinki 2008. Hinta 24 € + toimituskulut.

28 s. Helsinki 2009. Hinta 0,75 € + toimituskulut.

Olenko minä okei? Matkalla muutosten
murrosiässä
Seksuaalikasvatusvihkonen 13–16-vuotiaille
Vihkonen on tarkoitettu yläasteikäisille oman
kasvun ja kehityksen tueksi. Se käsittelee murrosiän kehitystä, tunteita, seurustelua ja seksiä
painottaen omasta itsestä huolehtimista ja turvallisuutta. Ohut vihkonen sopii hyvin jaettavaksi koulussa.

Eikö se kuulu kenellekään? –
Rohkene kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori

36 s. 2009. Hinta 0,75 € + toimituskulut

Kirja tarjoaa eri alojen ammattilaisille keinoja ja
valmiuksia seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneen nuoren ammatilliseen kohtaamiseen. Siinä
annetaan neuvoja ja ohjeita nuoren kohtaamiseen ja saattamiseen jatkohoidon piiriin. Kirjassa tarkastellaan myös rikosprosessin kulkua,
seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyä
sekä työntekijän omaa jaksamista.

Samarakas -peli

”Erinomainen, tärkeä ja käytännönläheinen kirja
vakavasta ja vaietustakin aiheesta.”
– Terveyden edistämisen keskus

Samarakas on korttipeli, jonka tarkoituksena
on tukea ja vahvistaa parisuhdetta. Peli opettaa
vuorovaikutustaitoja. Se perustuu Väestöliiton
psykologien vankkaan kokemukseen pariterapiasta ja parisuhdetutkimuksesta.
Sisältää 220 kysymystä ja tehtävää.
Hinta 25 € + toimituskulut.

163 s. Helsinki 2009. Hinta 26 € + toimituskulut.

