Koulutuskoonti
● Ammatillinen täydennyskoulutus
● Avoin yliopisto-opetus
● Kielikoulutukset ● Lukiolaiskurssit

Kevät 2020

Lämpimästi tervetuloa koulutuksiimme!
Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos,
joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta.
Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin
koulutuksiin. Järjestämme avointa korkeakouluopetusta,
ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja 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 ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo
alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.
Kesäyliopisto pidättää oikeuden koulutusohjelman painatuksen jälkeen koulutuksiin mahdollisesti 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

Ammatillinen täydennyskoulutus
Pitkät koulutusohjelmat
•
•
•
•
•
•
•

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op
Perheasioiden sovittelijan perusopinnot
Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäkoulutus – Solution Focused Art® 20 op
Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus + tutkinto
Luontojooga ohjaajakoulutus
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma 40 op

Syksyllä 2020
• Mind-ohjaajakoulutus 11 op
• Palautumisohjaajakoulutus 10 op
• Psykofyysiset psykoterapian perusteet 30 op

Lyhyet koulutukset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiedon visualisointi – tehosta viestiä infografiikan keinoin
Tarina tuo näkyväksi – Tarinakoulutus pk-yrityksille ja yhdistyksille
Rahasto- ja ETF-sijoittajan peruskurssi
Sijoittamisen jatkokurssi
Uudistunut lastensuojelulaki 2020
Syömishäiriöt – kuinka tunnistaa, ymmärtää ja hoitaa?
MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus
TRE®-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi
Facebook ja Instagram -mainonnan koulutus
Palvelumuotoilu teoriasta käytäntöön
Nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt – esiintyvyys, tunnistaminen ja hoito
Esiintymistaitoja introverteille
Jaksamista asiakastyöhön – itsensä suojaaminen
Keijo Tahkokallio: Aikuisen rooli lapsen tunteiden säätelyn kehityksessä
Rakkaus, parisuhde ja seksuaalisuus
Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin

Syksyllä 2020
• Google Ads –mainonnan perusteet
• Vuorovaikutus ratkaisee – ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjaus- ja asiakastilanteissa
• Traumapsykoterapian perusteet
• Muutosjohtaminen
• Google Ads –mainonnan jatkokoulutus
• Palauta elämänilosi – masennuksen lyhytterapeuttinen hoito

Pitkät koulutusohjelmat kevät 2020
Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op
Aika 23.01.-11.12.2020 klo 9.00-16.00 (24 lähiopetuspäivää)
Kouluttajat Pääkouluttajana Leena Piikoski (ent. Hattunen), kognitiivinen psykoterapeutti,
kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kliininen seksologi, seksuaaliterapia vaativa erityistaso
(NACS), työnohjaaja.
Kohderyhmä Terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilaiset, joilla
on korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä seksuaalineuvojakoulutuksen (30 op) opinnot
suoritettuna. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana.
Sisältö Koulutuksen rungon muodostavat seksuaaliterapian tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Koulutuksessa painotetaan kurssilaisten
henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä. Koulutuksen viitekehyksenä toimivat kognitiiviset, traumaterapeuttiset sekä psykofyysiset lähestymistavat.
Kuvaus Koulutus noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta.
Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Specialist in Sexological Counselling (NACS) erityistason seksuaaliterapeutti -auktorisointia.
Hinta 3390 €
Ilmoittautuminen Ota yhteyttä toimistoon
Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi
Hakukelpoisuus: Leena Piikoski, l.hattunen@gmail.com

