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Haluatko auttaa lasta tai nuorta ymmärtämään
huoliaan ja pääsemään niistä yli?
Nämä tehtäväkirjat tarjoavat kouluikäisille mahdollisuuden tutkia, ilmaista ja selittää huoliaan ja keskustella
niistä kanssasi. Hauskat väritys-, piirros- ja kirjoitustehtävät parantavat tunteiden ymmärtämistä ja rohkaisevat
myönteiseen ajatteluun.
Kun lapset ja nuoret kokevat olevansa jumissa omissa tunteissaan, he saattavat vältellä niistä puhumista ja
eristäytyä omiin oloihinsa. Heillä voi olla vaikeuksia ymmärtää, mitä tapahtuu, koska he eivät kykene sanoittamaan pahaa mieltään. Itsearvostus ja -varmuus voivat kokea kolauksen, ja he voivat valitella esimerkiksi vatsaki-

Sharie Coombes

Sharie Coombes

Sinä uskallat!

Sinä selviät!

Tehtäväkirja sinulle, jota joskus pelottaa

Tehtäväkirja sinulle, jota on joskus loukattu tai
kiusattu

Tiesitkö, että pelko on ihmiselle luontaista ja meitä
kaikkia pelottaa toisinaan? Ota kirja käteen ja lähde
selvittämään hauskojen tehtävien avulla, mitä sinun
pelkojesi taustalla piilee.
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Alkuperäisteos: Be brave! An activity book for young
people who sometimes feel scared or afraid
Suomennos: Kaisa Koskela
Kuvittaja: Katie Abey
978-952-451-926-7 • L17.3
nid. 96 s.
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 3.9.2019

Onko sinua kohtaan oltu ilkeitä? Sellainen tuntuu
ikävältä ja murentaa itseluottamusta. Tämä hauska
tehtäväkirja auttaa sinua löytämään tunteen, että voit
selvitä kaikesta huolimatta ja uskoa itseesi. Olet ainutlaatuinen juuri sellaisena kuin olet!

Alkuperäisteos: Stay strong! An activity book for
young people who are experiencing bullying
Suomennos: Kaisa Koskela
Kuvittaja: Katie Abey
978-952-451-925-0 • L17.3
nid. 96 s.
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 3.9.2019

pua tai väsymystä. He saattavat myös vältellä aiemmin tärkeinä pitämiään harrastuksia. Joskus huolestuttavat
asiat saattavat tuntua niin suurilta, että he alkavat uskoa, ettei mikään auta. Nämä tehtäväkirjat ovat mainio tapa
saada kouluikäiset ajattelemaan tunteitaan ja puhumaan niistä asioista, jotka heitä vaivaavat.
Kirjassa saa itse päättää, mitkä tehtävät tekee. Halutessaan voi tehdä yhden sivun päivässä, useita sivuja
yhdellä kertaa tai jättää jotain tekemättä. Kirjan voi aloittaa miltä sivulta tahansa ja myös palata tietyn sivun
pariin toistamiseen. Jos haluaa selittää tunteitaan, voi näyttää tehtäviä elämänsä tärkeille ihmisille. Tehtäväkirjat
osoittavat, että mikään asia ei ole niin valtava, etteikö siitä voisi puhua.

Lily Murray

Stephanie Clarkson

Ei hätää!

Hyvää mieltä!

Tehtäväkirja sinulle, jota joskus ahdistaa tai
stressaa

Tehtäväkirja sinulle, jota joskus kiukuttaa tai
surettaa

Huolestuttaako? Lähde purkamaan ahdistavia ja
stressaavia ajatuksia hauskojen tehtävien avulla. Pian
huomaat, kuinka huolesi helpottavat. Kirja auttaa
rentoutumaan ja katsomaan huolten taakse kohti
kaikkea sitä hyvää, mitä sinulla on.

Kun kiukuttaa tai surettaa, tartu tähän kirjaan. Pääset tekemään hauskoja tehtäviä, jotka auttavat sinua
ystävystymään tunteittesi kanssa. Tervetuloa parempi
mieli!

