Lasten ja nuorten kasvun tukemisen
LOGOTERAPEUTTISET ERIKOISTUMISOPINNOT (25 op)
Turussa 26.1.-16.12.2022
Kenelle
Koulutus on tarkoitettu laajasti kaikille lasten ja nuorten hoidon ja kasvun
tukemisen kentässä toimiville henkilöille: lastensuojelun päätöksiä tekevät
viranomaiset, perhekotien ja laitoshoidon esimiehet ja henkilöstö, kuntien
perhetyöntekijät, sijais- ja tukivanhemmat, alan järjestöjen työntekijät,
koulumaailmassa moniammatillisesti lapsen ja nuoren parhaaksi toimivat, kuten
kuraattorit, avustajat, opettajat, kouluterveydenhuolto, päiväkotien esimiehet ja
henkilöstö. Koulutus soveltuu myös nuorisotyöntekijöille sekä kasvatus- ja perheneuvoloiden henkilöstölle.
Tavoite
Antaa ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen omaksi,
autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen. Vahvistaa ymmärrystä vanhemman ja
työntekijän oman ihmiskäsityksen merkityksestä työssä. Ihmiskäsityksen
kirkastaminen. Tuoda eväitä arvostavaan kohtaamiseen ja aikuisena rinnalla
olemiseen – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen. Auttaa oman työn
tarkoituksellisuuden sisäistämiseen ja työnilon ja toivon säilyttämiseen. Uusia
näkökulmia ja levollisuutta ammatillisuuden pohtimiseen ja ymmärtämiseen.
Näkemystä ja keinoja moniammatillisen yhteistyön sekä verkostotaitojen
vahvistamiseen – lapsi ja nuori keskiössä.
Opintojen laajuus, ajankohta ja toteutus
Opistojen laskennallinen laajuus on 25 opintopistettä (= 210 kontaktiopetustuntia,
yhteensä 675 opiskelijan työtuntia). Koulutuspaikka Turussa 26.1.-16.12.2022.
Opinnot voidaan räätälöidä myös tilauksesta tietylle ryhmälle tai organisaatiolle ja
muuallekin maassamme.
Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta monimuoto-opintoina. Lähiopetus
toteutetaan keskimäärin kerran kuussa (10 x 3 pvää), osittain Zoom-koulutuksena
sekä osittain kasvotusten ryhmässä Turussa Logoterapiainstituutin tiloissa. Opetus
perustuu osaltaan hermeneuttiseen ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen,
ryhmässä ja ryhmästä oppimiseen ja sisältää myös kirjallisuuden omaksumista,
oppimistehtäviä sekä kirjallisen, oman työn ja työyhteisön kehittämiseen
tähtäävän lopputyön ja sen esittämisen.
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Logoterapian antia tälle kohderyhmälle
Ajassamme on selkeästi antropologista, eettistä ja eksistentiaalista kriisiä, jossa
ihmisyys ja jokaisen ihmisen elämän arvo ja tarkoituksellisuus ovat kadoksissa.
Lapset ja nuoret kokevat sen usein toivottomuutena ja mm. agressioina,
depressioina, addiktioina. Logoterapia antaa eväitä yhtä hyvin normaalin kasvun
tukemiseen, kriisien ennalta ehkäisemiseen, kasvuhäiriöiden oikaisemiseen,
kriisien ja suurtenkin ongelmien käsittelyyn, jatkohoitoon ja -ohjaukseen. Se
antaa valmiuksia erilaisten diagnooseiksi realisoituneiden ominaisuuksien ja
häiriöiden keskellä myös lapsen ja nuoren kokonaisen elämän ja vahvuuksien
tukemiseen. Logoterapia auttaa hyväksymään olemassa olevan ja kannustaa
etsimään polkuja eteenpäin, keskittymällä tähän päivään ja tulevaan.
Työntekijälle logoterapiasta löytyy näkökulmia omannäköisensä ammatillisuuden
rakentamiseen, varmuutta ja luottamusta epävarmuuden keskelle. Rohkeutta
eettisen stressin tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Työyhteisölle koulutus tuo
yhteistä näkemystä työn tarkoituksesta, sovellettavista arvoista ja
ihmiskäsityksestä sekä vahvistaa vuorovaikutustaitoja. Logoterapeuttisesti
orientoituvissa alan työyhteisöissä on todettu työn tarkoituksellisuuden
kokemuksen ja työhyvinvoinnin lisääntyneen, sairauspoissaolojen vähentyneen ja
henkilöstön pysyvyyden kasvaneen. Vuorovaikutus on parantunut niin
työyhteisöön kuin sidosryhmiinkin.
Kouluttajat
Kaikki kouluttajat ovat suorittaneet omien ammatillisten ja korkeakoulututkintojensa lisäksi 4,5 -vuotiset (100 op) Logoterapeutti LTI® -opinnot sekä
täydentäneet niitä käytännön työssä sekä lisäopinnoin siten, että heille on
myönnetty eurooppalaisen logoterapeuttien ammatillisen yhteistyöorganisaation
(FLP-EU) vaatimusten mukaisesti lisenssin logoterapeutti LIF® käyttöoikeus.
Mukana on runsaasti kokemusta biologisesta, sijais-, adoptio- sekä
tukivanhemmudesta, sijaisvanhempien sijaistamisesta ja heidän mentorinaan
toimimisesta. Kouluttajat ovat myös kokeneita lastensuojelukentänkin
työnohjaajia ja alan työyhteisöjen kouluttajia.
Tatu Lehtinen, Nepsy-valmentaja, yrittäjä / Pirjo Möller, VTM / Päivi
Raikaslehto, sosionomi (YAMK) / Esko Salmi, DI, AmO / Tuija Widén, BBA,
AmO
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Koulutuksen pääteemat ja lähikoulutuspäivät
Lähijaksojen välissä on kokonainen, zoomissa tapahtuva, koulutuspäivä, joka
jatkaa tai syventää edellistä teemaa. Niihin voidaan joskus sijoittaa myös
suullinen ryhmätentti, joka voi olla myös lähijaksolla.
ke-pe 26.-28.01.

