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Lämpimästi tervetuloa koulutuksiimme! 
 

 Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos,  

 joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta.   

 Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkea-

 kouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisä-

 koulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin 

 koulutuksiin. Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, 

 ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisö-

 luentoja sekä lukiolaiskursseja.  
 
 
 
 

Ilmoittautuminen 

Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu kesäyliopiston nettisivuilla osoitteessa  

www.paijathameenkesayliopisto.fi. Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi 

viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit tiedustella vapaita  

opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta p. 044 7290 020 tai sähköpostitse osoitteesta  

info@paijathameenkesayliopisto.fi. 

 

Koulutuspaikka 

Opetus järjestetään pääsääntöisesti Niemen kampuksella (Lahden Tiedepuisto), osoitteessa 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti. Koulutuspaikka tarkentuu kutsukirjeessä. 

 

Peruutusehdot 

Peruutusmaksu on 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautu-

mispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo 

alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. 

 

Kesäyliopisto pidättää oikeuden koulutusohjelman painatuksen jälkeen koulutuksiin mahdolli-

sesti tuleviin muutoksiin. 

 

 

Ajantasaiset tiedot kaikista koulutuksistamme löydät osoitteesta  

www.paijathameenkesayliopisto.fi 

 

 
 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto 

Niemenkatu 73 (C-osa), 15140 Lahti 

www.paijathameenkesayliopisto.fi 

info@paijathameenkesayliopisto.fi 

p. 044 7290 020 

  

Päijät-Hämeen kesäyliopisto 
– Sinua varten ympäri vuoden 



Päijät-Hämeen kesäyliopiston koulutukset  

syksy 2019 

 

Ammatillinen täydennyskoulutus 

Pitkät koulutusohjelmat 

• Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®-koulutus 40 op 

• Positive Psychology Practitioner 20 op 

• Kriisityön koulutusohjelma "Stepped model of care" 20 op 

• Tyytyväinen eläin, onnellinen omistaja - Koulutuskokonaisuus eläinten kanssa työskenteleville 

10 op 

• Varga-Neményi -menetelmä 1. luokan matematiikan opetuksessa 

• Luovuus työvälineeksi taideterapeuttisin menetelmin 

• Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamistyössä toimiville 10 op 

• Vertti-toiminnan ryhmänohjaajakoulutus 

• Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus (kevät 2020) 

• Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäkoulutus Solution Focused Art® 20 op (kevät 2020) 

• Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op (kevät 2020) 
 

 

Lyhyet koulutukset 
• Kasvun eväät 1 – haastavasti käyttäytyvän lapsen kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukes-

keisellä työotteella 

• Inhimillinen johtaminen muutostilanteissa 

• Potilaan oikeudet sekä henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet 

• Vähemmän stressiä, enemmän hyvinvointia – Stressinhallintavalmennus 

• Vuorovaikutus ratkaisee - ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja ohjaus- ja asiakastilanteissa 

• Iloa ja rentoutta kisaamiseen koiraharrastajille 

• Työhyvinvointia luonnosta 

• Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen näkökulma 

• Itsetunto kuntoon – Anna lapsen onnistua! 

• Kasvun eväät 2 – kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa? 

• Hakukoneoptimoinnin perusteet 

• MAPA® Perusteet - Haastavat tilanteet vanhuspalveluissa 

• Ruokakasvatus ja aistilähtöinen sapere-menetelmä 

• Matkalla makumestariksi – miten kasvattaa ruokarohkeita lapsia 

• Persoonallisuushäiriöt 

• Traumaattinen kriisi – Toipumista tukeva kriisiauttaminen 

• Psyykkisen resilienssin työkalupakki – intensiivivalmennus opettajille 

• Oivalla ja löydä ratkaisuja muistisairaiden ihmisten käytösoiretilanteisiin 

• Hakukoneoptimoinnin jatkokoulutus 

• TRE®-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi 

• MAPA® Perusteet – Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallintamenetelmä 

pienten lasten kanssa työskenteleville 

• Vastuullinen sijoittaminen   
 

 



Pitkät koulutusohjelmat  

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®-koulutus (40 op) 

 

Aika 22.8.2019-5.9.2020 klo 9.00-17.00 (16 lähiopetuspäivää) 

Kouluttajat Koulutuksen lähiosioiden kouluttajana toimii VTM, Lasten Tunnetaito-ohjaaja  

Inkeri Meriluoto. Vierailevat kouluttajat: Sanna Tuovinen (Satuhieronta, lähiosio), Leena  

Ylimäki (Draaman käyttö, verkkomateriaali ja lähiosio), Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen, 

vanhemmuuden tukeminen, lähiosio), Karita Palomäki (EFT, verkkokurssi) ja Sara Hellsten 

(tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus, lähiosio) 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan 

työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa 

tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jä-

senille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toi-

mintaansa. 

 

Kuvaus 

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16-

vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen las-

kennallinen työmäärä vastaa 40 opintopistettä. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut 

työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunne-kehoyhteyden ja it-

setunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. 

Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea 

lasta hänen omalla kielellään. Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draaman mene-

telmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä myötäelävä väkivallaton vuorovaikutus NVC. 

 

Tavoite 

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä ta-

voitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tuntei-

siin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnä olevammin tukemaan lapsia ja 

nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa että tavoitteellisissa ohjaus-

hetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvu-

prosessina. 

 

Toteutus 

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärke-

ässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Kesto yhteensä 16 lähipäivää. Aloitus-osio ja 4. osio 

3 päivää, muut osiot 2 päivää, á 8 h.  

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla sekä sitoutumista koulu-

tukseen ja lähipäivien kellonaikoihin.   

 

Hinta 3290 € 

Ilmoittautuminen Lähetä hakemus osoitteeseen info@paijathameenkesayliopisto.fi ja ilmoit-

taudu sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 4.8.2019 mennessä.  

Lisätiedot Koulutuksen sisältöä koskevat asiat: Kouluttaja Inkeri Meriluoto, inkeri@tunneja-

taida.fi tai p. 0505420 364. Muissa asioissa: Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@pai-

jathameenkesayliopisto.fi 



Pitkät koulutusohjelmat 

Positive Psychology Practitioner (20 op) 

 

Aika 28.8.2019-27.2.2020 (6 lähiopetuspäivää ja 6 verkkotapaamista) 

Kouluttajat Netta Lehtonen, soveltavan positiivisen psykologian maisteri (UEL), valmentaja, 

KTK, toiminut avustavana luennoitsijana (Applied Positive Psychology, University of East Lon-

don) ja Paulina Piippo, soveltavan positiivisen psykologian maisteri (UEL), valmentaja, DI 

Kohderyhmä Esimiehet, HR-ammattilaiset, valmentajat, opettajat, psykologit, muut terveys-, 

kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietä-

mystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä. 

 

Kuvaus  

Positive Psychology Practitioner -koulutuksen sisältö perustuu kukoistuksen kehykseen, jonka 

olemme kehittäneet Martin Seligmanin tunnetun PERMA-mallin pohjalta. Kyseessä on Suo-

men laajin positiivisen psykologian koulutusohjelma (20 op). Opetuskieli on suomi. Positive 

Psychology Practitioner -koulutuksen avulla opit positiivisen psykologian tiedettä ja menetel-

miä. Teorian ohessa koulutus on käytännönläheistä eli se on samalla oma prosessisi. Pääset 

testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan 

tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista.  

 

Tavoitteet  

Saat koulutuksesta vankan tieteellisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltami-

seen yksityiselämässäsi ja työssäsi. Tarjoamme sinulle harjoitukset ja työkalut, joita voit käyttää 

valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä tietysti oman hyvinvoin-

tisi edistämisessä ja ylläpitämisessä.  

