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2

nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 37 €
Ilmestyy 20.9.2022
978-952-370-283-7 • 38.51
978-952-370-310-0 (e-kirja)

Tiia Trogen

Lempeän kasvattajan opas
Aikuisen itsesäätely ja itsemyötätunto

Meiltä aikuisilta vaaditaan hyvää itsesäätelykykyä. Mutta vain harva meistä on saanut omassa lapsuudessaan tukea tun-
netaitojen opetteluun.  

Itsesäätely ja itsemyötätunto ovat oleellisia lempeän kasvattajan ominaisuuksia. Itsesäätely on tunteiden, ajatusten ja 
käyttäytymisen säätelyä sekä keskittymiskykyä. Itseä kohtaan osoitettu myötätunto puolestaan on perusta myötätuntoon 
toisia kohtaan. Ilman tietoa ja harjoittelua näitä ominaisuuksia on vaikea hyödyntää kasvatuksessa. 

Tämän kirjan tavoite on olla kasvattajan ja vanhemman, ja siten myös lapsen, itsesäätelyn apu. Kun aikuinen pystyy 
säätelemään omia tunteitaan ja käyttäytymistään, myös lasten itsesäätely kasvaa. Käytännönläheinen kirja sisältää tietoa, 
tukea ja harjoituksia, joiden myötä on mahdollista tulla lempeäksi kasvattajaksi. 

TM Tiia Trogen on työskennellyt yli 20 vuotta eri-ikäisten lasten parissa. Hänet tunnetaan erityisesti positiivisen kasvatuksen mene-
telmästään, jonka hän on kehittänyt positiivisen psykologian tutkimustulosten pohjalta.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Lempe%C3%A4n-kasvattajan-opas.html


3

nid. n. 280 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 15.8.2022 
978-952-370-308-7 • K36.13
978-952-370-318-6 (e-kirja)

Mari Seppänen

Näin selviät tiimin jäsenenä
Tunnetaidot työkaluna sosiaali- ja terveysalalla

Vaikka sosiaali- ja terveysalan yksittäisissä asiakastapauksissa luovuus on monesti paikallaan, erinäiset päätökset ja linjauk-
set tehdään tiimeissä. Tiimityössä tarvitaan tiimiälyä, tunneälyä ja kohtaamisen taitoja. Kun kunkin vahvuudet saadaan 
tiimissä näkyviksi, ryhmä muodostuu enemmän kuin osiensa summaksi. 

Monissa työyhteisöissä istutaan aiempaa harvemmin alas yhdessä. Kun asioista ei keskustella avoimesti, tiimityö ei toi-
mi eikä haastavien tilanteiden käsittely suju. Moni tiimi kärsii myös vuorovaikutustaitojen puutteesta. Miten omaa tunne-
älyään voi kehittää? Miten kunkin vahvuudet saadaan tukemaan tiimin toimivuutta? Miten tiimi saadaan toimimaan in-
nostuneesti yhteisen tavoitteen eteen?

Tämän kirjan avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilainen pääsee tutkimusmatkalle niin omaan rooliinsa tiimin jäsene-
nä kuin toimivan työtiimin rakennusaineisiin. Ymmärtämällä erilaisia mieltymyksiä ja työskentelytyylejä tiimin keskinäinen 
arvostus kasvaa. Kirjassa on teorian lisäksi hyväksi havaittuja harjoituksia ja arjen esimerkkejä erilaisista tiimitilanteista.

Sairaanhoitaja (AMK), TtM ja tohtorikoulutettava Mari Seppänen on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla vuodesta 1998 niin 
asiakas työssä kuin asiantuntijatehtävissä. Moninaisten työroolien myötä Seppänen on saanut tarkkailla tiimien toimivuutta useista 
näkökulmista. Hän on kirjoittanut suositun teoksen Tunnetaidot voimavarana – Opas sosiaali- ja terveysalalle (PS-kustannus 2021).

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/N%C3%A4in-selvi%C3%A4t-tiimin-j%C3%A4senen%C3%A4.html


4

nid. n. 100 s.
Kustantajahinta 29 €
Ilmestyy 27.4.2022 
978-952-370-221-9 • K59.55

Hanna Suikkanen

Piilovoimia
Adhd-opas lapsille

Adhd ei ole vain haasteita ja vaikeuksia vaan myös niiden takaa löytyviä piilovoimia!  
Piilovoimia on alakouluikäisille lapsille ja heidän lähiverkostolleen suunnattu taitoharjoitteluun painottuva adhd-opas. 

