
 
 

 
 
 

     
 
  



Lämpimästi tervetuloa koulutuksiimme! 
 

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos,  

joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta.   

Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella kor-   

keakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää  

lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajan-  

kohtaisiin koulutuksiin. Järjestämme avointa korkea-  

kouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta,  

kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja.  
 
 
 

Ilmoittautuminen 

Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu kesäyliopiston kotisivuilla osoitteessa www.phkesa.fi. 

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse koulutuksen viimeisen sitovan ilmoittautumis-

päivän jälkeen. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyli-

opiston toimistosta p. 044 7290 020 tai sähköpostitse osoitteesta toimisto@phkesa.fi. 

 

Koulutuspaikka 

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti Lahden Tiedepuistossa, osoitteessa Niemenkatu 73, 

15140 Lahti. Koulutuspaikka tarkentuu kutsukirjeessä. Verkkokoulutukset järjestetään Zoom-

verkkoalustaa käyttäen. 

 

Koulutusmaksu 

Kesäyliopisto lähettää laskun koulutusmaksusta sitovan ilmoittautumispäivän jälkeen eli noin 

kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Lasku lähetetään osallistujille sähköpostitse tai työnan-

tajalle verkkolaskuna ilmoittautumislomakkeella tehdyn maksajavalinnan mukaan. Pitkissä 

koulutuksissa maksu on jaettu usein kahteen tai useampaan erään. 

 

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.phkesa.fi  



Pitkät koulutusohjelmat  

 

Luontojooga ohjaajakoulutus  
 

Aika 5.8.2022-15.1.2023 (8 lähiopetuspäivää) 

Kuvaus Opiskele ammattitaitoiseksi luontojoogan ohjaajaksi sekä luontovalmentajaksi moni-

muotokoulutuksena. Koulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä opiskelusta ja 

verkkotyöskentelystä. Luontojooga ohjaajakoulutuksen suorittamalla pätevöidyt luonnon joo-

gaohjaajaksi sekä luontovalmentajaksi.  

Kohderyhmä Liikunta- ja hyvinvointialojen sekä opetus- ja terveysalan ammattilaiset kuin 

myös terapeuttisilla aloilla työskentelevät. Osallistuminen ei edellytä aiempaa joogan tunte-

musta. 

Kouluttajat Anne Kyyhkynen, luontovalmentaja, Asahiterveysliikunnan ohjaaja, Vesivaellus 

opettaja, talviuintiohjaaja, sanataideohjaaja, meditaatio-ohjaaja sekä aistiohjaajamisen koulut-

taja ja luontojooga ohjaaja kouluttaja että artesaani. Mira Kukko, Luontojooga ohjaaja, sosio-

nomi, lähihoitaja, aromaterapeuttinen hoitaja.  

Hinta 1445 € 

Ilmoittautuminen ja hakemukset 29.6.2022 mennessä 

Koulutuksen sisältö Anne Kyyhkynen, anne.kyyhkynen@gmail.com, p. 040 742 8716  

Koulutuksen järjestelyt Tiina Laurikainen, p. 050 375 4977 tai toimisto@phkesa.fi 

 

 

Joogaopettajakoulutus 25op 
 

Aika 19.8.2022-18.6.2023, kellonajat tarkentuvat (20 lähiopetuspäivää) 

Kuvaus Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaami-

seen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin 

yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntauk-

seen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa valmennetaan tulevia 

opettajia soveltamaan opetustaan oppilaiden tarpeisiin, ja ohjaamaan hyvin erityyppisiä tun-

teja, joiden yhteinen nimittäjä on oppilaiden turvallisuuden ja kestävän kehityksen painotta-

minen. 

Kohderyhmä Koulutukseen osallistuminen edellyttää vähintään 3 vuotta säännöllistä joogan 

harrastamista ja perusteiden hallintaa. Koulutus antaa syvyyttä myös jo aiemmin joogaa opis-

kelleille ohjaajille. Opiskelijoiden oman taustan ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn joo-

gasuuntaukseen. 

Kouluttajat Emma Slow, joogaopettaja ja -kouluttaja sekä joogaterapeutti. Minna Koskinen, 

SJL joogaopettaja, erikoisalana pedagogiikka ja kehotietoisuustekniikat. Janne Kontala, uskon-

totieteen tohtori, erikoistunut joogan filosofiaan ja meditatiivisiin harjoituksiin.  