Orientaatiojakso

ke 16.02.

Päivä Zoomissa

to-pe 03.-04.03.

Arvot ja tarkoitus työn keskiössä

ke 16.03.

Päivä zoomissa

to-pe 31.03.-01.04.

Logoterapiaa ajassamme

ke 20.04.

Päivä zoomissa: Logoterapia ajassamme jatkoa

to-pe 28.-29.04.

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen I

ke 18.05.

Päivä zoomissa: Lapsen ja nuoren kasvun tukemisen
keinoja ja mentelmiä.

to-pe 02.-03.06.

Aikuisena lapsen ja nuoren rinnalla

ke 15.06.

Päivä zoomissa.

to-pe 18.-19.08.

Lapsen ja nuoren tukeminen II

pe 07.09.

Päivä zoomissa

ke-to 28.-29.09.

Ammatillisuus lastensuojelun kentässä

ke 12.10.

Päivä zoomissa

ke-to 26. – 27.10.

Työntekijä fokuksessa

ke 9.11.

Päivä zoomissa.

to-pe 17.-18.11.

Erityiskysymysten ja pohdinnan jakso

ke-pe 14.-16.12.

Päättöjakso
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Koulutuksen vastuullinen järjestäjä ja koulutuspaikka
Suomen Logoterapiainstituutti Oy (Y- tunnus 1812086-0) Yhteisötalo
Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros, 20100 Turku. www.logoterapia.fi

Koulutuksen hinta
Opiskelijahinta 2.200 € + voimassa oleva alv, (vuonna 2021 24 %) kattaa
opetuksen, opintojen ohjauksen, opettajan jakaman materiaalin, oppimisen
arvioinnin ja todistuksen. Maksun voi suorittaa useammassa erässä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta
Vapaamuotoiset hakemukset 30.12.2021 mennessä instituutille joko
postiosoitteeseen tai Email: logoterapia@logoterapia,fi Hakemuksessa
kerrottava:
-

henkilötiedot

-

koulutus- ja työhistoria pääkohdin

-

nykyinen tehtävä ja mahdollinen organisaatio

-

perustelut, miksi hakija on kiinnostunut juuri logoterapiaopinnoista

Opiskelupaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Jatkokoulutuskelpoisuus
Koulutus antaa jatkokoulutuskelpoisuuden Logoterapiainstituutin järjestämiin
logoterapiaohjaajan LTI® ja logoterapeutin LTI® opintoihin sekä
Tarkoituskeskeisen työnohjaajan ja työelämävalmentajan LTI® opintoihin.

Tiedustelut

Pirjo Möller, hallituksen pj, kouluttaja, VTM, logoterapeutti LIF®
puh. 044 34 89 733 tai Email: pirjo.moller@logoterapia.fi

©Suomen Logoterapiainstituutti Oy

4