Kirjan avulla voi käsitellä adhd-diagnoosin herättämiä tunteita, harjoitella keskittymisen ja rauhoittumisen taitoja sekä löy-
tää omia voimia ja vahvuuksia.

Kirja lisää tietoa ja ymmärrystä adhd:sta ja auttaa hyväksymään sen tuomia haasteita arjessa. Kirjan tehtävät ja harjoi-
tukset antavat käytännönläheisiä vinkkejä ja ideoita sekä kotiin, kouluun että vapaa-ajalle. Opasta voivat hyödyntää lasten 
vanhempien ja muiden kasvattajien lisäksi myös muut adhd-perheitä kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon, opetuksen ja 
kuntoutuksen ammattilaiset. Kirja on laadittu yhteistyössä ADHD-liiton kanssa. 

Hanna Suikkanen elää värikästä adhd-elämää sekä töissä että kotona. Hän on imatralainen sosiaalityöntekijä, ammatillinen opettaja 
ja neuropsykiatrinen valmentaja. Lisäksi hän on ADHD-liiton kouluttama 6–12-vuotiaiden lasten strategia-ohjaaja. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Piilovoimia.html
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sid. n. 340 s.
Kustantajahinta 45 €
Ilmestyy 28.10.2022 
978-952-370-309-4 • K14.12
978-952-370-319-3 (e-kirja)

Sari Kunnari – Marja Laasonen (toim.)

Lasten kielelliset vaikeudet
Haasteiden tunnistaminen ja kuntoutus

Lapsen kielen omaksuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Kielellisten vaikeuksien kauas-
kantoisten seurausten vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että vaikeudet tunnistetaan mahdollisimman varhain. Tämä uusimpaan 
tutkimustietoon pohjautuva teos auttaa tunnistamaan vaikeudet ajoissa ja pureutumaan tukitoimiin ja kuntoutukseen.

Kirjassa kuvataan kielellisten vaikeuksien taustatekijöitä, esiintyvyyttä ja oirekuvaa sekä suomalaisia diagnosointikäy-
tänteitä. Lisäksi perehdytään kielellisten vaikeuksien ilmenemismuotoihin, puheterapeuttiseen kuntoutukseen ja muihin 
kuntoutuksen alueisiin.

Teos on tarkoitettu kaikille lasten kanssa toimiville aikuisille, jotka kohtaavat arjessaan erilaisia lasten kielelliseen kehi-
tykseen liittyviä kysymyksiä ja pulmia. Se sopii niin kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille 
kuin lasten vanhemmillekin. 

Sari Kunnari on puheterapeutti ja logopedian professori, joka on tehnyt pitkään kieltenvälistä vertailututkimusta puheen ja kielen 
kehityksestä. Tyypillisen kehityksen lisäksi hänen erityistä osaamisalaansa ovat kehitykselliseen kielihäiriöön ja kuulovikoihin liittyvät 
kielelliset vaikeudet.

Marja Laasonen on neuropsykologian erikoispsykologi ja logopedian professori, jolla on pitkä kliininen ura kehityksellisen kielihäiriön 
parissa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt kieleen perustuviin haasteisiin, kuten lukemisvaikeuteen ja kehitykselliseen kielihäiriöön.

Kirjan muut kirjoittajat ovat lasten ja nuorten kielellisten vaikeuksien erityisasiantuntijoita, joilla on pitkäaikaista kokemusta kielellisten 
vaikeuksien tunnistamisesta, kuntoutus- ja ohjaustyöstä tai tutkimuksesta.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Lasten-kielelliset-vaikeudet.html
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sid. n. 340 s.
Kustantajahinta 43 €
Ilmestyy 31.8.2022 
978-952-370-314-8 • K37.41
978-952-370-326-1 (e-kirja)

Noora Heiskanen – Marja Syrjämäki (toim.)

Pienet tuetut askeleet
Varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt

Toimiva tuki on lapsen oikeus. Toteutuakseen tuki edellyttää osaamista, sitoutumista ja toimivia rakenteita. Varhaiskas-
vatuksen tukiuudistuksen tavoitteena on tarjota ammattilaisille selkeät toimintamallit, joiden avulla jokainen lapsi saa 
tarvitsemansa tuen.

Tässä teoksessa tarkastellaan tutkimusperustaisesti ja käytännönläheisesti tuen uudistuvia käytäntöjä. Kirjoittajat paneu-
tuvat niin säädösperustaan, tuen suunnittelun ja päätöksenteon prosesseihin kuin tuen konkreettiseen toteuttamiseen lapsen 
arjessa. Kirjassa käsitellään myös muita lapselle tarjottavan tuen keskeisiä rakennuspalikoita, kuten yhteistyön kysymyksiä, 
tuen ja inkluusion johtamista ja yhteisen vastuunoton merkitystä. 