Alkuperäisteos: No worries! An activity book for young people who
sometimes feel anxious or stressed
Suomennos: Kaisa Koskela
Kuvittaja: Katie Abey
978-952-451-923-6 • L17.3
nid. 96 s.
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 3.9.2019

Alkuperäisteos: Hello happy! An activity book for young people
who sometimes feel sad or angry
Suomennos: Kaisa Koskela
Kuvittaja: Katie Abey
978-952-451-924-3 • L17.3
nid. 96 s.
Kustantajahinta 25 e
Ilmestyy 3.9.2019
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Näytesivuja tehtäväkirjoista
VIHAN JÄÄVUORI
Viha ei ole koskaan olemassa yksinään, vaan siihen liittyy aina taustalla olevia
tunteita, jotka saavat sen aikaan. Kirjoita lisää tunteita jäävuoren vedenalaiseen
osaan näyttääksesi, mitkä muut tunteet saattavat johtaa sinut tuntemaan vihaa.

KIRJOITA TAI PIIRRÄ ROSKIS TÄYTEEN
NIITÄ ASIOITA, JOTKA SAAVAT
OLOSI KURJAKSI.

Viha
MINEN

KIUSAA

TURHAUTUMINEN

YYS
KSINÄISKäytä mielikuvitustasi ja kirjoita
Y
OLEN NIIN KIUKKUINEN, ETTÄ VOISIN…
tämä virke loppuun.

PELKO

...murskata
viinirypäleen

...ulvoa kuin
ihmissusi

Huoli

Olen niin kiukkuinen, että voisin…

…painia
mustekalan
kanssa

KIRJOITA JA PIIRRÄ LISÄÄ
OMIA VERSIOITASI.

Olen niin kiukkuinen, että voisin…
Olen niin kiukkuinen, että voisin…

Olen niin kiukkuinen, että voisin…

Olen niin kiukkuinen, että voisin…
Olen niin kiukkuinen, että voisin…

Olen niin kiukkuinen, että voisin…

KIUSANKAPPALEENI

Olen niin kiukkuinen, että voisin…
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Olen niin kiukkuinen, että voisin…

Kiusankappaleet ovat asioita, jotka suututtavat ja
ärsyttävät sinua. Kirjoita näiden ötököiden selkään mitä
tahansa, mikä saa sinut suuttumaan. Kuvittele sen jälkeen,
Olen niin kiukkuinen,
että voisin…
että kiusankappaleet
liihottelevat tiehensä
tai lyllertävät
metsään niin, ettet enää koskaan näe niitä.

että voisin…
kiukkuinen,KELJUTTAA,
Olen niinKARHUA

KUN…

Hei, minä olen Fanni. Asun äitini
kanssa metsän laidalla. Minut tunnistaa
pisaranmuotoisista korvakuvioistani
ja oranssista väristäni. Äiti sanoo,
että pisarat korvissani ovat kuin
onnenkyyneleitä, joita äidillä oli silmissä
minut saadessaan. Minunkin silmissäni
on toisinaan ilon, toisinaan kiukun ja
joskus surun kyyneleet. Olen nimittäin
aika tunteellinen pieni norsu. Tunteet
heräävät minulla herkästi, ja ne tuntuvat
voimakkailta. Onnellisimmillani olen, kun
leikin ystävieni kanssa.
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Hyppää uuden Fanni-sarjan mukana seikkailuihin
Fanni-sarjan kirjat tutustuttavat lapset tunnetaitoihin ja käytännön tunnesäätelykeinoihin askel askeleelta.
Kaikissa sarjan kirjoissa on lämminhenkinen tarina lapsen kanssa luettavaksi, tunnetaidoista kertova osuus kasvattajalle ja
vanhemmalle sekä harjoituksia lapsen kanssa tehtäväksi kodin arkeen ja päiväkotiin.
Kirjojen tekijät Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat lasten kehitykseen ja vanhemmuuden tukemiseen erikoistuneita
psykologeja. He ovat kehittäneet lasten tunnetaitoja vahvistavia valmennuksia perheille, päiväkodeille ja perheneuvoloille. Heidän luotsaamansa FamilyBoost-verkkosivusto on lapsiperheille suunnattujen digitaalisten psykologipalveluiden
uranuurtaja Suomessa.
Kirjan ilmeikkään ja kiehtovan kuvituksen on tehnyt Linnea Bellamine.