 

Sisältö  

Kukoistuksen kehyksen kuusi osa-aluetta vaihtuvat kuukauden välein. Kukoistuksen kehyksen 

kuusi osa-aluetta ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja 

elinvoimaisuus. Perehdymme koulutuksessa positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, 

tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin. 

 

Toteutus  

Koulutus toteutetaan lähiopetuksen ja itsenäisen verkko-opiskelun yhdistelmänä. 

Lähiopetusta on kolme kertaa kaksi päivää eli yhteensä kuusi päivää. Verkkotapaamisia on 

kuusi kertaa ennakkoon ilmoitettuina päivinä. Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy harjoituskirja, 

luentomateriaalit ja positiivisen psykologian harjoituksia. Saat videotallenteet lähiopetuspäi-

vistä sekä verkkotapaamisista.  

 

 

Hinta 2860 € 

Ilmoittautuminen 14.8.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

 



Pitkät koulutusohjelmat 

Kriisityön koulutusohjelma  

"Stepped model of care" (20 op) 

 

Aika 16.-19.9.2019, 13.-14.1., 16.-17.3. ja 11.-12.5.2020 klo 9.00-16.00 (10 lähiopetuspäivää) 

Kouluttajat Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula ja LL, anestesiaeri-

koislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys, psykoterapeutti ET Ari-Matti Huotari 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja ter-

veydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, 

koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstölle ja johdolle sekä alan 

kouluttajille ja työnohjaajille, joilla on soveltuva pohjakoulutus. 

 

Kuvaus 

Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. 

TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu. Koulutuksessa hyödynnetään psyykkistä 

traumatisoitumista koskevaa uusinta tutkimustietoa huomioiden aivot, mieli ja keho traumasta 

toipumisen tukemisessa. Kriisityöntekijän resilienssi on keskeinen kriisityössä onnistumisen ja 

auttajana jaksamisen edellytys, siksi resilienssin vahvistamisen opetus on integroituna koulu-

tusprosessiin. Koulutus antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapah-

tumien kriisityöntekijän pätevyyden ja hyödyntää European Society for Traumatic Stress Stu-

diesin psykotraumatologian koulutuksen mallia. 

 

Sisältö 

• Moduuli I: Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot 16.-17.9.2019 

• Moduuli II: Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön 18.9.-19.9.2019 

• Moduuli III: Suru 13.-14.1.2020 

• Moduuli IV: Lapset ja perheet 16.-17.3.2020 

• Moduuli V: Auttajien auttaminen 11.-12.5.2020 

 

Toteutus 

Koulutuksessa painotetaan kriisityön menetelmien oppimista. Ohjelma koostuu ennakkoteh-

tävänä luettavasta kirjallisuudesta, 10 lähiopetuspäivästä ja viidestä moduulista, jotka sisältävät 

luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset, luentomateriaalin ja oppimispäiväkirjan pitä-

misestä sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän 

pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduulei-

hin osallistumista. Koulutus aloitetaan kahden moduulin yhdistelmällä, 4 lähiopetuspäivää. 

 

 

Hinta 2550 € 

Ilmoittautuminen ja hakemukset 28.8.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

 



Pitkät koulutusohjelmat 

Tyytyväinen eläin, onnellinen omistaja  

Koulutuskokonaisuus eläinten kanssa työskenteleville (10 op) 

 

Aika 25.9.2019-6.5.2020, keskiviikkoisin klo 9.30-16.30 (9 lähiopetuspäivää) 

Kouluttajat Jaana Pohjola, eläinten käytösneuvoja (BSc, MSc Portsmouthin yliopisto), kirjoit-

taja, kouluttaja ja sovelletun eläinten käyttäytymistieteen kandidaatti sekä hevosten valmenta-

misen, käyttäytymisen ja suorituskyvyn maisteri. Riitta Silkko-Vainio, sosiaalikasvattaja, voima-

varakeskeinen työnohjaaja, hevostoiminnan ohjaaja ja MinD – voimauttava hevostoiminta® -

menetelmän kehittäjä. 

Kohderyhmä Koulutus sopii eläinalan ammattilaisille ja eläinten kanssa harrastaville sekä 

eläinten käyttäytymisestä kiinnostuneille. 

 

Kuvaus  

Tyytyväinen eläin, onnellinen omistaja -koulutus täydentää eläinten parissa työskentelevien 

sekä eläinten kanssa harrastavien henkilöiden osaamista liittyen eläinten käyttäytymiseen,  

käsittelyyn, kouluttamiseen ja asiakkaiden kohtaamiseen.  

Opetus on käytännönläheistä, mutta tutkittuun tietoon perustuvaa. Koulutuksesta saat val-

miuksia ymmärtää eläinten käyttäytymistä ja niiden lajityypillisiä tarpeita sekä toimintamalleja 

eläinystävälliseen käsittelyyn ja eettisiin koulutusmenetelmiin. 

 

Sisältö  

• Eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, käyttäytymisen havainnointi ja mittaaminen 

• Eläinten hyvinvoinnin parantaminen virikeohjelman avulla sekä erilaiset ongelmakäytökset 

ja stressinhallinta 

• Eläinten turvallinen ja eläinlähtöinen käsittely; omaehtoisuuden ja hallinnan tunteen hyö-

dyntäminen hoitotoimenpiteissä 

• Eläinten kouluttamisen perusteet ja erilaiset koulutusmenetelmät, eläinten motivaatio 

• Lähestymistapoja ei-toivottuun käyttäytymiseen, kokonaisvaltainen näkemys eläimen  

hyvinvoinnista 

• Ihmisasiakkaan ja harrastuskaverin kohtaaminen ja oman ammatillisuuden kehittäminen 

 

Toteutus  

Koulutusohjelman laskennallinen laajuus on 10 opintopistettä. Koulutus rakentuu 9 lähiope-

tuspäivästä, koulutuspäivien välisestä itsenäisestä opiskelusta sekä itsenäisesti toteutettavista 

projektitöistä. Itsenäisen työskentelyn osuus on oleellinen osa oppimista lähiopetuspäivien li-

säksi, joten koulutukseen osallistuminen vaatii opiskelijasta aktiivisuutta myös lähiopetuspäi-

vien ulkopuolella. 

 

 

Hinta 790 € 

Ilmoittautuminen 3.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Koulutuksen sisältö: Jaana Pohjola, p. 044 208 4420 tai jaana@elainkoulutus.fi 

Muissa asioissa: Tiina Laurikainen, p. 050 375 4977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 



Pitkät koulutusohjelmat 

Varga-Neményi -menetelmä 1. luokan  

matematiikan opetuksessa 

 

Aika 4.10., 5.10., 6.11., 29.11., 30.11.2019 klo 9.00-15.00 (5 lähiopetuspäivää)  

Kouluttajat KM Kirsi Puumalainen, KM Anne Koskeno, KM Heidi Gröhn 

Kohderyhmä Alku- ja erityisopettajat 

 

Kuvaus 

Varga-Neményi -menetelmän käyttämisen onnistumiseksi on käytävä menetelmään pereh-

dyttävät koulutukset. Alkuopetuksen koulutukset muodostavat jatkumon, joten 1. luokan kurs-

sin suorittaminen on edellytys 2. luokan koulutukseen osallistumiselle. Koulutus antaa mene-

telmän oppimisen lisäksi myös valmiudet opettaa matematiikkaa OPS 2016 mukaisesti, vaikka 

opettaja ei ottaisikaan menetelmää sellaisenaan osaksi omaa opetustaan. 

