
Toimitusjohtajan
tervehdys

Ollaan yhteydessä!

Lämpimästi tervetuloa Luote Uutisten pariin.  Tästä

eteenpäin infopakettimme kilahtaa sähköpostiisi

kuukausittain. Toivon, että siitä on sinulle hyötyä ja iloa

työssäsi.  Otan mielelläni vastaan palautetta ja toiveita: mistä

aiheista haluaisit lukea, etsitkö säännöllisesti juuri

tietynlaista tietoa? Haluamme tuoda mukaan myös

kiinnostavia tarinoita ja henkilöesittelyjä. Kehitämme tulevia

julkaisuja kentältä kiirivän palautteen pohjalta. 

Voit kirjoittaa ajatuksiasi suoraan minulle osoitteeseen

anu.varstala@luote.fi

 

Toimitusjohtajan näkökulmasta menneet kuukaudet ovat

olleet täynnä vaihtelevia tehtäviä. Luote Oy:ssä tehdään töitä

pienellä henkilöstöllä, joten itsenäistä otetta vaaditaan

kaikilta. Toisinaan tekemistä on niin paljon, ettei aika meinaa

riittää kaikkeen.  

Tämä koskee etenkin minua uudessa työssäni. On ollut

mielenkiintoista tutustua yrityksen kaikkiin eri osa-alueisiin

ja ottaa langat tukevasti omiin käsiin. 

Ympärilläni on upea tiimi auttamassa. Haluankin välittää

suuren kiitoksen Riikka Leinolle, Reetta Aalto-Setälälle,

Sanna Ahokkaalle ja Outi Havialle. Olette hoitaneet

tehtävänne erinomaisesti!

AJATUKSIA KULUNEESTA
SYKSYSTÄ

L U O T E  U U T I S E T

Marraskuu 2021

Luote Oy:n  talouden vakautus jatkuu ja hyödynnämme

erilaisia analyysejä ja metriikoita tulevan kasvun aikaan

saamiseksi. Hiomme parhaillaan myös

markkinointistrategiaamme. Lisäksi huomiota on kiinnitetty

hallinnon  sisäisten prosessien määrittelyyn.  

Skeematerapia-Instituutti työskentely on alkanut hyvin.

Teemme yhteistyötä ja hiomme yhteisiä kurssikäytäntöjä

toimiviksi mm. kansainvälisen ISST järjestön kanssa. 

Seminaarikoulutusten puolella toiminta on ollut vilkasta koko

syksyn. Joulukuussa saamme vuodelle hienon päätöksen

uudella Deliberate Practice -kurssilla, joka kehittää

terapeuttien metakommunikaatiotaitoja.

Psykoterapeuttikoulutusten osalta syksy on käynnistynyt

yhteistyössä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistojen

kanssa.

 

Toimipaikkakoulutusten puolella koronan vaikutukset ovat

vähentyneet ja koulutuksia on käynnissä kymmenkertainen

määrä viime kevääseen nähden. Se on ilahduttavaa. 

Anu Varstala

 

KOULUTUSTEN MÄÄRÄ ON
LISÄÄNTYNYT 



LUOTE UUTISET 

Mistä aiheista haluaisit
lukea? Kehitämme
tulevia julkaisuja
kentältä kiirivän

palautteen pohjalta. 

KOULUTUKSET 

SKEEMATERAPIA-
INSTITUUTIN KUULUMISET

Alkaa  syksyllä 2022

Koulutuksen hakuaika: 1.– 28.2.2022

Katso esite tästä

Alkaa syksyllä 2022

Koulutuksen hakuaika: 1. –28.2.2022

Katso esite tästä

Helsinki
Kognitiivinen psykoterapian aikuisten

suuntautumisvaihtoehdon sisältävä koulutusohjelma 

2022–2025. 

Oulu
Kognitiivinen psykoterapian aikuisten

suuntautumisvaihtoehdon sisältävä koulutusohjelma 

2022–2025.

Tutustu muihin  Luote Oy:n lyhyempiin koulutuksiin

tästä.

 

  
Ensimmäinen ISST sertifikaattiin tähtäävä kuuden päivän

skeematerapiakoulutus alkoi syyskuussa. Koulutusjaksoja

järjestetään kaksi lisää heti kevään 2022 alussa. 

Kuluva vuosi huipentuu Skeematerapia Nyt ja

Tulevaisuudessa -konferenssiin, joka pidetään 12.11.2021

Helsingissä. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys järjestää

tilaisuuden jälkeen cocktail-hetken ravintola Teatterissa.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt. 

 

AVOIMET PAIKAT

Koulutuksenjohtajan haku sulkeutuu tänään 
 

Luote Oy pyytää hakemuksia Turussa alkavan

psykoterapeuttikoulutuksen koulutuksenjohtajan

tehtäviin (kaksi kappaletta). Koulutus toteutetaan kahden

johtajan (tai vastuukouluttajan) mallilla, ja sen on

suunniteltu alkavan elokuussa 2022. 

Lähetä hakemuksesi Luote Oy:n

psykoterapeuttikoulutusten toimialajohtaja Outi Havialle

(outi.havia@luote.fi) viimeistään 5.11.2021. 

 

https://luote.fi/sites/luote.fi/files/inline-files/Esite%20Helsinki.pdf
https://luote.fi/sites/luote.fi/files/inline-files/Esite%20Helsinki.pdf
https://luote.fi/sites/luote.fi/files/inline-files/Hakuesite%20Oulu%202022.pdf
https://luote.fi/koulutuskalenteri