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot
Aika 20.02.-05.06.2020 klo 9.00-16.00 (8 lähiopetuspäivää)
Kouluttajat Jari Kekäle, teologian tohtori, perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja. Vaula Haavisto, filosofian tohtori, tutkija, sovittelukouluttaja.
Marina Bergman-Pyykkönen valtiotieteen maisteri, sovittelukouluttaja, väitöskirjatutkija.
Kohderyhmä Perheasioiden sovittelijoina toimivat ja sovittelijoiksi tähtäävät tahot, esimerkiksi
sosiaalityöntekijät, psykologit, perheterapeutit, perheneuvojat, lastenvalvojat.
Kuvaus Koulutus korostaa sovittelun prosessiluonnetta ja etenee sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi
sovittelun vaihetta. Lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien
kannalta merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin
liittyvien huolten käsittely.
Tavoite Perheasioiden sovittelu on kustannuksia säästävää ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä. Koulutus lisää
osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä
neuvotteluja sovittelutilanteessa.
Hinta 980 €
Ilmoittautuminen 23.01.2020 mennessä
Lisätiedot p. 044 7290 020 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäkoulutus –
Solution Focused Art® 20 op
Aika 04.03.-08.10.2020 klo 9.00-16.00 (10 lähiopetuspäivää)
Kouluttajat Jari Salmela, psykoterapeutti (YET), ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti, työnohjaaja. Hanna Paatero, teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, oppilaitoksen johtaja. Nina Sundberg, psykoterapeutti VET, ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti. Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja. Sonja Harala, kuvataideterapeutti, kuvataiteilija
Kohderyhmä Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville
sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole ammatillista
pääsyvaatimusta.
Kuvaus Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia
ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus. Perusopinnot (20 op) hyväksytysti suorittanut saa todistuksen (Ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja).
Hinta 2490 €
Ilmoittautuminen ja hakemukset 03.02.2020 mennessä
Lisätiedot Anne Broman, p. 050 5361 013 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus + tutkinto
Aika 13.03.-21.03.2020 pe klo 15.00-20.30 ja la klo 9.00-15.30 (4 lähiopetuspäivää)
Kouluttajat OTK Lauri Liusvaara
Kohderyhmä Opetushallinnon tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat
valmentautua kuulusteluihin. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.
Sisältö Luennoilla käydään läpi opetushallinnon tutkintovaatimuksissa olevat lait ja asetukset
ja valmentaudutaan opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuuksiin.
A-osa: Hallinnon perusteet
B-osa: Rehtorin johtamisroolit
Hinta 350 €
Ilmoittautuminen 27.02.2020 mennessä
Lisätiedot p. 044 7290 020 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Luontojooga ohjaajakoulutus
Aika 14.03.-12.09.2020 la klo 9.30-16.30 ja su n. klo 9.00-18.00 välillä (12 lähiopetuspäivää)
Kouluttajat Pääkouluttaja Anne Kyyhkynen, Jooga & meditaatio-opettaja, luontovalmentaja,
kouluttaja. Lisäksi vierailevia kouluttajia.
Kohderyhmä Liikunta- ja hyvinvointialojen sekä opetus- ja terveysalan ammattilaiset kuin
myös terapeuttisilla aloilla työskentelevät. Taustatutkinnon puuttuminen ei kuitenkaan ole
este osallistumiselle; tärkein lähtökohta on kiinnostus luonnon ymmärtämiseen ja halu ihmisten auttamiseen.
Kuvaus Luontojooga ohjaajakoulutuksen suorittamalla pätevöidyt sertifioiduksi luontojoogaohjaajaksi ja omaat ammatillisen pätevyyden luontojoogan ohjaamiseen. Luontojooga on
ihmisläheinen ja luontoa kunnioittava tapa lähestyä luonnon eheyttävää kokonaisuutta.
Sisältö Koulutuksessa on 8 moduulia, joissa käydään läpi kehon ja mielen kannalta tärkeimpiä
toimintoja luonnossa tapahtuvien harjoitteiden avulla. Lisäksi perehdytään erilaisten ryhmien
ohjaukseen ja suoritetaan näyttötyö.
Hinta 2340 €
Ilmoittautuminen 19.02.2020 mennessä
Lisätiedot Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
Aika 17.03.-04.11.2020 klo 9.00-16.00 (12 lähiopetuspäivää)
Kouluttaja Pääkouluttajana toimii FM, aineenopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja, tohtorikoulutettava Elina Paatsila.
Kohderyhmä Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.
Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on
vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.
Tavoitteet Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja
työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa.
Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään
tulevaisuuteen. Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä,
konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat
neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.
Hinta 2750 €
Ilmoittautuminen 17.02.2020 mennessä
Lisätiedot p. 044 7290 020 tai info@paijathameenkesayliopisto.fi

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma
40 op (Advanced Solution Focused Practitioner)
Aika 26.05.2020-01.10.2021 klo 9.00-15.45 (12 lähiopetuspäivää)
Vastuukouluttajat Maiju Ahola, KM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso) Jussi Saarnio, PsM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso)
Kohderyhmä Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Koulutussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto.
Eduksi perustason englanninkielentaito. Poikkeustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu
tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja
kehityksestä.
Kuvaus Tämä 40 op:n laajuinen ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma noudattaa
IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) asettamia toisen tason
vaatimuksia. Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhytterapeuttisia menetelmiä. Koulutusohjelma sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien
opinnot.
Hinta 2950 €
Ilmoittautuminen ja hakemukset 28.04.2020 mennessä.
Lisätiedot Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus: Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi
Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt: info@paijathameenkesayliopisto.fi