 

Esikoulun opettajalle koulutuksessa on paljon suoraan omaan työhön hyödynnettävää sisäl-

töä. Lisäksi koulutus antaa näkökulmaa esikoulunopettajalle siihen miten hänen työtään jatke-

taan koulun puolella. 2. luokan opettaja saa puolestaan koulutuksesta tiedot siitä, mitä pohja-

taitoja oppilaalla pitää olla ja mihin asioihin ja miten hänen pitää esim. tukiopetuksessa kiin-

nittää huomiota. 

 

Sisältö 

Koulutuksen keskeisenä teemana on esitellä ja antaa esimerkkejä nk. abstraktion tien mukai-

sista ja niiden vaatimista oppimisympäristöjen järjestelemisistä. Tämän vuoksi kurssin aikana 

esitellään runsaasti sekä itse valmistettavia että ostettavia toiminnallisen työskentelyn väli-

neitä, joita voidaan käyttää yleis- ja erityisopetuksessa. Varhaisen tuen eri vaiheissa (yleinen, 

tehostettu, erityinen tuki) tarvitaan erilaisia lähestymistapoja oppilaan diagnosoidun tuen tar-

peesta riippuen.  

 

Kurssilla perehdytään menetelmän periaatteisiin sekä teoreettisesta että käytännön näkökul-

masta suomalaisen opetussuunnitelman mukaan ja sitä laajentaen. Menetelmä perustuu lap-

sen omakohtaisiin matematiikkakokemuksiin. Menetelmässä pohjustetaan monipuolisesti ma-

temaattista ajattelua. 

 

 

Hinta 420 € + maksulliset kirjat (yht. n. 50 €) Opettajan tienviitta 1a ja 1b. Kirjat osallistuja tilaa 

itse. Lähetämme ohjeet kirjojen tilaamiseen kutsukirjeen mukana. 

Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

  



Pitkät koulutusohjelmat 

Luovuus työvälineeksi taideterapeuttisin menetelmin 

 

Aika 11.10.2019-7.2.2020, kerran kuussa perjantaisin klo 9.00-15.45 (5 lähiopetuspäivää)  

Kouluttaja Ekspressiivinen taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko 

Kohderyhmä Luovien menetelmien käytöstä kiinnostuneet kuntoutus- ja terapiatyötä tekevät. 

Sopii myös opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka voivat hyödyntää 

luovia menetelmiä työssään. 

 

Tavoitteet  

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön kokemuksia, miten luovia menetelmiä 

voidaan hyödyntää arjen työnteossa. Lisäksi osallistujia rohkaistaan löytämään oma tapansa 

käyttää luovia menetelmiä työssään. Harjoitukset perustuvat tunteiden ilmaisuun sekä itsetun-

non kohotukseen taideterapeuttisin menetelmin. 

 

Sisältö  

Koulutus koostuu viidestä jaksosta, joista jokaisella käsitellään eri teemoja. Koulutuksen aikana 

pidetään reflektoivaa oppimispäiväkirjaa ja välijaksoilla harjoitellaan koulutuksessa opittuja 

taitoja. Jokaisen koulutuskerran aamupäivän aikana kokeillaan menetelmiä ja iltapäivällä ana-

lysoidaan menetelmien soveltuvuutta omaan asiakastyöhön. Koulutuksessa käytetyt tekniikat 

ja harjoitukset eivät vaadi aikaisempaa kokemusta luovista menetelmistä.  

 

Teemat: 

1. Tunnemaalaus - värien ja muotojen kautta ilmaisuun 

• tekniikkana isolle paperille vesiliukoisin värein 

• tekstin teko kuvasta 

 

2. Kädentaitoja kierrätysmateriaalein 

• liisteröintitekniikka 

• käydään läpi myös paljon ideoita luovaan toimintaan 

 

3. Valokuva 

• valokuvan luovat käyttötavat 

• valmiin valokuvan jatkotyöstäminen 

 

4. Perhetoiminta 

• perheen sisäinen vuorovaikutus luovassa työskentelyssä 

 

5. Leikki 

• voimaeläin turvaksi tunneilmaisuun 

• voimaeläin rakennetaan savi/kipsitekniikalla malliksi omiin sovellutuksiin 

• valmiita tunneilmaisumateriaaleja tutkittavana paikan päällä 

 

Hinta 385 € 

Ilmoittautuminen 26.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 541 8084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Pitkät koulutusohjelmat 

Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus 

auttamistyössä toimiville (10 op) 

 

Aika 17.10.2019-13.5.2020, (aloitus- ja päätösseminaari sekä 4 työnohjauksellista pienryhmä-

tapaamista) 

Kouluttaja Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja (www.soilipoijula.fi) 

Kohderyhmä Työterveyshuollon, mielenterveysalan, opiskelijaterveydenhuollon sekä sosiaali- 

ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt, esimiehet ja johto 

 

Kuvaus 

Resilienssi on erityisesti työelämän jatkuvassa muutoksessa ihmisten hyvinvoinnin, toimintaky-

vyn ja myönteisen selviytymisen tärkeä osa. Muutosten pelkäämisen sijasta resilientit kääntä-

vät stressin edukseen kasvamalla oppimastaan. Kun kasvaa oppimastaan, vapautuu stressistä 

eikä terveys tai suoriutuminen heikenny. Asenteet ja strategiat voivat auttaa muuttamaan 

stressaavat olot potentiaalisesta katastrofista kasvun mahdollisuuksiksi. Resilienssi vähentää 

stressaavien elämäntapahtumien kielteisiä vaikutuksia ja sairauksia. 

 

Sisältö  

Tässä resilienssin vahvistamiskoulutuksessa osallistuja  

• perehtyy resilienssiä koskevaan tutkimustietoon ja resilienssin vahvistamiseen kehitettyihin 

menetelmiin 

• analysoi oman lähtötilanteensa stressin voimavara-, resilienssi- ja haavoittuvuustekijöiden 

kartoituksella 

• asettaa tavoitteet ja harjoittelee asettamiensa tavoitteiden mukaisesti resilienssin vahvista-

misen menetelmiä henkilökohtaisesti 

 

Koulutuksen aloitusseminaaripäivän aikana tutustutaan resilienssiin ja analysoidaan oma läh-

tötilanne. Sen jälkeen osallistujat saavat välitehtäväksi valikoituun resilienssikirjallisuuteen pe-

rehtymisen ja resilienssin vahvistamisen menetelmien harjoituksia, joista opittua prosessoi-

daan työnohjaustapaamisissa. Resilienssin vahvistamisen valmentajana osallistujat kehittävät 

omassa työssään ja työyhteisössään resilienssitietoisuutta ja resilienssin vahvistamisen sovel-

luksia. Välitehtävätyöskentelyä ohjaavaa ja tukevaa työnohjauksellista pienryhmätyöskentelyä 

(6 osallistujaa / ryhmä) oppimisprosessissa on neljä kertaa ja koulutuksen päättää lopetusse-

minaari, jossa arvioidaan oppimisprosessia oppimispäiväkirjoihin pohjautuvia opinnäytetöitä 

hyödyntäen. 

 

 

Hinta 1370 € 

Ilmoittautuminen ja hakemukset 2.10.2019 mennessä. 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

  



Pitkät koulutusohjelmat  

Vertti-toiminnan ryhmänohjaajakoulutus 

 

Aika 18.-19.11., 9.-10.12.2019 ja 8.-9.1.2020 klo 8.30-15.30 (6 lähiopetuspäivää) 

Kouluttajat VTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi, TLP-menetelmien kouluttaja ja -työnoh-

jaaja Bitta Söderblom 

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut lapsiperheitä, lapsia ja 

vanhempia työssään kohtaavat toimijat. Ohjaajakoulutukseen osallistuminen edellyttää  

sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- tai kirkon alan perustutkintoa tai muu soveltuvaa alan 

koulutusta. 