Kirjan keskeinen teema on toimintakulttuurin ja tukeen liittyvien toimintatapojen kehittäminen pitkäjänteisenä prosessi-
na. Teos on suunnattu niin varhaiskasvatuksen ammattilaisille, alan opiskelijoille kuin koulutuksen järjestäjille. 

Noora Heiskanen (KT, VEO) toimii erityispedagogiikan yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Noora on toiminut opetustehtä-
vissä varhaiskasvatuksessa, toisella asteella ja yliopistossa sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kouluttajana.  

Marja Syrjämäki (KT, VEO) työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Marjalla on vuosien työ-
kokemus varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tehtävistä.  

Muut kirjoittajat ovat alan tutkijoita ja kokeneita varhaiskasvatuksen ammattilaisia. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Pienet-tuetut-askeleet.html
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nid. n. 80 s.
Kustantajahinta 37 €
Ilmestyy 15.11.2022 
978-952-370-316-2
L14.16, L85.1

n. 30 korttia
Kustantajahinta 32 €

Ilmestyy 15.11.2022 
978-952-370-317-9

L14.16

Maarit Kerminen

Virhusaaren seikkailut 
Mukaansatempaavia tunnetaidetehtäviä

Sukella tunnetaitojen maailmaan taidekasvatuksen avulla!
Pieni Virhu on ihmeellisen Virhusaaren ainoa asukas ja 

hirvittävän yksinäinen – mutta kun Kuu lahjoittaa hänelle 
maagisen taikapeilin, ilmestyy Virhun luokse yhtäkkiä jos 
minkämoista olentoa. Seuraa ihanaa ja kutkuttavaa yh-
dessäoloa uusien ystävien kanssa, iloa, naurua ja seikkai-
luja, mutta myös pahastumista, riitelyä ja kateutta. Kuten 
meidän kaikkien, on Virhun ja hänen ystäviensä opittava, 
kuinka luovia niin ihanien kuin vaikeidenkin tunteiden 
kanssa, jotta kaikki ei menisi mullin mallin.

Virhusaaren seikkailut – Mukaansatempaavia tunnetai-
detehtäviä on varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen opetta-
jille suunniteltu tehtäväkirja, jossa tunne- ja ihmissuhdetai-
toja harjoitellaan monipuolisten taideharjoitusten kautta. 
Tehtäviä tukevat upeasti kuvitetut sadut, jotka osallista-
vat oppilaita. Sadut luovat maailman, jossa on turvallista 
opetella ja tutustua kaikkiin arjessa koettuihin tunteisiin.

Maarit Kerminen on varhaiskasvatuksen opettaja, taidekas-
vattaja ja yhteisöpedagogi. Virhusaaren seikkailut on hänen 
esikoiskirjansa, joka on syntynyt hänen kehittämiensä tunne-
taitoja vahvistavien taidepajojen pohjalta. 

Maarit Kerminen

Virhusaaren seikkailut
Toimintakortit kaveritaitojen harjoitteluun

Heittäydy kaveritaitojen kutkuttavaan maailmaan!
Mitä tehdä silloin, kun on niin riehakas olo, 

ettei millään saa rauhoituttua? Entä silloin, kun 
jokin tilanne jännittää niin, että jähmettyy paikoil-
leen? Tai kun joku on jäänyt ulos muiden leikeistä? 

Kortit on suunniteltu tukemaan lasta erilaisis-
sa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Ne so-
pivat aikuisen ja lapsen yhteisen keskustelun ja 
pohdinnan avaajiksi ja tueksi, sillä ne auttavat 
lasta konkretisoimaan uusia ja hämmentäviä ti-
lanteita ja löytämään niihin myönteisiä ratkaisu-
malleja. Korteissa seikkailevat Virhusaaren maa-
ilmasta tutut satuhahmot, kuten Virhu, Hööpeli 
ja neiti Klarinetta.