Hinta 2200 € 

Ilmoittautuminen 17.7.2022 mennessä 

Lisätiedot Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi 

 
 



Eläinavusteinen valmentaja SFAAT® – Partners Dog 30 op   
 

Aika 20.8.2022-7.5.2023, klo 9.00/10.00-16.00 (12 lähiopetuspäivää) 

Kuvaus Yksi eläinavusteisen työskentelyn tärkeimmistä lähtökohdista on hyvinvoiva eläin. 

Koulutus antaa perustiedot eläinavusteisessa työssä käytettävien eläinlajien perustarpeista, 

käyttäytymisestä ja kouluttamisesta. Koulutus antaa myös valmiuksia arvioida eri eläinlajien ja 

-yksilöiden soveltuvuutta eläinavusteiseen työhön. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskei-

siä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huu-

mori.  

Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa työympäris-

töissä ja haluavat oppia yhdistämään eläinavusteisen työtavan erilaisten asiakkaiden valmen-

nukseen, ohjaukseen tai terapiaan. Koulutus soveltuu myös eläimensä kanssa vapaaehtois-

työtä tekeville. 

Kouluttajat Tanja Paasonen (vastuukouluttaja), Sosionomi YAMK, Eläintenkouluttaja AT, 

eläinavusteinen valmentaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ammatillinen opettaja. Sekä useita 

muita kouluttajia, tiedot kouluttajista kotisivuillamme. 

Hinta 2190 € 

Ilmoittautuminen 31.7.2022 mennessä 

Koulutuksen sisältö Vastuukouluttaja Tanja Paasonen, p. 040 523 8747 

Koulutuksen järjestelyt Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai toimisto@phkesa.fi 

 

Nepsy-koulutus I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen val-

mentaja 30 op -verkkokoulutus 
 

Aika 24.8.2022-12.4.2023, klo 9.00-16.00 (12 kontaktiopetuspäivää) 

Kuvaus Nepsy -valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana eri-ikäisille ja eri elämänvai-

heissa oleville henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatri-

nen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Ratkaisukeskeisessä lähestymis-

tavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, 

puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsi-

misen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnis-

tumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten 

tunnekokemusten lisääntymiseen.   

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

kokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on 

vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poikkeustapauksissa voi-

daan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot 

ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.  

Kouluttaja FM, aineenopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tohtorikoulu-

tettava Elina Paatsila. 

Hinta 2600 € 

Ilmoittautuminen ja hakemukset 5.6.2022 mennessä 

Lisätiedot Riikka Harju, puh. 050 5418 084 tai toimisto@phkesa.fi 

 

  



Psyykkinen valmentaja 25 op 

 

Aika 30.8.2022-31.12.2023, klo 9.00-16.00 (12 lähiopetuspäivää) 

Kuvaus Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ratkaisukeskeisiä, käyttäytymistera-

peuttisia ja kehollisia, sekä mindfulness-valmennustyökaluja ryhmien ja yksilöiden tavoitteelli-

seen työskentelyyn erilaisten toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja psy-

kologisen pääoman ja itsensä johtamisen vahvistamiseksi. 

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat valmennustyökaluja ja lyhyttera-

peuttisia menetelmiä erilaisten kohderyhmien tavoitteelliseen ja menestykselliseen ohjaami-

seen ja mentaalivalmennukseen, sekä myönteisen mielenterveyden edistämiseen ihmissuhde-

työssä. Koulutus soveltuu monipuolisesti eri työelämän alueille mm. urheiluvalmentajat, oh-

jaajat, coachit, kouluttajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, 

sosiaaliohjaajat, opettajat, rehtorit, diakonit, psykologit, HR-asiantuntijat, esimiehet, esiintyjät 

yms., jotka tarvitsevat työvälineitä vuorovaikutustyöhönsä ja sen laadukkaaseen kehittämi-

seen. 

Kouluttaja Anita Hedman (FM) kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, PCC-taso), koulut-

tajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Lisäksi asi-

antuntijavierailijoita (esim. urheiluvalmentaja ja kehopsykoterapeutti) soveltuvissa osissa.  

Hinta 2250 € 

Ilmoittautuminen 31.7.2022 mennessä 

Koulutuksen sisältö Anita Hedman, anihedman@gmail.com, p. 050 3074 006 

Koulutuksen järjestelyt Tiina Laurikainen, p. 050 3754 977 tai toimisto@phkesa.fi 

 

 

Luontohoiva-ohjaajakoulutus 10 op (sis. Luonnosta Virtaa -

ohjaajapätevyyden) 
 

Aika 1.9.-28.11.2022 (7 kontaktiopetuspäivää) 

Kuvaus Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä (erityisesti 

Luonnosta Virtaa/LuoVi -kuntoutusmenetelmistä) sekä valmiudet ja pätevyyden ohjata niitä 

käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaaja pätevyys sote-alan ammattilaisille). Tavoitteena on 

myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntä-

misestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti 

asiakkaiden ja oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutus toteutetaan moni-

muoto-opintoina. 

