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'fämä kirja esittelee, rnitä sosiaalipsykologia on ja nTitä annet-

tavaa sillä on arjen ilmiöiclen ytnmärtämiselle. Arjella viitataau
kirjassa niin jokapäiväiseen elärnään eri iIruenemislnuotoineen
kuin sen juhlahetkiin. Tieteenala¡ta sosiaalipsykologia ou laaja.

Sosiaalipsykologisen tiedon tarve yhteisku¡Ìnalì eri alueilla o¡r

myös rnerkittävä, joten alan perusoppikirjojen tarve on suuri.
'Iässä kirjassa tarkastellaarr erityisesti sellaisia tutkiurussuunta-

uksia ja -tuloksia, jotka ovat rnerkittäviä arjen yntmärtäurise¡r
kanrralta.

Kirjassa tarkastellaan sosiaalipsykologian antia erityisesti

nykyajan haasteita vaste¡'r. Miten muoclostaa mielikuva itsestä ja

mt¡ista rnonin tavoin sirpaloituneessa ¡naaiIllassa, jossa perhe-

rakenteet ovat rnollirnuotoistt¡neet, ihmiset kuuluvat erilaisiin
heille tärkeisiin alaryhrniin ja jossa tavanornaisen joukkotieclo-

tr¡ kseu rirutalle on tullt¡t itrteruet rno¡ri naisine mahclollist¡uksi-

neen? Entä mitä vaikutuksia ylipäätääu on t¡udeIr cligitaalisen

tekniikan käyttöönotolla eli siirtyrnällä kasvokkaisesta sähköi-

sesti välittyrìeeseen vuorovaikutukseen, ja kuinka ratkoa risti-
riitoja tyydyttävällä tavalla, kun periuteet eivät välttärrrättä an¡ra

sopivia toimintamalleja? Aihepiirejä havainnollistetaan ja poh-

ditaan arkipäivän esimerkkien avulla. Samalla kuitenkin an-

rÌetaan yleiskuva sosiaalipsykologian keskeisistä näkökul¡nista.

Kirjan lr¡vr¡issa lähemnTin tarkasteltavat ail'realueet ovat arki-
nen vuorovaikutus, ¡'n irrur¡den ja identiteeti tr rakeutunr irterì, so-

siaaliset suhteet ja ryhmäprosessit, sosiaalinen havaitse¡ninetl

ja ajattelu sekä I'ryvinvointi. Perspektiiviä temaattiseetr tarkas-

telur.rn otetaan johclantoluvussa sosiaalipsykologian historias-

ta esimerkkien kautta. Kirjan tekijät vastaavat kirjasta yhdes-

sä kokonaisuuterìa: se oll sr¡urìniteltu yhdessä, ja tekijät ovat

eri vaiheissa komrnentoineet toisteusa tekstejä. Kttllkin luvttn

yhteydessä il¡naistaa¡r kuite¡rki¡r tekstin pääkirjoittaja, vaik-

kei kyseessä olekaan tavanlrrukailren toimitettu teos. Lttvr¡t on
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kuire¡rkin kirjoitettu kunkin aihepiirin perinteistä käsin, ja ne

uoikkeavat iossain rnäärin toisistaan myös tyyliltään' Kirjan

iekijöiclen ¡ri rrrct o,r lrreteltu käänteisessä aakkosjärjestyksessä'

Täl íä ratkaisulla tasapainota¡nme yhtä tavanrnukaista tutkijoi-

clen käyrtämäü kirjallisten töiden nimijärjetystä eli aakkosjär-

jesrystä. 'lässä kirjassa tekijöiden järjestys olisi yhtä hyvin voi-

tu al'Poa.

Halua¡rrme esittää lämpimät kiitokset koko kirjaa tai sen eri

lukuja komrnentoineille: professori Vilma Hänniselle Kuopion

yliopistosta, tutkija Tuuli Anna Mähöselle ja tutkija Inari Sa-

kille Helsingin yliopistosta sekä yliassistentti Tarja Aaltoselle,

ma. professori Irmeli färventielle, yliassistentti fohanna Ruusu-

vuorelle ja yliassistentti Marko Saloselle Tampereen yliopistos-

ta. Lisäksi olemme käyneet hedelmällisiä keskusteluja monien

kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Haluamme kiittää heitä an-

toisista näkökulmista, jotka ovat pitäneet ¡notivaatiotamme yllä

pitkän kirjoitustyön aikana.
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