Syksyllä 2020 alkavia pitkiä koulutuksia
Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

06.08.2020-06.02.2021 klo 10.00-17.00/9.00-16.00 (15 lähiopetuspäivää)
psykoterapeutti, hahmoterapeutti, FM Mikko Lounela, psykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti (NACS), VTM Aune Karhumäki

MinD-ohjaajakoulutus – Voimauttava hevostoiminta 11 op

28.08.2020-08.05.2021 pe klo 9.00-18.00, la klo 9.00-16.00 (10 lähiopetuspäivää)
Vastaavana kouluttajana toimii sosiaalikasvattaja, työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja ja
MinD – voimauttava hevostoiminta® -menetelmän kehittäjä Riitta Silkko-Vainio, Minteli. Toinen kouluttaja on työnohjaaja, ryhmänohjaaja, kouluttaja Juha Kilpiä, Aktuaali koulutuspalvelut.

Palautumisohjaajakoulutus 10 op

30.10.2020-28.08.2021 pe klo 10.00-17.00, la 9.00-16.00 (10 lähiopetuspäivää)
Ulla Ollikkala, Psykofyysinen fysioterapeutti, Rentoutusterapeutti, CWD-ohjaaja, Verdic Art
opettaja, Mind Coach®️ certified trainer- (stressivalmentaja), Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot. Nina Pajanti-Raudus, Psykiatrinen sairaanhoitaja, urheilijoiden psyykkinen valmentaja, Rentoutusterapeutti, MB Life Coach, PH®️ Sointukylpy- ja Sointumatkaohjaaja

Lyhyet koulutukset kevät 2020
Tiedon visualisointi – tehosta viestiä infografiikan keinoin
03.03.2020 klo 9.00-16.00
Petri Salmén, Design-tuottaja, informaatiograafikko

Tarina tuo näkyväksi – Tarinakoulutus pk-yrityksille ja yhdistyksille
05.03-12.03.2020 klo 13.00-16.00 (2 lähiopetuspäivää)
VTM, kirjoittajakouluttaja, toimittaja, tietokirjailija Ina Ruokolainen
VTM, sosiologi, ekspressiivisen taideterapian ryhmäohjaaja Sari Innanen

Rahasto- ja ETF-sijoittajan peruskurssi

07.03.-14.03.2020 klo 10.00-15.00 (2 lähiopetuspäivää)
Sijoitusneuvoja, kouluttaja, DI, toimitusjohtaja Tapio Haavisto

Sijoittamisen jatkokurssi

21.03.-04.04.2020 klo 9.00-14.00 (2 lähiopetuspäivää)
Sijoitusneuvoja, kouluttaja, DI, toimitusjohtaja Tapio Haavisto

Uudistunut lastensuojelulaki 2020

24.03.2020 klo 9.30-16.00
Lupalakimies, asiantuntija OTK Kati Saastamoinen

Syömishäiriöt – kuinka tunnistaa, ymmärtää ja hoitaa?
27.03.2020 klo 9.00-15.00
Katarina Meskanen psykologi, valmentaja, kouluttaja

MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutus

31.03.2020 klo 9.00-16.00
Pauliina Unkeri, TtM, fysioterapeutti, geriatrisen kuntoutuksen asiantuntija, Suomen Fysiogeriatria Oy

TRE®-stressinpurkuliikkeet – syväjännityksistä vapaaksi

01.04.2020 klo 12.15-15.45, lisäksi omat harjoitteet 3 tuntia etäharjoitteina
Stressinhallintakouluttaja, NLP Master Coach & NLP Trainer, rentoutusohjaaja, TRE®-ohjaaja,
psyykkinen valmentaja Satu Pusa

Facebook ja Instagram -mainonnan koulutus
07.04.2020 klo 9.00-16.00
Johanna Järäinen, Mahon Digital

Palvelumuotoilu teoriasta käytäntöön –

työkalupakki käyttäjälähtöiseen kehittämiseen

15.4.-20.5.2020 (3 lähiopetuspäivää)
Customer Experience & Behavioral Designer Sami Oinonen, Pinto Design Oy