Toimintakorttien tarinat ja kuvitukset on tehnyt Vir-
husaaren maailman luonut Maarit Kerminen, joka 
on varhaiskasvatuksen opettaja, taidekasvattaja ja 
yhteisöpedagogi. Toimintakortit sopivat niin varhais-
kasvatukseen, esiopetukseen kuin kotiinkin, ja niitä 
voi käyttää yksin tai yhdessä Virhusaaren seikkailut – 
Mukaansatempaavia tunnetaidetehtäviä -kirjan kanssa.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Virhusaaren-seikkailut.html
https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Virhusaaren-seikkailut-toimintakortit.html
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nid. n. 220 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 24.11.2022 
978-952-370-290-5 • K38
978-952-370-296-7 (e-kirja)

Teemu Leinonen – Mikko Mäkelä

Hyvän oppimisen tilat
Kuinka rakentaa oppimiselle tilaa? Miten nykyisiä ympäristöjä voidaan hyödyntää paremmin ja monipuolisemmin? Miten 
ympäristöt, oppiminen ja hyvinvointi linkittyvät toisiinsa?

Oppimisympäristö käsitetään useimmiten fyysiseksi ympäristöksi, vaikka siihen kuuluu myös psyykkinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen ympäristö. Myös käytetyt menetelmät ja välineet ovat osa oppimisympäristöjä.

Tämä kirja herättää katsomaan maailmaa uudenlaisista näkökulmista ja laajentamaan oppimisympäristön käsitettä uu-
sille alueille. Teos näyttää, miten voi edistää oppimista niin että oppimisympäristö ja pedagogiikka tukevat toisiaan.

Teos on suunnattu opettajille niin varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle kuin vapaaseen sivistystyöhön-
kin. Se tarjoaa uusia ajatuksia myös arkkitehdeille ja muille ammattiryhmille, jotka ovat oppimisympäristöjen kanssa teke-
misissä ja niistä vastuussa. 

Professori Teemu Leinonen työskentelee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Hän toimii Aalto Media Labissä op-
pimisympäristöjen tutkimusryhmän johtajana. Hänen tutkimuksensa käsittelee erityisesti digitaalisia oppimisympäristöjä sekä digitaalis-
ten opetuksen ja oppimisen työvälineiden suunnittelua. Viime vuosina Teemu on laajentanut tutkimustaan myös arkkitehtuurin suuntaan. 

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut varhaiskasvatusjohtajana Jär-
venpäässä sekä varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkönä Helsingissä. Hän on vastannut oppimisympäristöihin liittyvistä hankkeista, 
joissa on laajennettu oppimisympäristöjä esimerkiksi digitalisaation, liikkumisen ja taidekasvatuksen näkökulmista. Työssään hän on 
ollut mukana myös useiden päiväkotien rakennus- ja korjaushankkeissa pedagogiikan asiantuntijana. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Hyv%C3%A4n-oppimisen-tilat.html
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nid. n. 200 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 29.9.2022
978-952-370-276-9 • K38.29

Maiju Multanen

Luokanvirittäjä
150 harjoitusta oppilaiden työskentelyn tukemiseen

”Kun havaitsen luokassa jonkun oppilaan yli- tai alivireystiloja, itsesäätelyn vaikeuksia tai turvattomuuden tunteita, pyrin teet-
tämään koko luokalla harjoituksia, joiden uskon helpottavan oppilaan oloa ja samalla tarjoavan hyvinvointia koko luokalle.”

Vain muutama minuutti koulupäivän tai oppitunnin alussa voi ratkaista sen, miten oppiminen sujuu koko päivänä. Eri-
laisilla ryhmää tukevilla menetelmillä opettaja voi helpottaa koko luokan työskentelyä. 

Tämä kirja tarjoaa mahdollisuuden tarkastella luokassa esiintyviä oppilaiden vaikeuksia ja tuen tarpeita uudesta näkö-
kulmasta. Kirjan teemat ja harjoitukset käsittelevät muun muassa ryhmäytymistä, keskittymistä, vireystilan säätelyä sekä 
läsnäolotaitoja. 

Kirjan 150 harjoitusta ovat käytännön työssä testattuja, ja ne ohjaavat vastaamaan monenlaisiin haasteisiin. Ne ovat 
saaneet innoituksensa taideterapiasta, mutta kuka tahansa voi hyödyntää ideoita omassa työskentelyssään. Monet harjoi-
tuksista ovat lyhyitä, ja ne on helppo ottaa osaksi tavallista oppituntia sekä toteuttaa yhdessä koko luokan kanssa. Harjoi-
tukset sopivat myös yleisemmin ryhmien ohjaamiseen. 

Kun opettaja saa heti päivän alussa viritettyä luokan oikealle oppimisen taajuudelle, on opettaminen helpompaa. 

Maiju Multanen on steinerkoulun luokanopettaja, erityisopettaja ja äidinkielen aineenopettaja. Lisäksi hän on valmistunut taidetera-
peutiksi Eino Roiha -instituutista sekä suorittanut lasten tunne- ja tietoisuustaitojen ohjaaja -koulutuksen. 