Kohderyhmä Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, luontoalan 

yrittäjille, vapaaehtoistyöntekijöille tai aiheesta kiinnostuneille ammattilaisille tai opiskelijoille, 

jotka haluavat kehittää osaamistaan luontoperustaisen menetelmien käyttöön asiakastyössä.  

Kouluttajat Kirsi Salonen, Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, 

Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja. Jane-Veera Pakkolanvaara, PsM, psy-

kologian aineenopettaja, väitöstutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psyko-

logiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän varapuheenjohtaja. 

Hinta 1050 € 

Ilmoittautuminen 7.8.2022 mennessä 

Lisätiedot Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi 

 



Osaava® kouluttaja -koulutus 12 op 
 

Aika 14.9.-30.11.2022, klo 9.00-15.30 (8 lähiopetuspäivää)  

Kuvaus Koulutus tarjoaa välineet innostavien ja motivoivien koulutusten rakentamiseen, kehit-

tää esiintymis- ja kouluttajataitoja, käsittelee ryhmänohjausta ja -hallintaa sekä vahvistaa toi-

minnallisten menetelmien ja osallistamisen käyttöä osana koulutuksia. Koulutus syventää tie-

toa oppimisen anatomiasta sekä tarjoaa runsaan määrän erilaisia harjoituksia ja menetelmiä, 

joita voi käyttää osallistamiseen ja oppimisen syventämiseen. Tavoitteena on syventää peda-

gogista osaamista, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä 

rohkeutta kouluttamiseen. 

Kohderyhmä Osaava kouluttaja -koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, 

jotka ovat kiinnostuneita kouluttamisesta sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kou-

luttaminen. Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, 

mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdolli-

suuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. 

Kouluttaja Draamapedagogi, koulutusalan yrittäjä Jutta Laino-Tabell 

Hinta 1400 € 

Ilmoittautuminen 30.8.2022 mennessä 

Lisätiedot Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi 

 
 
 

Sertifioitu ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelma 

40 op (Advanced Solution Focused Practitioner) 
 

Aika 15.9.2022-30.11.2023, klo 9.00-15.45 (14 kontaktiopetuspäivää) 

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, ly-

hytterapeuttisia menetelmiä. Koulutusohjelma sisältää ns. psykoterapeuttisten valmiuksien 

opinnot. Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä ratkaisukeskeisiä, lyhyt-

terapeuttisia menetelmiä. Koulutuksen jälkeen opiskelija mm.: • Ymmärtää ratkaisukeskeisen 

lyhytterapian taustafilosofian ja periaatteet • On tutustunut terapiatyön eri viitekehysten tun-

nusomaisiin piirteisiin • On tutustunut mielenterveyden diagnostiikan perusteisiin • Tuntee 

ratkaisukeskeiset haastattelumenetelmät ja osaa käyttää niitä. 

Kohderyhmä Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja muiden vastaavien alojen työntekijöille. Koulu-

tussuosituksena on vähintään opistotasoinen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto. Poik-

keustapauksissa voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, jos hakijalla on vahva työkokemus 

alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä. 

Vastuukouluttajat Maiju Ahola, KM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa eri-

tyistaso). Jussi Saarnio, PsM, työnohjaaja, kouluttajapsykoterapeutti VET (vaativa erityistaso). 

Hinta 3100 € 

Ilmoittautuminen ja hakemukset 29.5.2022 mennessä 

Koulutuksen sisältö ja hakukelpoisuus Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, p. 09 436 2556 

Koulutuksen järjestelyt Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi 

 

 



Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen  

ohjaaja 25 op 
 

Aika 16.9.2022-18.3.2023, pe klo 9.00-15.00/16.45 ja la klo 8.30-14.30 (12 kontaktiopetuspäivää) 

Kuvaus Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus on kehitetty 

vastaamaan sekä yksilön, yhteisön että yhteiskunnan kannalta ajankohtaiseen, psykoterapeutti-

sen perustason osaamisen tarpeeseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa päiväkodeissa ja 

kouluissa. Psykoterapeuttinen osaaminen nähdään tässä ensisijaisesti kykynä ymmärtää sisäistä 

maailmaa ja luoda sen pohjalta auttavia väliintuloja niin lapsen kuin aikuistenkin suhteen. Lap-

sen kohtaaminen on tärkeä osa-alue, mutta tässä koulutuksessa paneudutaan erityisesti yhtei-

söllisen näkökulman hyödyntämiseen, jota koulutettava ohjaaja osaamisellaan tulee jatkossa 

koordinoimaan. 