 

Kuvaus 

Vertti-ryhmätoiminta kuuluu Toimiva lapsi&perhe –työn menetelmäperheeseen. Työskentelyn 

tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja lapsen kehitystä vahvistamalla suojaavien tekijöiden 

merkitystä perheiden elämässä. 

 

Koulutuksen teemoina mm. perhekohtaiset alku- ja loppukeskustelut, ryhmätyöskentely, ryh-

mien elämänkaari ja ohjaajien rooli, toiminnallinen lähestymistapa. 

 

Sisältö 

Koulutus perehdyttää Vertti-ryhmätoimintaan, jolla voidaan tukea lapsia ja heidän vanhempi-

aan silloin, kun vanhemmuutta varjostaa erilaiset vaikeudet esim. mielialahäiriö tai päihteiden 

liikakäyttö. Vertti-ryhmätoiminta lisää yhteistä ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta perheen 

tilanteesta sekä vahvistaa lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä arjessa. Lähestymistapa on toi-

minnallinen. Keskeistä mallissa on lasten ja vanhempien osallistuminen toimintaan yhdessä. 

Vertti-toimintaa voidaan soveltaa myös muille kohderyhmille. 

 

Toteutus 

Koulutus rakentuu kuudesta Vertti-ryhmätoimintaan perehdyttävästä koulutuspäivästä, joihin 

sisältyy luentotyyppisiä osioita, ryhmätapaamisten työstämistä ja tarvittaessa myös työnoh-

jauksellista työskentelyä. Koulutuksen teemoina mm. perhekohtaiset alku- ja loppukeskuste-

lut, ryhmätyöskentely, ryhmien elämänkaari ja ohjaajien rooli, toiminnallinen lähestymistapa. 

 

Työskentelyn tueksi on mahdollista ostaa Vertti- ja PikkuLapsiVertti-ryhmänohjaajien käsikirjat 

(Profami Oy)  

 

 

Hinta 570 € 

Ilmoittautuminen 3.11.2019 mennessä.  

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 541 8084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi  

 

 

  



Pitkät koulutusohjelmat  

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus 

 

Aika 16.-18.1., 12.-14.3. ja 23.-25.4.2020 (9 lähiopetuspäivää) 

to klo 17.00-20.30, pe klo 10.00-17.00 ja la klo 10.00-15.30 

Kouluttajat Joogaopettaja (BYV, Yoga Alliancen hyväksymä), lapsi- ja nuorisojoogan ohjaaja 

(BYVG), fysioterapeutti, tanssi- ja ilmaisuterapeutti, Body-Mind -ohjaaja (FISAF), Pilatesohjaaja, 

Vital Coach (TCM), Ayurvedaterapeutti Sonja Kemppainen. 

Kohderyhmä Koulutus sopii lasten kanssa työskenteleville kuten fysioterapeuteille, liikunnan-

ohjaajille, joogaohjaajille, keho- ja toimintaterapeuteille, opettajille, lastentarhanopettajille, so-

siaalialalla työskenteleville, pedagogeille, logopedeille ja psykologeille. 

 

Tavoitteet 

Ymmärtää joogan vaikutus lapseen kehon ja mielen tasolla. Kyky osata lapsen persoonan ja 

olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogakursseja sekä luoda mielekkäitä ja 

opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja. Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäis-

täminen. Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opetta-

essa. 

 

Sisältö 

•   Jooga-asanat (perusliikkeet) 

• Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia 

• Kehontuntemus, tasapaino- ja  

keskittymisharjoituksia 

• Hengitysharjoituksia ja mieltä  

rauhoittavia harjoituksia 

• Levollisuus- ja virikeleikkejä 

• Visualisointi 

• Rentouttavat harjoitukset / positiiviset 

resurssit 

 

• Chakrat ja energiaharjoitukset 

• Kehoterapiamenetelmiä 

• Somaattinen tuntemus 

• Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille 

• Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen 

tietoisuus 

• Lapsijoogatunnin luominen ja  

kehittäminen 

• Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan 

ammatilliset mahdollisuudet 

  

Toteutus 

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan ja kehoterapiamenetelmiin. Koulutus 

muodostuu kolmesta lähiopetusjaksosta (yhteensä 52 oppituntia). Niiden suorittamisen jäl-

keen opiskelija voi osallistua kokeeseen (sisältää teorian ja käytännön osuuden), jonka lä-

päisyn ja 20 oppitunnin harjoittelun jälkeen pätevöityy kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaa-

jaksi. 

 

 

Hinta 980 €, koe 220 € 

Ilmoittautuminen 19.12.2019 mennessä.  

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 375 4977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi  

 

 

  



Pitkät koulutusohjelmat 2020 

Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäkoulutus 

Solution Focused Art® (20 op) 

 

Aika 4.3.-8.10.2020 (10 lähiopetuspäivää) 

Kouluttajat Jari Salmela, psykoterapeutti (YET), ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti, työn-

ohjaaja; Hanna Paatero, teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsy-

kiatrinen valmentaja, oppilaitoksen johtaja; Nina Sundberg, psykoterapeutti VET, ratkaisukes-

keinen taidepsykoterapeutti; Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja; Sonja Ha-

rala, kuvataideterapeutti, kuvataiteilija 

Kohderyhmä Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville 

sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole ammatillista 

pääsyvaatimusta. 

 

Tavoite 

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa 

taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajat-

telun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntymi-

nen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytä-

minen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taide-

terapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työ-

menetelmiä perusammattiin ja työhön. 

 

Sisältö 

• Orientaatio, opiskeluvalmiudet ja HOPS (1 op) 

• Itsetuntemus (1 op) 

• Kuvataide (4 op) 

• Taideterapian perusteet (2 op) 

• Ratkaisukeskeisen taideterapian työmenetelmät (10 op) 

• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät (2 op) 

 

Suoritustapa  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista 

osa-alueista: 

1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista 

2. Ryhmän kanssa työskentelystä 

3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta 

4. Verkko-opiskelusta 

5. Kirjallisuudesta 

6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta 

 

Hinta 2490 € 

Ilmoittautuminen ja hakemukset 3.2.2020 mennessä 

Lisätiedot Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: Jari Salmela, Alfa Partners,  

jari.salmela@alfapartners.fi tai p. 040 179 3322 

Muissa asioissa: Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Pitkät koulutusohjelmat 2020 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 

(30 op) 

 

Aika 17.3.-4.11.2020 klo 9.00-16.00 (12 lähiopiskelupäivää) 

Kouluttaja Koulutuksen johtajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen val-

mentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Pääkouluttajana toimii YTM, soveltavan positiivisen psy-

kologian maisteri (MAPP), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina 

Laane. 

Kohderyhmä Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työ-

kokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa, esimerkiksi opettajille, erityisopettajille, 

eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielen-

terveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammat-

tihenkilöille. 

 

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja 

pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuk-

sessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden 

avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tu-

levaisuuteen. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina. Koulutus 

täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen 

laatukriteerit. 

