R AT K E S - PÄ I VÄ

Lähestymistavalla on väliä
-ratkaisukeskeinen näkökulma työkykyyn
Vuosittaiset Ratkes päivät yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa
Haluatko kehittää taitojasi ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja saada työkaluja
positiiviseen asiakkaan kohtaamiseen? Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on
maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja
pulmatilanteita.
Ajankohta ja paikka

Luennoitsijat

Koulutus toteutetaan webinaarina.
Osallistuminen vaatii toimivan
nettiyhteyden, äänilähteen ja mikrofonin.

•

9.11.2022 klo 9.00-15.30

•

Kohderyhmä

•

Riitta Malkamäki, kouluttaja
psykoterapeutti VET, työnohjaaja, STOry
Marjo Hirvonen, ratkaisukeskeinen
psykoterapeutti, työyhteisösovittelija ja
Sarianna Virpikari, kouluttaja
psykoterapeutti, TtM, työnohjaaja, STOry

Terapeuttisista menetelmistä kiinnostuneet
asiakas ja potilastyötä tekevät sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset.

Ilmoittautuminen ja hinta

Tavoitteet

Ilmoittautuminen 19.10.2022 mennessä
sivuilla: www.savonia.fi/taydennys

•

Lisätiedot

•

•
•

Tunnistaa tilanteita, jossa voi käyttää
ratkaisukeskeistä lähestymistapaa
Kehittää taitoja ratkaisukeskeiseen
työotteeseen
Pystyy soveltamaan alustavasti
ratkaisukeskeisiä menetelmiä
Saa työkaluja positiiviseen asiakkaan
kohtaamiseen

85 euroa + alv 24 % / osallistuja
Ratkes ry:n jäsenille alennus -20 % hinnasta

Marjut Hentunen, puh. 044 785 6420
taydennyskoulutus@savonia.fi

Katso lisätietoja esitteen kääntöpuolelta >>
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Ohjelma
9.11.2022
Klo
9.00-9.15		
Päivän avaus
			Lehtorit Jukka Aho ja Marjo Heikkinen, Savonia-amk
9.15-10.15		
Lähestymistavalla on väliä
			Riitta Malkamäki, kouluttaja, psykoterapeutti VET,
			työnohjaaja, STOry
10.15-10.30		

Tauko

10.30-11.30		
Lähestymistavalla on väliä
			Riitta Malkamäki		
11.30-12.00		
Ratkaisukeskeisyys työkyvyn ylläpidossa
			Marjo Hirvonen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti,
			työyhteisösovittelija
12.00-13.00		

Lounas

13.00-14.00		
Ratkaisukeskeinen näkökulma työkykyyn
			Sarianna Virpikari, kouluttaja, psykoterapeutti TtM,
			työnohjaaja, STOry
14.00-14.15		

Tauko

14.15-15.20		
Ratkaisukeskeinen näkökulma työkykyyn
			Sarianna Virpikari, kouluttaja, psykoterapeutti TtM,
			työnohjaaja, STOry
15.20-15.25		
Tervehdys Ratkes ry
			Timo Keistinen, lääkintäneuvos emeritus
15.25-15.30		
Päätös
			Jukka Aho, lehtori ja Marjo Heikkinen, lehtori, Savonia-amk

HUOM: Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä
laskutetaan koko koulutuksen hinta. Sairastapauksessa laskutettuja eriä ei palauteta. Esteen sattuessa
osallistujan voi vaihtaa. Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, jos on
riittävä määrä osallistujia, tieto toteutuksesta lähetetään sähköpostitse kaksi viikkoa ennen koulutusta.
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