Kohderyhmä Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityis-

opettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyönteki-

jät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.  

Kouluttaja Pääkouluttajana ja koulutuksesta vastaavana toimii psykologi, psykoterapeutti Risto 

Lappeteläinen. 

Hinta 2450 € 

Ilmoittautuminen 21.8.2022 mennessä 

Lisätiedot Anne Prusila, p. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi 

 
 
 

Luovuus työvälineeksi taideterapeuttisin menetelmin 
 

Aika 14.10.2022-10.2.2023, pe klo 9.00-15.45 (5 lähiopetuspäivää)  

Kuvaus Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön kokemuksia, miten luovia me-

netelmiä voidaan hyödyntää arjen työnteossa. Lisäksi osallistujia rohkaistaan löytämään oma 

tapansa käyttää luovia menetelmiä työssään. Harjoitukset perustuvat tunteiden ilmaisuun sekä 

itsetunnon kohotukseen taideterapeuttisin menetelmin. Koulutus koostuu viidestä jaksosta, 

joista jokaisella käsitellään eri teemoja: Tunnemaalaus, Kädentaitoja kierrätysmateriaalein, Va-

lokuva, Perhetoiminta ja Leikki.  

Kohderyhmä Luovien menetelmien käytöstä kiinnostuneet kuntoutus- ja terapiatyötä tekevät. 

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

luovia menetelmiä työssään.  

Kouluttaja ekspressiivinen taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko. 

Hinta 425 €, sisältää kokeilumateriaalit. 

Ilmoittautuminen 29.9.2022 mennessä 

Lisätiedot Anne Prusila, p. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi 

 

 



Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin ammatilliset opinnot 

40 op – Solution Focused Art ® 
 

Aika 10.11.2022-18.1.2024, klo 9.00-16.00 (21 kontaktiopetuspäivää) 

Kuvaus Ratkaisukeskeinen taideterapia – Solution Focused Art® on ilmaisutaiteisiin ja integ-

ratiivisiin taideterapioihin kuuluva terapiamuoto. Koulutuskokonaisuuden suoritettuaan opis-

kelija kykenee toimimaan ratkaisukeskeisenä kuvataideterapeuttina yksityisellä ja julkisella sek-

torilla oman perusammattitaitonsa tukemana. Koulutus antaa valmiuksia yksilökuvataidetera-

pian sekä ryhmämuotoisen kuvataideterapian toteuttamiseen potilastyössä. Koulutuksen sisäl-

töön kuuluu Ratkaisukeskeiset asiakastyömenetelmän, Kuvataiteen prosessointi (9 op), Itse-

tuntemus ja ammatillinen kehittyminen (3 op), Ratkaisukeskeinen kuvataideterapian teoria ja 

käytäntö (16 op), Koulutustyönohjaus (2 op), Opinnäytetyö (3 op) ja Kliininen potilastyösken-

tely (4 op). 

Kohderyhmä Koulutus sopii terveys-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai taidealan ammattilaisille.  

Opintojen aloittaminen edellyttää taideterapian perusopintojen Ratkaisukeskeisen taidetera-

pian ohjaaja-/menetelmäkoulutuksen (Solution Focused Art® 20 op) suorittamista ennen 

koulutuksen alkua. 

Kouluttajat Jari Salmela, psykoterapeutti, taideterapeutti, työnohjaaja, ensiavun ja terveystie-

don opettaja. Nina Sundberg, psykoterapeutti, VET, taidepsykoterapeutti. Hanna Paatero, ku-

vataideterapeutti, työnohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK. Sonja Harala, kuvataidetera-

peutti, kuvataiteilija. Kirsi Ruuskanen, TTM, ammatillinen opettaja, kuvataideterapeutti. Han-

nele Ala-Keskinen, FM, kuvataideterapeutti, ammatillinen opettaja. Heli Leppäkangas, toimin-

taterapeutti, kuvataideterapeutti. Tuuli Paltemaa, Lto, työnohjaaja, taideterapeutti (Gestalt), 

seksuaaliterapeutti. Tiina Kolehmainen, kuvataiteilija, taideopettaja. 

