
 

 

 

 

Tässä kurkkaus alkuvuoden koulutustarjontaamme!  

 

Ohjaajan nepsytaidot 

To 13.1. klo 13-16 Teams (siirretty joulukuulta) 

Käytännönläheinen koulutus ohjaajille, jotka työskentelevät nepsy-nuorten kanssa. Koulutuksesta 

saat työkirjan, jossa on erilaisia menetelmiä nepsy-nuoren kanssa työskentelyyn. Koulutuksen 

tavoitteena on auttaa ymmärtämään nepsy-nuorta ja löytämään keinoja, jotka helpottavat arjen 

toimintakykyä. Koulutus tallennetaan. 

Kouluttajana Pilvi Morko, vuorovaikutus- ja kiintymyssuhdeterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja ja 

Pauliina Junnikkala, psykologi, KM 

Ilmoittautuminen koulutukseen tänne tai 

https://link.webropolsurveys.com/EP/67D8DFB5E1F10DCF 

 

 

 

”Lahjotaan ne rakkaudella”  

Mistä veto- ja pitovoimaa lastensuojelun sijaishuoltoon? 

18.1. klo 9-15.15 Teams 

Alustava ohjelma: 

9.00 Mitä tiedämme sijaishuollon veto- ja pitovoimatekijöistä  

 projektipäällikkö Senni Laine, Osaamista sijaishuoltoon 

10.00 Väkivallan uhka ja työturvallisuus 

erityisasiantuntija Elina Östring, Työterveyslaitos 

11.00  lounas  

11.45  Sijaishuollon johtaminen 

avopalveluiden johtaja Toni Sipiläinen ja koulutus- ja konsultaatiopalveluiden johtaja 

Jukka Sihlman, Neljä Astetta Oy 

13.00 Mistä vetoa ja pitoa vaativaan sijaishuoltoon? 

 kehitysjohtaja Mikko Oranen, Hoivatie  

14.15 Onnistumme yhdessä -ratkaisukeskeisyys työhyvinvoinnin lähtökohtana 

 FT, YTM Marja-Liisa Manka 

15.15  Päivän päätös  

Ilmoittautumiset tänne tai https://link.webropolsurveys.com/EP/31F936608F82338C 

 

https://link.webropolsurveys.com/EP/67D8DFB5E1F10DCF
https://link.webropolsurveys.com/EP/31F936608F82338C


 

 

 

 

 

 

Mielenterveyden ensiapu 1  

Mielenterveys on voimavara ja sen vahvistaminen elämäntaito, joka auttaa ihmistä kohtaamaan 
arjen haasteet. Koulutuksessa mielenterveyttä lähestytään osana terveyttä; voimavarana, mielen 
hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat 
vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä. 

Koulutus antaa MTEA1 todistuksen ja pätevyyden hakeutua MTEA1 ohjaajakoulutukseen (Suomen 
Mielenterveys ry).  

Koulutusajat: ke 16.2 klo. 10–13, ti 22.2 klo. 10–13 ja ti 1.3 klo. 10–11:30 (Yht: 7,5 h) ja 
itsenäiset tehtävät. Koulutus järjestetään etäyhteydellä zoomin kautta. 

Hinta: 40 euroa (kirja), lasku lähetetään ilmoittautuneille kotiin 

Kouluttajat: Leea Naamanka ja Tarja Tuovinen-Kakko Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Ilmoittautuminen 19.1.2022 mennessä tänne tai 
https://link.webropolsurveys.com/EP/3E3A58892BDED6C5 

Koulutukseen otetaan max 20 henkilöä ja se on tarkoitettu sijaishuollossa toimiville ammattilaisille. 
Tietoa koulutuksesta antaa Tarja Tuovinen-Kakko tarja.tuovinen-kakko@diak.fi  

 

 

OSSI-hankkeen koulutuksiin osallistuminen on maksutonta, mutta yrityksille ne ovat de minimis -

tukea. Koulutuksiin osallistuville yrityksille lähetetään lisätietoa aiheesta. 

 

OSSI-hanke sai jatkoaikaa huhtikuun 2022 loppuun asti, eli jatkamme koulutuksia maaliskuun 

loppuun saakka. Pysy kuulolla       

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/EP/3E3A58892BDED6C5
mailto:tarja.tuovinen-kakko@diak.fi

