
 

 

Korona pisti koulutukset uusiksi eli  

 

OSSI-hankkeen loppusyksyn  

2020 menetelmäkoulutukset  
 

 

Oulun koronatilanne näyttää sen verran hankalalta, että 

siirrämme hankkeen koulutukset pääosin webinaareiksi. Live-

koulutukset on siirretty joulu-tammikuulle. 

Hyvä uutinen on se, että nyt niihin mahtuu lisää kuulijoita! Ilmoittautumiset ovat siis edelleen auki. 

Koulutusten kohderyhmä: lastensuojelulaitosten ohjaajat, sote-alan opettajat, sosiaalityöntekijät, 

lastensuojelun kytkeytyvät ammattilaiset, perhehoitajat, muut lasten kanssa työtä tekevät tahot 

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. 

Koulutuksista tehdään tallenne, joka linkitetään myöhemmin Osaamista sijaishuoltoon -hankkeen hankkeen 

nettisivuille. 

 

Minä seksuaalikasvattajana 

29.10.2020 klo 12-14 OSAO, Kotkantie 1 F-siipi, luokka 2440 SIIRRETTY 10.12.2020  

Nuorella on oikeus seksuaalisuuteen – ja tietoon siitä. Mitä ja miten seksuaalisuudesta pitäisi puhua, etenkin kun nuoret 

tuntuvat jo tietävän aiheesta kaiken? Luennolla kuulet nuorten seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden ilmenemisen eri 

muodoista. Pienryhmäharjoituksissa pohditaan yhdessä mm seksuaalisuudesta ja suostumuksesta puhumista.  

Kouluttajina psykoterapeutti, seksuaalikasvattaja Paula Mällinen, sairaanhoitaja ja seksuaaliterapeutti Ulla Konttila ja 

seksuaalineuvojat Sanna Ukonaho ja Luz Peltoniemi Tietoiseksi-hankkeesta. 

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/EP/60D5FAF62EA85FE6 

 

 

Selviytymiseni merkit -peli 

10.11.2020 klo 12-15 OSAO, SIIRRETTY TAMMIKUUHUN 2021 

Selviytymiseni merkit – valmiuksia joustaviin selviytymistapoihin –työväline on kehitetty lastensuojeluun sijoitettujen 

nuorten aloitteesta ja yhteistyössä heidän kanssaan. Niitä on testattu, kokeiltu ja kommentoitu nuorten tapaamisissa ja 

lastensuojelun ammattilaisten keskuudessa.  

Pelin avulla voidaan kartoittaa nuoren kanssa hänen selviytymiseensä liittyviä tapoja, tunteita ja ajatuksia ja edistetään 

nuoren elämänhallintaa konkreettisilla toimenpiteillä. 

Koulutuksessa käydään läpi sitä, miten ammattilainen voi tukea nuoren toimintaa stressaavissa ja kuormittavissa 

tilanteissa, niin että samalla tehdään tietoisiksi eri elämäntavat ja niiden vaikutus nuoren hyvinvointiin. Opettelemme, 

https://link.webropolsurveys.com/EP/60D5FAF62EA85FE6


 

miten pelin avulla voidaan herättää keskustelua, kartoittaa voimavaratekijöitä, rohkaista selviytymiskeinojen arviointiin 

sekä saada aikaan sopimuksia ja konkreettisia toimenpiteitä nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi.  Kouluttajana toimii 

asiantuntija Helena Inkinen Pesäpuu Ry:ltä 

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/EP/976BEDC6926D2B17 

 

HOT-matriisi, psykologisen joustavuuden nelikenttä 

26.11.2020 klo 12-14 Teams-koulutuksena 

HOT-matriisi (Hyväksymisen ja omistautumisen matriisi, nk. psykologisen joustavuuden nelikenttä) on helposti 

sovellettavissa oleva psykologisen joustavuuden visuaalinen mallinnus. Matriisin käytön tarkoituksena on asiakkaan 

psykologisen joustavuuden sekä arvojen mukaisen tekemisen ja toiminnan lisääminen. Koulutuksen tavoitteena on 

saada matriisi mukaan lasten kanssa työskentelyyn.  

Kouluttajana toimii psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistyöntekijä, Theraplay-terapeutti Pilvi Morko Nuorten Ystäviltä 

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/EP/C84B23B5635B4F2C 

 

Grooming ja lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja 

seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa – mistä on kyse? 

Jos emme kysy ja kuuntele, meille jää vain omat olettamukset – kohtaaminen 

sijaishuollossa 

8.12.2020 klo 12-14 Teams-koulutuksena 

Koulutus keskittyy avaamaan lapsiin kohdistuvaa seksuaalista houkuttelua (grooming) ja seksuaaliväkivaltaa verkossa ja 

niiden ennaltaehkäisyyn liittyviä haasteita. Osallistujat saavat tietoa lasten ja nuorten kohtaamasta seksuaalisesta 

häirinnästä. Aiheita lähestytään erityisesti Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje –toiminnon työn kautta. 

Lisäksi koulutus avaa sitä, miten tärkeää on kohdata lapset ja nuoret sijaishuollossa, erityisesti sijaishuollon 

laitoshoidossa. Kuulluksi, kohdatuksi tuleminen ja osallisuus ovat ihmisen perusoikeuksia ja Lasten oikeuksien 

sopimuksen mukaisia oikeuksia myös sijaishuollossa. 

Kouluttajina asiantuntija Pauliina Sillfors ja palvelutoiminnan päällikkö Anu Lehto, Pelastakaa lapset ry 

Ilmoittautumiset: https://link.webropolsurveys.com/EP/4ABBDA72E1D0D973 
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