6

Julia Pöyhönen – Heidi Livingston

Fanni ja suuri tunnemöykky
Tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen harjoitteleminen

978-952-451-938-0 • L85.1, L14.16
sid. n. 40 s.
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 27.8.2019

Fanni-norsu lähtee äitinsä kanssa kyläjuhliin innostuneena ja uteliaana. Kaikki ei kuitenkaan
mene suunnitelmien mukaan. Epäonnisen pallopelin jälkeen Fannin valtaa yhtäkkiä suuri tunnemöykky, jolle hän ei keksi nimeä. Fannia hävettää, ja hän tuntee olevansa erilainen kuin muut.
Äiti antaa Fannille tehtävän, jonka avulla Fanni huomaa, että tunteita on kaikkialla. Onnistuuko
Fanni sulattamaan tunnemöykyn?
Kirjan tarina osoittaa lapselle tunnekokemusten moninaisuuden ja lisää ymmärrystä tunteiden
syntymisestä. Tarinan ja siihen liittyvien tehtävien avulla on helppo harjoitella tunteiden tunnistamista ja nimeämistä, mikä luo pohjan muiden tunnetaitojen oppimiselle.

Julia Pöyhönen – Heidi Livingston

Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari
Tunnesäätelyn harjoitteleminen

978-952-451-939-7 • L85.1, L14.16
sid. n. 40 s.
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 27.8.2019

Kesken eväsretken Fanni-norsu ja ystävät huomaavat puistossa nuupahtaneen kukkatarhan. Heille
selviää, että nämä erikoiset kukat voi pelastaa vain puiston tunnelämpötilaa säätelemällä. Onnistuvatko ystävykset laskemaan kukkatarhan tunnelämpömittarin lukeman vihreälle alueelle?
Lapsi voi kokea päivän aikana kirjavan joukon tunteita pettymyksestä iloon ja hämmästyksestä
inhoon. Taito säädellä omien tunteiden voimakkuutta auttaa lasta luomaan vahvaa itsetuntoa ja
myönteisiä ihmissuhteita. Kirjan tarina ja siihen liittyvät tehtävät opettavat lapselle tunteen voimakkuuden tunnistamista, mikä luo pohjan tunnesäätelyn oppimiselle.

Julia Pöyhönen – Heidi Livingston

Fanni ja rento laiskiainen
Stressin säätelyn ja rentoutumisen harjoitteleminen

978-952-451-940-3 • L85.1, L14.16
sid. n. 40 s.
Kustantajahinta 29 e
Ilmestyy 27.8.2019

Fanni-norsu ja ystävät tekevät viimeisiä valmisteluja kauan odotettuja tanssiaisia varten. Työntäyteiset päivät alkavat kuitenkin painaa, ja vanhemmat huomaavat ystävysten olevan tauon
tarpeessa. Fanni keksii pyytää apua puussa makaavalta laiskiaiselta, joka näyttää osaavan rentoutumisen taidon. Millaisia neuvoja laiskiaisella on antaa riiteleville ja väsyneille ystävyksille?
Lapsi stressaantuu ja kuormittuu aivan kuten aikuinenkin, mutta lapsen stressin tunnistaminen ja arvioiminen voi olla vaikeaa. Kirjan tarinan ja siihen liittyvien tehtävien avulla on helppo
harjoitella stressin säätelyä ja rentoutumista yhdessä lapsen kanssa. Stressin sääteleminen mahdollistaa myös tunteiden säätelemisen!
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Avril McDonald

Jukka Hukka ja taikakuppi
Kiitollisuuden harjoitteleminen
Jukka Hukka ja taikakuppi vie lapset taianomaiselle matkalle hyvän mielen maailmaan! Ihastuttava lorumuotoinen satu tuo rauhoittavan hetken päivän leikkien lomaan tai tyynnyttää nukkumaan. Tarina opettaa
huomaamaan kiitollisuuden aiheita ja pieniä ihmeitä jokaisessa päivässä.
Kirjan kääntöpuolella on oma minitarina, Katri Katin venyttelyhetki. Tarinassa seikkailee Katri Katti,
jonka venyttelyhetki herättelee sekä mieltä että kehoa. Liike virkistää mutta sen avulla on hyvä myös harjoitella tunnetaitoja yhdessä lasten kanssa.
Kirja on suunnattu 4–7-vuotiaille. Molempiin tarinoihin liittyy ideoita ja tehtäviä, jotka on koonnut
KT Liisa Ahonen. Harjoituksissa käsitellään muun muassa kiitollisuutta, rentoutumista sekä tunnetaitoja.

