
Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta! 

Avaimia voimaantumisen 
vahvistamiseen  

Koulutus soveltuu iäkkäiden parissa 
työskenteleville ammattilaisille, 
kehittäjille ja opettajille.  
 
 
Avoin kurssikoulutus:  
Seuraava avoin kurssi järjestetään 
18.4., 16.5. ja 26.9.2018. Koulutus 
järjestetään Helsingissä osoitteessa 
Jämsänkatu 2 (7.krs).  
 
Kurssin hinta:    450 €  (alv 0%), 
sisältää oheiset materiaalit ja 
iltapäiväkahvit 
  
Hinta sisältää seuraavat 
materiaalit:  
• Avaimia voimaantumisen 

vahvistamiseen  
• Pieni myötätunto - opas   
• Mielipakka   
• Mielen hyvinvoinnin silta – opas 

keskusteluryhmän ohjaajalle 
• Vanhuuden mieli   
• Päivän aikana erikseen jaetut 

materiaalit 
 
Ilmoittautuminen kurssille 
viimeistään 28.3.2018 
  
  
Tilauskoulutus:  
Koulutuksen teemoja voi tilata  
omaan yhteisöösi. 
Tilauskoulutuksen toteutus 
suunnitellaan yhdessä tilaajan 
kanssa.   
 
 
Lisätietoja:  
Tamara Björkqvist 
tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi 
puh. 040 7550630  
 
  

Koulutuksessa tutustut voimaantumista vahvistavan 
ohjauksen perustaan ja saat uusia näkökulmia 
kohtaamisiin, ohjaamiisi ryhmiin sekä iäkkäiden ja 
läheisten ohjaukseen ja neuvontaan.  
 
Koulutuksen kolme lähipäivää sisältävät paljon 
esimerkkejä ja harjoituksia. Kokonaisuuteen sisältyy 
tehtävä, jossa sovelletaan opittua omassa 
työympäristössä.     

mailto:tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi


Keskiviikko 18.4.2018 klo 9-15.30  
Avain 1: Myönteiset tunteet ja vahvuudet hyvinvoinnin lähteenä 
Sirkkaliisa Heimonen, sh, PsT, ratkaisukeskeinen valmentaja 
Tamara Björkqvist, KM, Elo D- ja Reteaming –valmentaja, Ikäinstituutti 
  
Päivän aikana tutustutaan positiivisen psykologian tuottamaan tietoon hyvästä elämästä ja hyvinvoinnista. 
Tarkemmin perehdytään myönteisiin tunteisiin ja vahvuuksiin hyvinvoinnin lähteenä. Päivästä saat mukaasi 
runsaasti vinkkejä ja materiaaleja! 
  
9.00 Tervetuloa tutustumaan voimaantumisen vahvistamisen avaimiin! 
 Hyvän elämän ja hyvinvoinnin osatekijät (PERMA) 
 Myönteiset tunteet ravitsevat ja rakentavat 
 Hyvinvointia myönteisistä tunteista 
 Mikrohetkien merkitys 
12.00  Lounastauko 
13.00  Vahvuuksien tunnistamisen taitolaji 
  Vahvuudet esiin ja käyttöön 
 (iltapäiväkahvit sopivassa kohdassa) 
15.30  Kotiin päin! 
 
 

Keskiviikko 16.5.2018 klo 9-15.30 
Avain 2: Läsnäolo ja myötätuntotaidot  
Mari Juote, FM, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness- ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja, TaitoBa House 
  
Toisessa päivässä pysähdytään läsnäolo- ja myötätuntotaitojen merkitykseen. Päivässä pohditaan miten ne 
voisivat olla mukana omassa arjessa ja iäkkäiden kanssa. Saat päivästä mukaasi uusia näkökulmia ja 
konkreettisia harjoituksia. 
  
9.00 Läsnäolo ja myötätuntotaidot 
 Tietoisen läsnäolon taidot hyvinvointia vahvistamassa 
 Läsnäolon ankkureita 
12.00 Lounastauko 
13.00  Tunnetaidot ja myötätunto ohjauksessa 
 Myötätuntoisen mielen voimaa kohtaamisiin 
 Näkökulmia ja harjoituksia myötätuntotaitojen ja myönteisten tunteiden vahvistamiseen 
 (iltapäiväkahvit sopivassa kohdassa) 
15.30  Kotiin päin!  
 
 

Keskiviikko 26.9.2018 klo 9-15.30  
Avain 3: Ajattelun aarteet ja oivaltamisen ilo 
Sirkkaliisa Heimonen, sh, PsT, ratkaisukeskeinen valmentaja, Ikäinstituutti 
Tamara Björkqvist, KM, Elo D- ja Reteaming –valmentaja, Ikäinstituutti 
  
Viimeisenä koulutuspäivänä tutustumme ratkaisukeskeiseen ajattelu- ja asennoitumistapaan, jossa 
korostetaan tulevaan suuntaamisen, mahdollisuuksien näkemisen sekä toiveikkuuden ylläpitämisen 
merkitystä.  
  
9.00  Ajattelun aarteet ja oivaltamisen ilo 
 Ratkaisukeskeisyys ohjauksessa 
 Näkökulmien etsiminen ja toiveikkuus kannattelevat 
 Sanojen merkitys ja voima  
12.00 Lounastauko 
13.00 Oivalluttavat kysymykset 
 Poimintoja voimaantumisen poluilta 
 (iltapäiväkahvit sopivassa kohdassa) 
 Todistusten jako ja yhteinen päätös 
15.30 Hyvää matkaa voimaantumisen tiellä! 