 

Keskeiset sisältöalueet 

• Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa 

• Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista 

sairauksista 

• Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskun-

nassa 

• Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut 

• Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet 

• Positiivisen psykologian perusteet 

• Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet 

• Syventävä Asperger-tietous 

• Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päih-

dekuntoutus 

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia 

• Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet 

• Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä 

• Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa 

 

Hinta 2750 € 

Ilmoittautuminen 2.3.2020 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Lyhyet koulutukset 

Kasvun eväät 1 – haastavasti käyttäytyvän lapsen  

kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisellä työotteella 

 

Aika 10.9.2019 klo 9.30-16.00 

Kouluttaja Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukes-

keinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja 

Kohderyhmä mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaajat  

Ohjelma 

Aikuisen osaamisen vahvistaminen 

• kuinka kohdata ja ohjata lasta, joka haastaa aikuista 

• haastavan käyttäytymisen taustaa, syitä 

Positiivisuuden kehä – onnistumisen mahdollistaminen 

• arvostavan vuorovaikutuksen K:t  

• miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan 

• aikuisen oma tapa huomata ja kiittää toivottua käyttäytymistä 

Rakentava rajaaminen ja tunnetyöskentely merkitys 

• omien ja lapsen tunteiden ennusmerkkien tunnistaminen, kannatteleminen, sietäminen, kä-

sitteleminen ja säätely 

• kuinka jätetään ei-toivottua huomiotta ja vahvistetaan toivottua toimintaa 

• syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muis-

taen mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa 

Hinta 175 € 

Ilmoittautuminen 27.8.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Inhimillinen johtaminen muutostilanteissa 

 

Aika 11.9.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Valmentaja Sanna Niemelä, InChange 

Kohderyhmä Esimiehet, johto, HR, muutoksen avainhenkilöt  

Kuvaus Inhimillinen puoli muutoksissa jää usein vähäisemmälle huomiolle. Kuitenkin muutok-

sen onnistumisen kannalta on tärkeää huomioida ihmisten reaktiot, tunteet ja niiden kohtaa-

minen. Inhimillisen johtamisen tehopäivä antaa muutosten avainhenkilöille tietoa ja työkaluja, 

kuinka ohjata selkein keinoin kohti inhimillisempää ja samalla vaikuttavampaa ja onnistunutta 

muutosta. 

Sisältö  

• Luo varmuudellasi vakautta ympärillesi 

• Viesti merkityksellisyyttä ja kirkasta suunta 

• Kohtaa ja kehitä yhdessä 

Hinta 165 € 

Ilmoittautuminen 27.8.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Potilaan oikeudet sekä henkilökunnan oikeudet ja 

velvollisuudet 

 

Aika 12.9.2019 klo 9.00-15.00 

Kouluttaja Varatuomari, OTM Kaija Kess 

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat, päälliköt, esimiehet, työsuojelupäälliköt, 

työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet sekä sosiaali- ja potilasasiamiehet ja hoitohenkilö-

kunta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

Sisältö  

• Potilaan oikeudet Suomen perustuslain mukaan 

o yksityisyyden suoja 

o henkilökohtainen koskemattomuus 

o omaisuuden suoja 

o liikkumisvapaus 

• Potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki 

• Henkilökunnan jäsenen vahingonkorvausvastuu ja rikosvastuu 

• Valvontaviranomaisten ratkaisuja ja linjauksia; Oikeuskansleri, Oikeusasiamies, Valvira 

• Eettiset ohjeet 

• Omaisen oikeudellinen asema 

• Vapaaehtoisen oikeudellinen asema 

Hinta 195 € 

Ilmoittautuminen 28.8.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Vähemmän stressiä, enemmän hyvinvointia  

– Stressinhallintavalmennus kaikille stressin kanssa kamppaileville 

 

Aika 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 30.10. ja 6.11.2019 klo 17.30-19.30 

Kouluttaja Työyhteisövalmentaja, KTM Heimo Keskitalo 

Kohderyhmä Kaikki stressiä kokevat henkilöt sekä stressinhallintamenetelmistä ja ennaltaeh-

käisystä kiinnostuneet. 

Tavoite Opit tunnistamaan fyysiset ja psyykkiset mekanismit stressin taustalla ja syyt stressin 

taustalla sekä hallitsemaan stressiä sekä keinoja ja menetelmiä millä helpottaa stressiä 

Sisältö mm. 

• Johdatus stressinhallintaan 

• Stressin anatomiaa 

• Hermoston vaikutus stressiin 

• Stressiongelmien tunnistaminen 

• Tunteet ja stressi 

• Tunnelukot ja -koukut ja niiden purku 

• Itsetuntemus ja stressi 

Hinta 155 € 

Ilmoittautuminen 8.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Vuorovaikutus ratkaisee 

– Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjaus- ja asiakastilanteissa 

 

Aika 25.9.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Anna Säynäjäkangas, PsM 

Kohderyhmä Asiakas- ja ohjaustyötä tekevät sekä esimiehet esimerkiksi opetus-, sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalalla sekä muilla aloilla, joissa vuorovaikutustilanteet ovat tärkeässä roolissa. 

Sisältö Koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sekä käytännön keinoja erilai-

sissa ohjaus- ja asiakastilanteissa sekä esimiestyössä. Ratkaisukeskeisyyden avulla nostetaan 

esiin vahvuuksia ja voimavaroja ja keinoja selviytyä ongelmista, haasteista ja ristiriitatilanteista. 

Tärkeää on oikeanlaisten kysymysten esittäminen ihmisten oivalluttamiseksi ja oma-aloittei-

suuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi. 

• Yhteistyösuhteen vahvistaminen ja asiakaslähtöisyys 

• Ratkaistavissa olevat ongelmat ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet 

• Myönteisille poikkeuksille rakentaminen 

• Voimavarojen ja vahvuuksien esiin nostaminen 

• Näkökulman muuttaminen 

• Toiminnan muuttaminen 

• Mielikuvien merkitys 

• Tarinoiden uudelleenrakentaminen 

Hinta 165 € 

Ilmoittautuminen 11.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Iloa ja rentoutta kisaamiseen koiraharrastajille 

Valmennus kisajännityksen hallintaan ja positiivisten  

tunnetilojen luomiseen 

 

Aika 26.9., 17.10. ja 7.11.2019 klo 17.30-20.00 

Kouluttaja Päivi Elovaara, TTM, Coach, NLP Trainer, mielentaitojen valmentaja 

Kohderyhmä Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat saada helpotusta kisa- tai näyttelyjänni-

tykseen sekä löytää uutta iloa, rentoutta ja onnistumisia koiraharrastukseen. 

Sisältö Valmennuksessa käsitellään mm. oman mielen ja tunnetilojen ohjausta ja hallintaa, oh-

jaajan tunnetilojen vaikutusta koiraan ja koiran tunnetilan tietoista rakentamista, yhteistyötä 

koiran kanssa, sekä tavoitteita ja niiden saavuttamista. Opit helppoja ja toimivia menetelmiä, 

joita voit soveltaa käytäntöön välittömästi. Valmennus toteutetaan rennossa ja luottamukselli-

sessa ilmapiirissä, jossa jokainen voi rauhassa työstää omaa tilannettaan. 

Hinta 95 € 

Ilmoittautuminen 11.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

 



Työhyvinvointia luonnosta 

 

Aika 26.9.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Luontoyhteysohjaaja, erä- ja luonto-opas, Mari Starck, Hike’n Joy  

Kohderyhmä Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat tutustua keinoihin parantaa yksilön ja yh-

teisön työhyvinvointia luonnon avulla, tutustua yleisesti luonnosta saatavaan hyvinvointiin tai 

tutustua luontoharjoituksiin, joita voi hyödyntää omassa elämässä ja esim. opetuksessa ja ryh-

mätyöskentelyssä.  

Kuvaus Edistä omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia luonnon avulla. Tutustu luonnon hyvin-

vointivaikutuksiin ja tapoihin hyödyntää luontoa työelämässä. Kurssin opetus tapahtuu teo-

rian, havainnollistavien harjoitusten sekä luonnossa tapahtuvan luontohyvinvointiretken 

avulla.  

Sisältö koulutuksessa opit mm.  