Kääntökirjan nimi: Katri Katin venyttelyhetki
Alkuperäisteos: The Purrfect Pawse – A little book to help
children pause, stretch and be grateful / Stars in the Night
Suomennos: Arja Pikkupeura
Kuvittaja: Tatiana Minina
978-952-451-927-4 • L85.1, L14.16
nid. n. 46 s.
Kustantajahinta 23 e
Ilmestyy 14.5.2019
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Myyntimenes
tys! Vuoden
2018
myydyimmät
käännetyt
lastenkirjat si
jalla 18.

Leena Hämäläinen

Kuura-ketun värikäs vuosi
Ideakirja taideluontokasvatukseen
Kuura-kettu katseli ylös taivaalle. Kotimetsän yllä näkyi suuria, hahtuvaisia kumpareita
kuin harmaita hattaroita. Syksyn sadepilviähän ne olivat! Kuurasta ne näyttivät ihanan
pehmeiltä.
Miltähän pilvi mahtaisi tuntua sormissa? Tämä selviää, kun valmistaa Kuura-ketun ohjeilla tuntoaistia hemmottelevan pilvimassan. Kurkistamalla Kuuran värikkääseen kotimetsään voi tehdä myös vaikkapa lumihangen lailla kimaltelevaa muovailuvahaa tai kukkien
terälehdillä maalattuja aurinkoja.
Kirjaan on koottu roppakaupalla ihania ideoita ja tehtäviä, joissa yhdistyvät luonto ja
taidekasvatus. Kirjassa on jokaiselle vuodenajalle monipuolisia toimintavinkkejä, esimerkiksi aistien käyttöön painottuvia retki-ideoita ja eri tekniikoita hyödyntäviä taidetehtäviä.

Leena Hämäläinen on ilmaisukasvatukseen erikoistunut varhaiskasvattaja. Taiteen ja luonnon yhdistäminen on hänen intohimonsa, mikä näkyy myös tämän kirjan ihastuttavissa ideoissa.

Kuvittaja: Outi Penttinen
978-952-451-934-2 • K70
nid. n. 160 s.
Kustantajahinta 37 e
Ilmestyy 29.8.2019
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Mirja Köngäs

Tunneäly varhaiskasvatuksessa
Olemme kaikki saaneet neurologisessa lottoarvonnassa voiton nimeltä tunneäly. Tuon potin arvoa mitataan jo varhaislapsuudessa. Kyky käsitellä, sanoittaa ja säädellä tunteita sekä käyttää tunteita vahvuutenamme ovat merkittäviä taitoja meistä jokaiselle.
Lasten silmien läpi tavallinen päiväkotipäivä näyttää täysin toiselta kuin aikuisen. Se myös tuntuu
täysin erilaiselta. Tunteiden huomioiminen varhaiskasvatuksessa jää silti helposti arkisen toiminnan ja
stressin jalkoihin.
Ymmärtämällä aivojen tunneprosesseja ja lasten keskinäisen kulttuurin erityispiirteitä kasvattajalle
avautuu mahdollisuus tukea lasten emotionaalista kehitystä. Tunneälyn käytön avulla on mahdollista
pohtia muun muassa sitä, milloin tunne menee järjen edelle ja miksi ja kuinka tunteet vaikuttavat toimintaamme. Tunneälyä kehitettäessä tavoitteena on löytää paras mahdollinen tapa toimia tunteiden ja
niiden aiheuttamien reaktioiden kanssa.
Teos avaa lasten tunnekehityksen vaiheita ja tunneälyn käsitettä. Kirja osoittaa, kuinka lasten ja aikuisten tunneäly näkyy päiväkodin arjessa, miten lasten tunnekasvatusta voidaan tukea ja millaisia työkaluja tähän on olemassa.