Hinta 4950 € 

Ilmoittautuminen 10.10.2022 mennessä 

Koulutuksen sisältö Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh. 040 179 3322 

Koulutuksen järjestelyt Anne Prusila, p. 050 5361 013 tai toimisto@phkesa.fi 

 

 

 

Tulossa pitkiä koulutusohjelmia 2022-2023 
 

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op syksy 2022 

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op 2023-2025  

Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi – Bobath-lähestymistavan mukaan  

Osaava® draamaohjaaja –koulutus 10 op  

RAPEVA®-Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja 10 op  

Palautumisohjaajakoulutus 10 op 2023-2024 

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op  

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op  

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä   



Lyhyet koulutukset 

 

Toukokuu-elokuu 2022 
 

Jatkuva haku TRE®-stressinpurkuliikkeet – etäoppimisen kevätkurssi 

18.5.2022 Myönteinen seksuaali- ja turvataitokasvatus varhaiskasvatuksessa (verkko) 

19.5.-20.5.2022 Luovuusmatka taideterapeuttisin menetelmin 

1.6.-22.6.2022 Unen mahdollisuudet – uni avaimena hyvinvointiin (verkko) 

2.6.2022 Haluatko influenceriksi – miten ansaita ja vaikuttaa? (verkko) 

6.6.-8.6.2022 Opetushallinnon tutkintoon valmentava opetus (verkko) 

9.6.-11.6.2022 Kirjoittajan kesäkurssi: Kirjoittajan luonto – tekstiharjoituksia elävän ää-

reltä 

9.8.2022  Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen ja työyhteisön henkinen hy-

vinvointi 

19.8.2022 Ben Furman: Terapeuttinen työ masentuneen ja/tai ahdistuneen asiak-

kaan kanssa (hybridi) 

 

Syksy 2022 
 

3.9.-8.9.2022 Vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät (ACC): visuaalinen tuki viitto-

min ja kuvin 

5.9.-30.9.2022 Palvelumuotoilu hoitoalalla -työkalupakki käyttäjälähtöiseen kehittämi-

seen 

10.9.2022-18.3.2023 Kirjoittamisen lajilauantait (verkko) 

12.9.-10.10.2022 Erityisoppilaat ratsastuskoulussa 

13.9.2022 Facebook ja Instagram -mainonta (hybridi) 

13.9.2022 Bloggaa! Iltakurssi bloggaamisesta kiinnostuneelle (verkko) 

13.9.-25.10.2022 Osaavaa vuorovaikutusta -webinaarisarja 

23.9.2022 Metsämieli-peruskurssi 

11.10.2022 Hakukoneoptimoinnin perusteet (hybridi) 

13.-14.10.2022 Mininepsy – Ratkaisukeskeinen työote asiakkaan kohtaamisessa (verkko) 

24.10.2022 Google Ads -mainonnan perusteet (hybridi) 

23.11.2022 Googlen analytiikka- ja raportointityökalut (hybridi) 

 

Syksyn tarjonta päivittyy pitkin vuotta    

 



Kielikoulutukset 

 

Järjestämme kielikursseja lähiopetuksena ilta-aikaan tai omaan tahtiin käytävinä verkkokurs-

seina mm. seuraavista kielistä: 

• englanti 

• italia 

• espanja 

• venäjä 
 

Tutustu kielikursseihin osoitteessa www.phkesa.fi.  

Kurssien tiedot päivitetään kotisivuillemme kevään aikana. 

 

Lukiolaiskurssit 

 

Järjestämme kesällä 2022 kertauskursseja abeille ylioppilaskirjoituksia varten. 

Kurssien tiedot löydät kotisivuiltamme. 

 

Avoin korkeakouluopetus syksy 2022  

 

Poimintoja lukuvuoden 2022-2023 opintotarjonnasta:  

• Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op  

• Kesäyliopisto LUT-kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, verkko-opinnot  

• Psykologian perusopinnot 25 op, JY 

• Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op, UEF 

• Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op, UEF 

• Kauppatieteiden perusopinnot 30 op, UEF 

• Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op, UEF 

• Hoitotieteen aineopinnot 34 op, UEF 

• Suomen kielen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op, UEF 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto perusopinnot 30 op, UEF 

• Gerontologian perusopinnot 25 op, UEF 

• Psykologian aineopinnot 35 op, UEF 

• Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op, UEF 

• Ravitsemustieteen aineopinnot 35 op, UEF 

• Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op, UEF 

• Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot 35 op, UEF 

• Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, UEF 

• Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op, UEF 

• Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op, Taideyliopisto 

 

Opintotarjonta täydentyy kevään ja kesän 2022 aikana. 

 

Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen kuvaukset löydät kotisivuiltamme! 

Lisätiedot: avoin@phkesa.fi tai p. 050 3754 977 



 

 

 