• luonnon hyvinvointivaikutuksista henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin 

• miten ja miksi luonto lisää työtehoa, palauttaa ja vähentää stressiä 

• kotimaisista ja kansainvälisistä luontohyvinvointitutkimuksista 

• miten luontoa voi ja kannattaa hyödyntää työelämässä ja työympäristössä 

• käytännössä toteutettavia luontoyhteysharjoituksia, joita voi hyödyntää mm. opetuksessa ja 

ryhmien toiminnassa 

Hinta 135 € 

Ilmoittautuminen 11.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Sairauspoissaolot – Esimiehen juridinen näkökulma 

 

Aika 3.10.2019 klo 9.00-15.00 

Kouluttaja Varatuomari, OTM Kaija Kess 

Kohderyhmä Esimiehet, henkilöstöasiantuntijat, työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut 

Ohjelma Koulutus perustuu uusimpaan lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja tilastotietoon 

sairauspoissaoloista. Koulutuksen näkökulma on työnantajan ja esimiehen juridinen näkö-

kulma. Keskeisiä teemoja: 

• Työkyky ja työkyvyttömyys 

• Sairauden todentaminen 

• Sairauspoissaoloa koskeva päätöksenteko 

• Sairaus irtisanomisperusteena 

• Työnantajavelvoitteet: sairauspoissaolojen ehkäisy, hyvä työilmapiiri, syrjintä- ja häirintä-

kielto 

• Työuupumus, mielenterveysongelmat ja vaikeat elämänvaiheet 

Hinta 195 € 

Ilmoittautuminen 18.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

 



Itsetunto kuntoon – Anna lapsen onnistua! 

 

Aika 3.10.2019 klo 13.00-17.00 

Kouluttaja Sosiaalipsykologi, lehtori, kirjailija Janne Viljamaa 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville opetus- 

ja kasvatusalan ammattilaisille, varhaiskasvatuksesta perusopetukseen saakka. Koulutus sopii 

päiväkodin ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä perusopetuksen opettajille, avustajille, oh-

jaajille ja kaikille itsetunnon kehittymisestä kiinnostuneille! 

Ohjelma  

Mitä minä teen tämän lapsen kanssa? 

• Teemat: haastavuus, lapsen persoonallisuuden tunnistaminen, temperamentti, mikä määrä 

kuria on tarpeeksi, saako lapsen antaa pettyä ja miten kasvattaja toimii pettymysten annos-

telijana? 

Mitä minä teen tämän teinin kanssa? 

• Teemat: some, rajat, rakkaus, itsetunnon tukeminen, nuorten miesten syrjäytymisen estä-

minen ja oman kasvatustyylin tunnistaminen 

Hinta 80 € 

Ilmoittautuminen 19.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 375 4977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Kasvun eväät 2 – kuinka vahvistaa yhteyttä haastavasti 

käyttäytyvän lapsen kanssa? 

 
Aika 7.10.2019 klo 9.30-16.00 

Kouluttaja Tarja Seppälä, Valoa näkyvissä Oy, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ratkaisukes-

keinen neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja 

Kohderyhmä mm. varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten opettajat, kasvattajat ja ohjaajat. 

Kasvun Eväät 2 on jatkoa Kasvun Eväät 1 (10.9.) -koulutukselle, mutta se toimii hyvin myös it-

senäisenä kokonaisuutena. 

Sisältö  

Yhteyden luominen, ylläpitäminen ja vahvistaminen 

• Kuinka luottaa lapseen, joka haastaa aikuista 

• Tunnetaidot – aikuisen omat taidot ja keinot, miten vahvistaa lapselle toivottua toimintata-

paa 

Myönteisyyden merkitys – unohtamatta rajauksen reunoja 

• Miten onnistumista pidetään yllä sekä vahvistetaan – aikuisen oma tapa huomata ja kiittää 

toivottua käyttäytymistä 

• Pelisäännöt ja miten niitä valvotaan, vahvistetaan ja hyödynnetään  

• Syy – seuraus; valitun toiminnan loppuun asti vieminen – seurauksista huolehtiminen muis-

taen, mitä haluamme tilanteessa lapselle opettaa 

Vuorovaikutusharjoitteita (soveltuvat isommallekin joukolle toteutettaviksi) 

Hinta 175 € 

Ilmoittautuminen 23.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Hakukoneoptimoinnin perusteet 

 

Aika 8.10.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Eveliina Paunonen, Mahon Digital  

Kohderyhmä Koulutus sopii kaikille verkkosivujen parissa työskenteleville, jotka haluavat pa-

rantaa näkyvyyttään Googlessa. Esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä toimiville, 

nettisivujen ylläpitäjille ja yrittäjille. 

Sisältö Hakukoneoptimoinnin koulutuksessa käydään läpi kattava ja käytännönläheinen tieto-

paketti, jonka avulla osallistuja voi lähteä omatoimisesti kehittämään sivuston orgaanista ha-

kukonenäkyvyyttä.  

Aiheet: 

• Hakukoneoptimoinnin perusteet 

• Hakusanatutkimus 

• Sivujen sisäinen ja ulkoinen optimointi 

Lisätietoa Suosittelemme, että otat oman kannettavan tietokoneesi mukaan koulutukseen. 

Hinta 160 € 

Ilmoittautuminen 24.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

MAPA® Perusteet 

Haastavat tilanteet vanhuspalveluissa 

 

Aika 10.-11.10.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja sh Nina Tjurin, erityistason MAPA-kouluttaja 

Kohderyhmä Koulutus on räätälöity erityisesti vanhusten kanssa mm. kotihoidossa ja palvelu-

asumisessa työskenteleville. 

Kuvaus MAPA® on lyhenne sanoista Management of Actual or Potential Aggression, Haas-

teellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta. Suomen Mapa®keskus toimii Suomessa CPI:n 

(Crisis Prevention Institute) valtuuttamana ja hyväksymänä koulutuskeskuksena. Opetuksen 

perustana toimii MAPA® Osallistujan työkirja.   

Tavoitteet  

• Saat vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä 

• Opit menetelmiä vanhusten turvalliseen ohjaukseen ja haitallisen käytöksen rajoittamiseen 

• Lisäät ymmärrystäsi ja tietoperustaasi haasteellista käyttäytymistä aiheuttavista tekijöistä ja 

niiden ennaltaehkäisyn ja hoitamisen menetelmistä 

• Opit noudattamaan asiakkaiden suojaamisen ja henkilöstöturvallisuuden periaatteita 

Sisältö  

• Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta tukemalla vanhuksen parasta toimintaky-

kyä dementian eri vaiheissa 

• Irtautumisen ja suojautumisen harjoituksia 

• Fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen matala- ja keskiriskillä istuen, seisten ja siirtymissä 

Hinta 250 € 

Ilmoittautuminen 25.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

mailto:info@paijathameenkesayliopisto.fi


Ruokakasvatus ja aistilähtöinen  

sapere-menetelmä 

 

Aika 15.10.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Silja Varjonen, ETM (ravitsemustiede), Ruukku ry:n toiminnanjohtaja 

Kohderyhmä Varhaiskasvatuksen opettajat ja hoitajat, opettajat, ruokapalveluhenkilöstö, muut 

lasten parissa työskentelevät. 

Sisältö Koulutuksessa tutustutaan aistilähtöiseen Makukoulu- eli sapere-menetelmään. Lisäksi 

perehdytään aisteihin ja niiden merkitykseen syömisessä sekä lasten ruokailuun eri ikäkausina. 

