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Toimitusjohtajan
tervehdys
Luottavaisesti kohti tulevaa
Luote Oy:n vuosi 2021 on ollut vaiheikas, ja sitä ovat
värittäneet monet muutokset aina vastuuhenkilöiden
vaihtumisesta hallinnon uudistamiseen. Olen vakuuttunut,
että tehty työ tuottaa tulosta ja voimme katsoa tulevaan
vuoteen rauhallisin mielin. Talouden suunta on vakiintunut ja
etenkin kuluvan vuoden syyskuulta alkaen ilmassa on ollut
erittäin positiivisia merkkejä.
Kaikilla kustannuspaikoilla on tehty valtavasti töitä.
Kotimaan seminaarikoulutukset ovat ylittäneet odotukset
tänä vuonna. Toimipaikkakoulutukset ovat puolestaan
tehneet loppuvuodesta niin huikean nousun, että tilauskanta
ulottuu kuukausiksi eteenpäin.
Pandemia tuo edelleen haasteita koulutusten järjestämiseen.
Ajan kuluessa olemme kuitenkin kartuttaneet tietoa ja taitoa
yllättävien tilanteiden varalta. Tämä on vaatinut meiltä
kaikilta kestävyyttä ja kykyä hypätä mukavuusalueen
ulkopuolelle.

Kansainvälinen toiminta ja ISST ovat parantaneet
koulutustemme laatua kautta linjan. Yliopistojen kanssa
yhteistyössä toteutettujen koulutusten osalta meillä on
parhaillaan käynnissä useita kokonaisuuksia.
Luote Oy:n keskeisin tavoite tulevalle vuodelle on luoda
vahvat raamit terveelle ja kannattavalle liiketoiminnalle.
Haluamme kehittää koulutustoimintamme laatua ja
valikoimaa. Samalla satsaamme vahvasti markkinointiin ja
myynnin kehittämiseen sekä kartoitamme digitaalisten
välineiden mahdollisuuksia työssämme. Strategiatyö vuosille
2023–2025 on alkamassa ja ilmassa on paljon hyvää. Kaiken
toimintamme ytimessä ovat laatu, arvot ja ihminen sekä
kestävä kehitys.
Kiitos kaikille mainiosti sujuneesta yhteistyöstä.
Rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2022!
Anu Varstala,
toimitusjohtaja

Kansainvälinen
toiminta ja ISST ovat
parantaneet
koulutustemme laatua
kautta linjan.

BLOGISSA
Skeematerapia-instituutin ensimmäinen vuosi on saanut
loppuhuipennuksen onnistuneen konferenssin muodossa.
Vastaanotto kentällä on innostunut ja SIG:n työrukkanen ja
muutama muu aktivisti ovat tehneet vapaaehtoisvoimin
hienoa työtä.
Kansainvälinen toiminta ja ISST ovat parantaneet
koulutustemme laatua kautta linjan. Oppilaitosten kanssa
yhteistyössä toteutettujen yliopistokoulutusten osalta meillä
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Päivässä parasta oli
innostuneen hengen
nostattaminen
skeemapsykoterapiasta.

(Skeematerapiakonferenssi)

AJANKOHTAISTA

SKEEMATERAPIAINSTITUUTIN KUULUMISET

Uusi vuosi, uusia kiinnostavia koulutuksia!
Suomen Skeematerapia-instituutin ja Luote Oy:n järjestämä
ensimmäinen kansallinen skeematerapiakonferenssi onnistui
upeasti Lapinlahden sairaalan tunnelmallisissa puitteissa.

Unettomuuden CBT-I
Tutustu tästä.
Yksilöllistetty unettomuuden CBT-I hoito
Tutustu tästä.

Laita kalenteriin! Seuraava skeematerapiakonferenssi
järjestetään 10.–11.11.2022

Molemmat koulutukset on toteutettu noudattaen Suomen
Unitutkimusseura ry:n standardeja.

Näin tilaisuutta kommentoitiin:
"Mukavat tilat, kiinnostuneet ihmiset, hyvä tarjoilu."

Webinaari 19.1.
Luovien menetelmien käyttö onnellisen lapsen moodin
vahvistamisessa – apua välittävän aikuisen moodin
vahvistamiseen ja selviytymiseinojen ohittamiseen
skeematerapian keinoin. Tutustu tästä.

"Yleistunnelma mukava ja välitön."
"Oli kiva saada skeematerapiaa esiin näin näkyvästi ja tavata
kollegoja pitkästä aikaa. "
Tutustu kuvagalleriaan tästä.

Tutustu muihin Luote Oy:n lyhyempiin koulutuksiin tästä.

BLOGISSA

Tapahtumat
Luote Oy järjestää Kannuskoskella hiljaisen
meditaatioretriittiviikonlopun 13.–15.5.2022.
Ilmoittaudu mukaan.

AVOI

Kouluttajaesittelymme jatkuvat!
Kouluttajapsykoterapeutti Satu Kaski tuntee taiteen ja
urheilun henkiset haasteet.

TYÖPAIKAT

Mitä on skeematerapia, ja miten sitä hyödynnetään lasten ja
nuorten hoidossa?

Etsimme ruotsinkielistä kognitiivista psykoterapeuttien
kouluttajaa. Työtilaisuus sopii myös tekijöille, jotka
opiskelevat parhaillaan kouluttajaksi.
Kysy lisää tietoja psykoterapeuttikoulutusten
toiminnanjohtajalta Outi Havialta, outi.havia@luote.fi

www.luote.fi

Tohtori Christof Loosen kirjoitus skeematerapian
periaatteista.

