Jälleen Turussa!
Pohdituttaako yhteistyö perheiden kanssa?
Haluatko syventää osaamistasi ja kehittää työtapojasi?
Haluaisitko innostua perhetyöstä enemmän?

VOIMAVARAKESKEINEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖN
KOULUTUS PUHETERAPEUTEILLE
Syksy 2021 – kevät 2022
TAVOITE
Koulutuksessa perehdytään voimavara- ja perhekeskeisen työskentelyn perusfilosofiaan ja
menetelmiin. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa puheterapeuttien kykyä tehdä työtä erilaisten
perheiden ja verkostojen kanssa. Koulutus tarjoaa näkökulmia, taitoja ja työkaluja, jotka vahvistavat
kumppanuutta ja yhteistyötä erityisesti haastavissa
puheterapeuttisissa asiakas- ja yhteistyösuhteissa.

TYÖTAVAT
Koulutus perustuu prosessioppimiseen ja edellyttää opiskelijalta aktiivista läsnäoloa sekä valmiutta
tutkia omia ajattelu- ja toimintatapojaan. Lähiopetuspäivät toteutetaan työpajatyyppisinä, jolloin
työskentelyssä vuorottelevat alustukset, keskustelut, harjoitukset, reflektiot ja työnohjaus.
Oppimista tukevat vertaisryhmäopiskelu, kirjallisuuden ja artikkelien
lukeminen sekä omien työskentelytapojen tutkiminen.
Koulutus on taitopainotteinen, jolloin oppimisen ja opiskelun tähtäyspiste voidaan ilmaista
seuraavasti: Miten minun ja meidän kannattaa puheterapeutteina olla, ajatella ja toimia, jotta
asiakkainamme olevat perheet ja verkostot hyötyvät yhteistyöstämme?

RAKENNE
Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää, jotka jakaantuvat kahdeksaan kahden päivän
koulutusjaksoon. Etäopiskelu koostuu vertaisryhmätyöskentelystä, lähiopetukseen ja vertaisryhmiin
valmistautumisesta, kirjallisuuden lukemisesta ja oman asiakastyöskentelyn
kehittävästä tutkimisesta. Koulutuksen kokonaistuntimäärä on 800 oppituntia ja se on laajuudeltaan
30 op.

AJANKOHTA JA KOULUTUSPAIKKA
Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat:
Vuosi 2021: 16.-17.9., 14.-15.10, 18.-19.11.,
Vuosi 2022: aikataulu tarkentuu helmikuun 2021 aikana.
Ensimmäisenä koulutuspäivänä työskentelyä on kello 10-17.15 ja toisena koulutuspäivänä klo 9-16.
15. Koulutus järjestetään Turun keskustassa Tuurintuvalla, Tuureporinkatu 14. (www.tuurintupa.fi)

VIITEKEHYS
Koulutuksen viitekehys on voimavarakeskeisyys, jossa yhdistyvät dialogisuus,
narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys.
JÄRJESTÄJÄ JA KOULUTTAJAT
Koulutuksen järjestää
Dialooic Oy, jolla on pitkä kokemusvoimavarakeskeisten perheterapeuttien, työnohjaajien ja perhet
yöntekijöiden kouluttamisesta.(www.dialogic.fi)
Kouluttajina toimivat Lassi Pruuki ja Aapo Pääkkö. Lassi Pruuki on teologian tohtori, dosentti,
perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaajien kouluttaja. Hän on työskennellyt
aikaisemmin yliopistonlehtorina ja professorina Helsingin yliopistossa. Aapo Pääkkö on sosionomi,
perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaajien kouluttaja. Hän on työskennellyt
aikaisemmin lastensuojelussa, päihdetyössä ja maahanmuuttajatyössä.
HINTA
Koulutuksen hinta on 2600 euroa + alv. (24%). Koulutus laskutetaan kahdessa erässä
kummankin lukukauden alussa.
HAKU
Koulutusryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusryhmän koko on 8-16 opiskelijaa.
Koulutusta koskevat kyselyt ja ilmoittautuminen koulutukseen 31.5. 2021 mennessä
Aapo Pääkölle (aapo.paakko@dialogic.fi, 050-3057476)