Nuorten keskeiset mielenterveyshäiriöt – esiintyvyys, tunnistaminen ja hoito
16.04.2020 klo 13.00-16.30
Kouluttaja Mauri Marttunen, nuorisopsykiatria professori

Esiintymistaitoa introverteille

18.04.2020 klo 10.00-15.00
Minna Oulasmaa, terapeutti, työnohjaaja sekä hänen miehensä Mika Pesonen, valmentaja

Jaksamista asiakastyöhön – itsensä suojaaminen
22.04.2020 klo 9.00-16.00
Anna Säynäjäkangas, PsM

Keijo Tahkokallio: Aikuisen rooli lapsen tunteiden säätelyn kehityksessä
28.04.2020 klo 9.00-15.30
Keijo Tahkokallio, psykologi

Rakkaus, parisuhde ja seksuaalisuus
14.05.-15.05.2020 klo 9.00-16.00
Tony Dunderfelt, psykologi

Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin
04.06.-05.06.2020 klo 9.00-15.15
taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko

Syksyllä 2020 alkavia lyhyitä koulutuksia
Google Ads -mainonnan perusteet 06.10.2020
Vuorovaikutus ratkaisee – ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjaus- ja asiakastilanteissa
07.10.2020
Traumapsykoterapian perusteet 08.-09.10.2020
Muutosjohtaminen 04.11.2020
Google Ads –mainonnan jatkokoulutus 10.11.2020
Palauta elämänilosi – masennuksen lyhytterapeuttinen hoito 02.12.2020

Lukiolaiskurssit kevät 2020
Lyhyen matematiikan kertauskurssi abeille

17.02.-04.03.2020 ma ja ke klo 17.00-19.45 (6 lähiopetuspäivää)

Ruotsin kielen kertauskurssi abeille

17.02.-06.03.2020, lähiopetusta ma ja to 17.02.-02.03.2020 klo 16.30-19.00 (5 pv) + verkkoopinnot

Pitkän matematiikan kertauskurssi abeille

18.02.-05.03.2020 ti ja to klo 17.00-19.45 (6 lähiopetuspäivää)

Englannin kielen kertauskurssi abeille

24.02.-07.03.2020, lähiopetusta 24.02-27.02.2020 klo 10.00-12.30 (4 pv) + verkko-opinnot

Avoin yliopisto-opetus keväällä 2020
Palvelumuotoilu perusopinnot 25 op, LY
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, TY
Kauppatiede perusopinnot 30 op, UEF, VERKKO-OPINNOT
Laskentatoimi ja verotus perusopinnot 30 op, UEF, VERKKO-OPINNOT
Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op, UEF, VERKKO-OPINNOT
Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op, UEF, VERKKO-OPINNOT
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, TY
Oikeushistoria 6 op, TY
Hallinto-oikeus 7 op, TY
Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op, JY

Kielikoulutukset
Academic and Professional Communication in English 1 & 2, 4 op, HY
20.01.-30.03.2020 klo 17.00-19.30

Englannin keskeistä kielioppia ja kuuntelua (verkkokurssi)
04.02.-21.04.2020

Englannin ääntämiskurssi (verkkokurssi)
05.02.-15.04.2020

Työelämän sähköpostiviestintää englanniksi (verkkokurssi)
06.02.-23.04.2020

Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op, HY
02.03.-16.04.2020 klo 16.30-19.00

Englantia hoitoalalle (verkkokurssi)
04.03.-06.05.2020

Nykykreikan kielen ja kulttuurin perusteet
30.03.-11.05.2020 klo 18.30-19.30

Englantia arjessa ja matkoilla
14.04.-20.05.2020 klo 16.30-18.00

Italian alkeiskurssi – Prima vista
21.04.-28.05.2020 klo 17.00-19.00

Espanjan kielen alkeet intensiivisesti
Espanjaa alkeista eteenpäin intensiivisesti

huhti-toukokuu
toukokuu

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 ovat alkaneet syyskuussa 2019. Kaikista jo pidetyistä koulutuksista löytyy
tallenne kotisivuiltamme. Koulutuksiin voit osallistua omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Katso lisää osoitteesta https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/dikata
Ota yhteyttä: info@paijathameenkesayliopisto.fi tai 044 7290 020

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: info@paijathameenkesayliopisto.fi tai 044 7290 020
________________________________________________________________________________

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.