Mirja Köngäs on päiväkotiarkea tutkinut ﬁlosoﬁan tohtori, joka painottaa lapsinäkökulmaa tunnetutkimuksissa.
Köngäs on lasten keskinäisen kulttuurin puolestapuhuja, ja teksteissään hän sivuaa myös neurobiologiaa kasvatuspsykologisella otteella. Lisäksi hän on kahden lapsen äiti ja entinen päiväkotityöntekijä.
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978-952-451-942-7 • K38.51
nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 3.10.2019

Irina Katajisto-Korhonen – Riikka Takala

Rentoutusopas
Rauhallinen hengitys, levollinen olo – rentoutunut ihminen on tyyni.
Rentoutumisessa tavoitteena on mielen ja kehon tasapaino ja vapautuminen fyysisestä ja psyykkisestä jännityksestä. Rentoutumiseen liittyy aina kokemus mielihyvästä. Yleisiä rentoutumisen harjoittelun tavoitteita ovat esimerkiksi unenlaadun paraneminen, stressin hallinta sekä ahdistuneisuuden tai
muun psyykkisen oireen hallinta. Itselleen sopivien rentoutusmenetelmien löytäminen auttaa selviytymään arjen tilanteista.
Rentoutusopas on näyttöön perustuva harjoitusohjelma. Sen kehittämisessä on hyödynnetty rentoutumiseen liittyvää laajaa teoriatietoa ja vuosien kokemusta rentoutusharjoitusten käytöstä terapiatyössä.
Tämä opas on suunniteltu erityisesti ohjaajan käyttöön. Opas kertoo yksityiskohtaisesti, miten tapaamiskerrat ja kotiharjoittelun voi rakentaa. Oppaassa on valmiita monistepohjia, joista asiakkaat saavat
kattavasti tietoa rentoutuksen vaikutuksista omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Irina Katajisto-Korhonen on toimintaterapeutti (YAMK) ja ammatillinen opettaja ammattikorkeakoulussa.
Riikka Takala on ammatiltaan toimintaterapeutti (AMK) ja tehnyt innovatiivista työtä mielenterveyskuntoutujien
parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

978-952-451-929-8 • K59.33
nid. n. 100 s.
Kustantajahinta 35 e
Ilmestyy 15.8.2019
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Markku Ojanen

Voiko persoonallisuus muuttua?
Persoonallisuus – onko se pysyvä, muuttuva vai jotain siltä väliltä?
Olemme tottuneet ajattelemaan, että oma ja muiden persoonallisuus on kiveen hakattu – hyvine ja huonoine puolineen. Kun omat tai muiden piirteet ärsyttävät, alamme helposti miettiä,
voisiko persoonallisuus sittenkin muuttua. Tarvitseeko sen muuttua?
Kirja kuvaa persoonallisuuden muutosta ja pysyvyyttä psykologiseen tutkimustietoon pohjautuen. Kirjassa pohditaan esimerkiksi, arvostammeko enemmän pysyvyyttä vai muutosta, millaisia asioita itse voimme tai emme voi muuttaa ja kuinka ympäristö vaikuttaa persoonallisuuden
muokkaantumiseen. Muuttaako esimerkiksi työttömyys tai lapsen saaminen persoonallisuutta?
Entä ulkomaille muuttaminen? Onko psykoterapialla vaikutusta persoonallisuuteen?

Markku Ojanen on psykologian emeritusprofessori, tietokirjailija ja luennoitsija. Ojasen keskeisimpiä
tutkimusalueita ovat mielenterveys, terveyspsykologia, positiivinen psykologia sekä hyvinvointi ja onnellisuus.

978-952-451-941-0 • 14.4
sid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 26.9.2019
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Mira Talala

Psyykkisesti oireileva oppilas
Jokainen opettaja on kohdannut luokassaan oppilaan, joka vaikuttaa väsyneeltä ja jolla kotitehtävät ovat useimmiten tekemättä. Huolta voivat aiheuttaa myös oppijat, jotka haastavat
riitaa pienimmistäkin asioista, vetäytyvät sosiaalisista tilanteista tai ovat impulsiivisia.
Kun luokassa on psyykkisesti oireilevia oppilaita, opettaminen voi tuntua uuvuttavalta. Opettajan ei kuulu tehdä terapeutin töitä. Opettaja voi kuitenkin hyötyä psykoterapian välineistä,
joilla voi auttaa oppilasta selviytymään luokkatilanteista. Tällöin lapsen itseluottamus kasvaa
ja ongelmallinen käyttäytyminen vähenee.
Kirjassa kerrotaan, mitä opettajien ja koulun muiden aikuisten on hyvä tietää lasten ja nuorten yleisimmistä psyykkisistä häiriöistä. Kirjan selkeät toimintatavat auttavat tukemaan psyykkisistä oireista kärsiviä oppilaita osana opetustyötä. Lisäksi teos auttaa työn rajaamisessa ja
oman jaksamisen tukemisessa.