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Luokanviritt%C3%A4j%C3%A4.html
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nid. n. 250 s.
Kustantajahinta 39 €
Ilmestyy 25.8.2022
978-952-370-282-0 • K38
978-952-370-324-7 (e-kirja)

Laura Jääskeläinen

Ryhmä toimivaksi
Helppoja harjoituksia ryhmäyttämiseen

Meillä kaikilla on luontainen tarve kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi omana itsenämme. Koulumaailmassa näitä tar-
peita haastavat monet ilmiöt, kuten yksinäisyys, syrjiminen ja kiusaaminen. Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä tukemalla 
ryhmän vuorovaikutusta. Samalla luodaan pohja hyvälle työrauhalle ja oppimismotivaatiolle, mikä helpottaa myös opet-
tajan työtä.

Ryhmäyttäminen on ohjattua toimintaa, jonka tavoite on vahvistaa ryhmän jäsenten keskinäistä luottamusta ja turval-
lisuudentunnetta sekä lisätä ryhmän myönteistä ilmapiiriä. Kun ryhmä toimii hyvin, ongelmatilanteet saadaan nopeammin 
ratkaistua ja kouluun on mukava tulla.  

Ryhmä toimivaksi -kirja tarjoaa tietoa ryhmäilmiöstä sekä konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden ja myönteisen 
ilmapiirin lisäämiseen. Harjoitusten toteuttaminen ei vaadi suuria valmisteluja, ja monia niistä voi myös soveltaa tukemaan 
oppitunnin aihetta. Kirja sopii sekä peruskouluun että toiselle asteelle. 

Kirja auttaa luomaan toimintakulttuuria, jossa pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia vahvistamalla myönteistä vuo-
rovaikutusta alusta alkaen. 

Laura Jääskeläinen on aineenopettaja sekä ryhmä- ja vuorovaikutusvalmentaja, jonka missio on lisätä tietoa ryhmän toimivuuden ja 
myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamisesta. Hän on tehnyt pitkäjänteisesti töitä ryhmäyttämisen edistämiseksi kokeilemalla eri-
laisia menetelmiä omien yläkoulun opetusryhmiensä kanssa, kouluttamalla opettajia sekä jakamalla tietoa, havaintojaan ja käytännön 
vinkkejä muun muassa Youtube-kanavansa avulla.

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 

ja tilaa itselle  
tai lahjaksi 

MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Ryhm%C3%A4-toimivaksi.html
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n. 40 korttia
Kustantajahinta 35 €
Ilmestyy 15.8.2022 
978-952-370-315-5 • K38

Maria Matilainen – Marjukka Puustinen

Maltti ja Sinni -tunnekortit
Tunteista tietoiseksi tuleminen, tunteiden tunnistaminen ja kaikkien tunteiden hyväksyminen ovat kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin rakennuspalikoita. Tunteiden merkityksen ymmärtäminen ja vaihtelun huomaaminen arjen tilanteissa luovat 
pohjaa tunnesäätelyn taidoille ja taitavalle käyttäytymiselle.

Tuote sisältää 30 eri tunnetta kuvaavaa korttia, aikuisten keskusteluvihjekortit ja lasten omat ohjekortit. Korttien selkeät 
ihmishahmot helpottavat tunteiden tunnistamista. Kasvojen ilmeiden lisäksi tukea tunnistamiseen tuovat kehon asennot ja 
korteissa näkyvä tunnesana. Kortteja voi käyttää kouluissa, päiväkodeissa, lastensuojelussa, kerhoissa, harrastuksissa, te-
rapiassa ja kotona. 

KM Maria Matilainen on kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja nuorten psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen 
valmentaja, erityisopettaja ja psykologian aineenopettaja. KM Marjukka Puustinen on kognitiivisen käyttäytymisterapian lasten ja 
nuorten psykoterapeutti ja erityisluokanopettaja. 

Kirjoittajilla on vuosien kokemus erityisopetuksesta. Nykyisin he työskentelevät omissa yrityksissään psykoterapeutteina. He ovat 
kirjoittaneet kirjan Maltti ja Sinni – Harjoitteita itsesäätelytaitojen oppimiseen (PS-kustannus 2021).

Tutustu kirjaan  
verkkokaupassamme 
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MOUSE-POINTER

https://www.ps-kustannus.fi/tuotteet/Maltti-ja-Sinni-tunnekortit.html
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