Koulutuksessa saat paljon ideoita ja vinkkejä menetelmän hyödyntämiseen oppitunneilla ja 

ruokailun yhteydessä. Koulutus sisältää käytännönläheisiä harjoituksia ja menetelmään tutus-

tumista pienryhmissä.  

Makukoulu perustuu ranskalaiseen Sapere-ruokakasvatusmenetelmään. Makukoulu tutustut-

taa lapset ruokamaailmaan omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta, kaikilla aisteilla. 

Makukoulu vahvistaa myönteistä ja luonnollista suhtautumista ruokaan. Makukoulu-menetel-

män avulla on mm. havaittu lasten maistelevan rohkeammin vieraita ruokia, syövän enemmän 

erilaisia kasviksia ja luonnehtivan ruokaa sanallisesti enemmän. 

Hinta 125 € 

Ilmoittautuminen 1.10.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 
Tervetuloa kuulemaan ilmaista yleisöluentoa: 

Matkalla makumestariksi – miten kasvattaa  

ruokarohkeita lapsia  

 

Tiistaina 15.10.2019 klo 18.00-19.30 

 

Luennolla tutustutaan lasten ruokailuun ja ravitsemukseen eri ikäkausina. Lisäksi perehdytään 

aistien merkitykseen ruokailussa ja keskustellaan siitä, miten lapsi oppii ruuasta ja ruualla. Lu-

ennolla saat vinkkejä siihen, miten aistilähtöistä Makukoulu-menetelmää voi soveltaa kotona.  

 

Ilmoittautumiset ennakkoon 30.9.2019 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoit-

teessa www.paijathameenkesayliopisto.fi. 

 

 

 

 

 

 



Persoonallisuushäiriöt 

 

Aika 15.10.2019 klo 9.00–16.00 

Kouluttaja Jukka Kärkkäinen, lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri, Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos (THL) 

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille. 

Sisältö Koulutus vastaa kysymykseen, mikä on persoonallisuushäiriö, miten se ilmenee ja mi-

ten sitä hoidetaan? 

• Persoonallisuushäiriön määritelmä, oireet ja ilmeneminen käyttäytymisessä 

• Persoonallisuushäiriön eri muodot ja päätyypit 

• Esiintyvyys eri-ikäisillä 

• Mistä häiriö johtuu – periytyykö se? 

• Miten diagnoosi tehdään? 

• Miten hoidetaan? Lääkkeet, psykoterapia? 

• Mikä on ennuste ja parannettavuus 

Hinta 175 € 

Ilmoittautuminen 30.9.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 541 8084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Traumaattinen kriisi  

– Toipumista tukeva kriisiauttaminen 

 

Aika 16.10.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttajat Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja 

Kohderyhmä Poliisin, pelastuslaitoksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, mielenterveyspalvelui-

den, päivähoidon ja koulun, nuorisotoimen, kirkon ja järjestöjen ammattihenkilöt, jotka työs-

sään kohtaavat traumaattisten tapahtumien uhreja sekä heidän läheisiään 

Sisältö  

• Tutkimusnäyttöön perustuva kriisihoito 

• Traumatapahtumien vaikutukset, resilienssi, luonnollinen toipuminen ja traumaperäiset 

stressihäiriöt  

• Äkillinen kuolema, suru, resilienssi, toipuminen ja suruhäiriöt  

• Kohtaaminen ja hoito  

• Psykologinen ensiapu ja psykologinen triage yksittäisissä traumatapahtumissa ja suuron-

nettomuuksissa  

• Kriisi-interventiot: psykoedukaatio, traumaoireiden lievittämisen itseapukeinot, purkukes-

kustelu, taitoja mielen toipumiseen  

• Traumaperäisten unihäiriöiden hoito  

• Arviointi sekä aikuisten ja lasten traumaperäisen stressihäiriön, traumaattisen surun ja pit-

kittyneen surun häiriön psykoterapeuttiset hoitomallit EB 

Hinta 185 € 

Ilmoittautuminen 1.10.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Psyykkisen resilienssin työkalupakki  

– intensiivivalmennus opettajille 

 

Aika 31.10. ja 22.11.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja YTM, MAPP (soveltavan positiivisen psykologian maisteri), ratkaisukeskeinen työn-

ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Taina Laane 

Kohderyhmä Luokanopettajille, aineenopettajille, rehtoreille ja oppilashuollon työntekijöille  

Kuvaus Psyykkisen resilienssin työkalupakki -valmennus auttaa opettajia ottamaan vahvuu-

tensa käyttöön, löytämään tutkittuja, arkeen sopivia keinoja stressin säätelyyn sekä suhtautu-

maan itseensä myötätuntoisemmin ja myönteisemmin. 

Sisältö  

• Mitä on psyykkinen resilienssi ja miten sitä voi tukea ja kasvattaa? 

• Ratkaisukeskeinen asenne käytännön tilanteissa – myönteisyyttä ajatteluun ja kohtaamisiin 

koulun arkeen 

• Osallistujan oma vahvuus- ja voimavarakartoitus 

• Tietoisuustaitojen perusteet  

• Resilienssin tukeminen myönteisten tunteiden avulla 

• Oma persoona ja resilienssi: tietoisia myötätuntoisia näkökulmia erilaisten persoonallisuuk-

sien kohtaamiseen 

• Oman resilienssin ylläpidon suunnitelma 

Hinta 380 € 

Ilmoittautuminen 17.10.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Oivalla ja löydä ratkaisuja muistisairaiden  

ihmisten käytösoiretilanteisiin 

 

Aika 5.11.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttajat Ulla Eloniemi-Sulkava, dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja, Raimo Sulkava, profes-

sori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri ja Mari Juote, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut 

työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja 

Kohderyhmä Muistisairaiden ihmisten kanssa työskentelevät 

Sisältö  

• Käytösoiretilanteiden ennalta ehkäisy: Yhteyden rakentaminen muistisairaan ihmisen 

kanssa 

• Mistä käytösoireissa on kyse ja mistä ne syntyvät? 

• Kognitiiviset muutokset eri muistisairauksissa: aivomuutosten merkitys käytösoireiden syn-

nyssä 

• Käytösoiretilanteiden systemaattinen arviointi ja hoito 

• Tasapainoa itsestä ja toisesta huolehtimiseen - itsemyötätunto voimavarana 

Hinta 230 € 

Ilmoittautuminen 21.10.2019 mennessä 

Lisätiedot Eija Pollari, p. 050 5418 084 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 



Hakukoneoptimoinnin jatkokoulutus 

 

Aika 12.11.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Eveliina Paunonen, Mahon Digital 

Kohderyhmä Koulutus sopii kaikille verkkosivujen parissa työskenteleville, jotka hallitsevat jo 

hakukoneoptimoinnin perusteet ja haluavat päivittää ja kehittää taitojaan. 

Sisältö Koulutuksessa syvennytään edistyksellisempiin hakukoneoptimoinnin aihealueisiin, ku-

ten tekniseen hakukoneoptimointiin, tehokkaaseen sisällön ja sosiaalisen median hyödyntämi-

seen sekä hakukoneoptimoinnin tärkeimpiin mittareihin, analytiikkaan ja Googlen työkaluihin. 

Lisätietoa Otathan koulutukseen oman kannettavan tietokoneesi mukaan. 

Hinta 160 € 

Ilmoittautuminen 29.10.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 
 

TRE®-stressinpurkuliikkeet 

– syväjännityksistä vapaaksi 

 
Aika 14.11.2019 klo 12.15-15.45 

Kouluttaja Stressinhallintakouluttaja, NLP Master Coach & NLP Trainer, rentoutusohjaaja, 

TRE®-ohjaaja, psyykkinen valmentaja Satu Pusa  

Kohderyhmä Kurssi soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille ammattiryhmille, joiden työ 

on henkisesti tai fyysisesti kuormittavaa. 