KM, kognitiivinen psykoterapeutti Mira Talala on työskennellyt 14 vuoden ajan koulukuraattorina peruskoulussa ja toisella asteella. Nykyisin hän toimii terapeuttina sekä kouluttajana opetus- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksissa ja vanhempainilloissa.

978-952-451-936-6 • K38.5+
nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 e
Ilmestyy 10.10.2019
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Aki Luostarinen – Juuso Henrik Nieminen

Arvioinnin käsikirja
Arvioi näiden väitteiden paikkansapitävyys:
oikein / väärin
Arviointi on opettajan tärkein apuväline.
Arviointia kannattaa suunnitella yhdessä muiden kanssa.
On hyvä keskittyä vain yhteen arvioinnin tapaan.
Arviointi vaikuttaa suuresti oppilaiden oppimiseen ja opiskeluun.
Arviointi on hauskaa.
Arvioinnin käsikirja kertoo sinulle, miten onnistuit.
Uskallatko ravistella ajatuksiasi arvioinnista? Arvioinnin käsikirjassa luodaan monipuolinen katsaus arvioinnin muotoihin, opetussuunnitelman arviointikäsitykseen ja viimeisimpään arviointia
koskevaan tutkimustietoon. Tästä kirjasta saat uusia värejä arvioinnin raikastamiseen!

Pedagoginen asiantuntija ja opetushenkilöstön kouluttaja Aki Luostarinen (FM) on perehtynyt opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin kehittämiseen ja koulujen arviointi- ja toimintakulttuurien kehittämiseen. Väitöskirjatutkija ja pedagoginen asiantuntija Juuso Henrik Nieminen (FM) tutkii arvioinnin ja
oppimisen välistä yhteyttä.
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978-952-451-928-1 • K38
sid. n. 230 s.
Kustantajahinta 45 e
Ilmestyy 1.8.2019

Ville Pietiläinen – Antti Syväjärvi (toim.)

Johtamisen psykologia
Onko tiimisi vuorovaikutuksessa ongelmia? Tuntuuko, etteivät kaikki työyhteisösi jäsenet elä
samassa työtodellisuudessa. Miten hallitset muutosvastarintaa?
Tämä teos auttaa johtajaa rakentamaan siltaa työn mielekkyyden ja työyhteisön tuloksellisuuden välille. Johtamisen psykologian päähenkilöitä ovat ihmiset ja heidän halunsa antaa
parhaansa yhteiseen käyttöön. Jokaisella työyhteisöllä ja sen jäsenillä on oma historiansa, joka
tuottaa erilaisia kokemuksia ja tulkintoja asioiden sujuvasta hoitamisesta. Johtamisen psykologia auttaa ymmärtämään tätä ihmisten ja työyhteisöjen välistä kerroksellisuutta ja valjastamaan
sen tuloksellisen toiminnan palvelukseen.
Kirja sopii kaikille johtamistyötä tekeville, työyhteisöjen kehittäjille ja alan opiskelijoille. Teos
on kauttaaltaan uudistettu painos kirjasta Johtamisen psykologia – Ihmisten johtaminen muuttuvassa työelämässä (PS-kustannus 2012).

Kirjan kirjoittajat ovat johtamisen, hallintotieteen ja organisaatiopsykologian asiantuntijoita. HTT Ville
Pietiläinen on Lapin yliopiston yliopistonlehtori ja Vaasan yliopiston dosentti ja PhD, HTT Antti Syväjärvi
Lapin yliopiston hallintotieteen professori ja Tampereen yliopiston dosentti.

2., uudistettu painos
978-952-451-935-9• K69.11
sid. n. 260 s.
Kustantajahinta 59 e
Ilmestyy 20.9.2019
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PS-kustannus
PL 303, 40101 Jyväskylä
puh. 014 337 0070
asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi

www.ps-kustannus.fi

Onko sinulla kirjaidea?
Ota yhteyttä!
kustannuspäällikkö
Pirjo Peura
puh. 014 337 0051
pirjo.peura@ps-kustannus.fi

