Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan
täydennyskoulutus 5–10 op
Ajankohta

21.–22.10.2019 ja 13.12.2019
Opetus pidetään aina klo 9.00–16.00. Koulutuspaikka on Vantaalla KirsiConsulting Oy:n
koulutustiloissa (neuvotteluhuone Changi) osoitteessa Gate8 Business Park, Äyritie 12 C,
01510 Vantaa. Koulutuspaikalle pääsee hyvin sekä julkisilla liikennevälineillä että omalla
autolla, parkkipaikkoja on hyvin.

Hintatiedot Koulutuksen hinta on 730 € (sis. alv 24%).
Koulutuksen laajuus/kesto
Lähiopetuspäiviä on yhteensä kolme päivää. Koulutus vastaa laajuudeltaan 5–10 op.
Kohderyhmä
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat suorittaneet KirsiConsulting Oy:n järjestämän tai
muun vastaavan 20–25 opintopisteen laajuisen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja -koulutuksen ja haluavat täydentää tutkintoaan 30 opintopisteen laajuiseksi.
Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ratkaisukeskeistä työotetta asiakastyössä.
Syventämällä ratkaisukeskeistä ja positiivisen psykologian tietoutta sekä neuropsykiatristen
oireiden tunnistamisen tietoutta opiskelija saa lisää työkaluja omaan työhönsä ja vahvistaa
omaa ammatillista osaamistaan sekä ammatillista hyvinvointiaan. Tavoitteena on käytännön
esimerkkien avulla lisätä ja vahvistaa neuropsykiatristen valmennusmenetelmien hallintaa ja
käyttöä asiakastyössä.

Sisältö

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:
•
•
•
•
•
•
•

Ratkaisukeskeisyyden syventävä kertaus yhteistoiminnallisesti
Nepsy-valmennus lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa
Näe sydämellä – myötätunto asiakasta ja itseä kohtaan
Toimivan valmennusprosessin kulmakivet
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
Syventävää Asperger-tietoutta
Positiivinen psykologia valmennuksen ytimessä

Lähiopiskelu sisältää:
•

•
•
•

Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista
tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn syventäminen,
positiivisen psykologian tietouden syventäminen, valmennusprosessin merkityksen
laajentaminen
Vierailevien asiantuntijoiden luennot
Valmennusharjoittelu
Workshop-tyyppinen työskentely

Koska lähipäivät muodostavat tärkeän osan opintopistekokonaisuutta, tulee opiskelijan olla
läsnä kaikissa kolmessa lähipäivässä.
Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:
•

Henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen
omaan työhön
Perehtyminen alan kirjallisuuteen, 2 kpl pakollisia kirjoja, kirjojen ennakkolukeminen ja
referointi ennen vastaavaa lähipäivää
Vertaisryhmätyöskentely: itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät
lähiopiskelujaksojen välillä (vähintään 2 h)
Vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
Jatkuva valmennusharjoittelu opiskelijan valitseman asiakkaan kanssa
Valmennuspäiväkirjat
Valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

•
•
•
•
•
•

Koulutuksessa käytetään sähköpostityöskentelyä sekä Classroom-verkkoalustaa
•
•
•
•

Yksilövälitehtävien palauttaminen ja palautteenanto
Vertaisryhmien työskentely ja vertaistapaamisten muistioiden palauttaminen
Henkilö- ja ryhmäkohtainen yhteydenpito
Ajankohtainen tiedottaminen

Kouluttajat Pääkouluttaja: Taina Laane (YTM, positiivisen psykologian asiantuntija (MAPP),
ratkaisukeskeinen kouluttaja, työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja)
Koulutuksen johtaja: Kirsi Saukkola (psykiatrian erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen
valmentaja, työnohjaaja, ADHD -asiantuntija Kirsi Saukkola)
Vierailevat asiantuntijat:
•

Lastensuojelun ja päihdekuntoutuksen asiantuntijat Niko Wass (sairaanhoitaja,
sosionomi, neurospsykiatrinen valmentaja, psykoterapeutti) sekä Samuli Juutilainen
(fysioterapeutti AMK, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja)

•
Lisätiedot

Asperger-asiantuntija Jenni Turkia (Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

Koulutuskoordinaattori Sirpa Ärilä, sirpa@kirsiconsulting.com, p. 041 319 9420
Koulutuksen johtaja Kirsi Saukkola, kirsi@kirsiconsulting.com, p. 040 723 5349

Sitovat ilmoittautumiset 7.10.2019 mennessä.
Ilmoittautuminen Sirpa Ärilä, sirpa@kirsiconsulting.com, puh. 041 319 9420
Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on väh. 15. Koulutukseen otetaan enint. 20 henkilöä.