Kuvaus TRE® (Tension/Stress Releasing Exercises) on yksinkertainen harjoitusmenetelmä, joka 

perustuu kehon biologiseen palautumiskykyyn. Helppojen fyysisten liikkeiden sarja aktivoi ke-

hon luontaisen rentoutumisreaktion (tärinän/värinän) ja harjoitus purkaa lihaksiston ja auto-

nomisen hermoston ylijännitystiloja. 

Sisältö Kurssilla opitaan TRE®-liikkeet ja saadaan valmiuksia käsitellä mm. työstressiä tai jän-

nitystiloja voimia ja vireyttä palauttavalla tavalla. Saat ohjeet TRE:n itsenäiseen harjoitteluun ja 

itsesäätelyyn. Kurssin jälkeiseen itsenäiseen harjoitteluun on etätukimahdollisuus. 

Hinta 135 € 

Ilmoittautuminen 31.10.2019 mennessä 

Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

 

 

 

 

  



MAPA® Perusteet 

Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallintamene-

telmä pienten lasten kanssa työskenteleville 

 

Aika 18.-19.11.2019 klo 9.00-16.00 

Kouluttaja Marika Ahonen, Hoitotyön lehtori, TtM 

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu erityisesti pienten lasten kanssa mm. varhaiskasvatuk-

sessa, esi- ja alkuopetuksessa sekä lastenpsykiatriassa, kuntoutuksessa ja sosiaalitoimessa 

työskentelevälle henkilöstölle. 

Kuvaus MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) eli Haasteellisen käyttäyty-

misen ennaltaehkäisy- ja hallintamenetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kan-

sainvälinen CPI, Crisis Prevention Institute Inc. 

Sisältö MAPA-koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn myön-

teisen käytöksen tukemisen keinoin (Positive Behaviour Support). Koulutuksen aikana teemme 

myös konkreettisia suunnitelmia erilaisiin arjen tilanteisiin. Koulutus antaa henkilöstölle vuoro-

vaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä sekä perehdyttää hyviin käytäntöihin. 

Lisäksi se sisältää menetelmiä pienen lapsen turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja rajoittami-

seen. 

Hinta 250 € 

Ilmoittautuminen 3.11.2019 mennessä 

Lisätiedot Tiina Laurikainen p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 

Vastuullinen sijoittaminen 

 

Aika 23.11. ja 30.11.2019 klo 10.00-15.00 

Kouluttaja Sijoitusneuvoja, kouluttaja, DI, toimitusjohtaja Tapio Haavisto 

Kohderyhmä Kurssi sopii kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille. Kurssille osallistuminen ei edel-

lytä ennakkotietoja aiheesta, mutta englannin kielen perusosaaminen on eduksi. 

Kuvaus Koulutuksen aikana opitaan vastuullisen rahasto-, osake- ja ETF-sijoittamisen perus-

asiat. Koulutus päättyy sijoitussuunnitelmien ja vaihtoehtojen pohdintaan helpottamaan omia 

sijoitusratkaisuja. Kurssin tavoitteena on oppia valitsemaan kulloinkin parhaita vastuullisen si-

joittajan osakkeita, rahastoja tai ETF-tuotteita.  

Sisältö Koulutuksessa tutustutaan vastuullisuuden erityispiirteisiin sijoittamisessa. Lisäksi pe-

rehdytään globaalien osake- ja ETF-markkinoiden seurantaan sekä sijoituskohteiden vertai-

luun ja tutustutaan ajankohtaisiin sijoituskohteisiin. Koulutuksen aikana opiskellaan kaupan-

käyntiä ETF-tuotteilla ja tehdään säästösuunnitelmia sekä etsitään ”turvasatamia” sijoitussal-

kun vakauttamiseksi. Lisäksi perehdytään laajaan hajauttamisen teemaan käyttäen hyväksi 

globaalia markkinatuntemusta. 

Hinta 160 € 

Ilmoittautuminen 7.11.2019 mennessä 

Lisätietoja Tiina Laurikainen, p. 0503754977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi 

 



Ikääntyvien yliopiston  

verkkoluennot syksy 2019  

 

Kestävä elämäntapa ja ekososiaalinen sivistys  

18.09.2019 klo 14.00-16.00 

Professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto 

 

Toimintakyvyttömyyteen varautuminen - omaisten apu, edunvalvonta ja  

edunvalvontavaltuutus  

16.10.2019 klo 14.00-16.00 

Dosentti, OTT Eva Gottberg, Turun yliopisto 

 

Ikäihmistä huimaa! Huimauksen syyt ja hoidot  

30.10.2019 klo 14.00-16.00 

Yleislääketieteen erikoislääkäri, LL Jaakko Halonen, Terveystalo 

 

Pitkän iän salat, ilot ja huolet  

27.11.2019 klo 14.00-16.00 

Gerontologian professori Marja Jylhä, Tampereen yliopisto 

 

Voiko menneisyydestä oppia? Rikoshistorian kummallisuuksia ja niiden vaikutus Suomen  

rikoslainsäädäntöön.  

4.12.2019 klo 14.00-16.00 

Historioitsija, kirjailija Teemu Keskisarja 

 

 

Luennot ovat maksuttomia ja ne järjestetään Lahden aikuiskoulutuskeskuksen Auditoriossa 

internetin kautta välitettävinä videoluentoina. Ilmoittautuminen paikan päällä ennen tilaisuuk-

sien alkua. 

Yhteistyössä: Wellamo-opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Jyväskylän kesäyliopisto 

 
 

DiKATA-verkkokoulutukset 

 

Meillä on tarjolla kaikille avoimia ja maksuttomia DiKATA-verkkokoulutuksia, joissa osallistujat 

saavat työhön ja vapaa-aikaan hyödyllistä digiosaamista. Kursseilta löytyy sopivia sisältöjä niin 

aloittelijoille kuin kokeneemmillekin digiseikkailijoille.  

 

Verkkokoulutukset alkavat syyskuussa 2019. Voit osallistua omaan tahtiisi ajasta ja paikasta 

riippumatta. Katso lisää osoitteesta www.snellmankesayliopisto.fi/dikata. 

 

Ota yhteyttä: Eija Pollari, eija.pollari@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 050 5418 084 



Tilauskoulutukset 

 

Järjestämme nopeasti ja joustavasti asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä tilauskoulutuksia  

yrityksille, kunnille, erilaisille työyhteisöille ja ammattialoille. Koulutukset suunnitellaan  

yhteistyössä tilaajan kanssa kehittämään ja ylläpitämään henkilöstön ammattitaitoa  

ja osaamista. 

 

Esimerkkejä toteuttamiemme tilauskoulutusten aiheista: 

• työyhteisön yhteistyötaidot ja hyvinvointi 

• mediakasvatus 

• ratkaisukeskeinen työote 

• asiakaspalvelun kehittäminen 

• vuorovaikutustaidot 

• voimavarojen ja tasapainon löytäminen 

• työnilo ja innostuminen 

• kielikoulutukset 

 

Jos työyhteisössänne on tarvetta henkilöstön kouluttamiselle, otathan  

yhteyttä: Eija Pollari, eija.pollari@paijathameenkesayliopisto.fi, p. 050 5418 084. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Jäitkö kaipaamaan meiltä jotain muuta koulutusta? 
Kuulemme mielellämme ehdotuksia ajankohtaisista koulutuksista. Kerrothan  

tarpeesi tai vinkkisi meille joko sähköpostitse info@paijathameenkesayliopisto.fi 

tai nettisivujemme palautelomakkeen kautta. 
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