
BLOGISSA

Alkuvuoden kuulumisia

Uusia avauksia

Vuosi alkaa haastavissa merkeissä koronarajoitusten jälleen

tiukentuessa. Pitkittyessään tällä on epäilemättä vaikutusta

seminaarikoulutusten toteutumiseen sekä SOTE -alueiden jo

sovittuihin koulutuksiin. Siirrymme jälleen etäkoulutuksiin, mikä

vaatii tupavalmistautumisaikaa, teknistä valmiutta ja välineitä

kurssien toteuttamiseen. 

 

Tänä keväänä meillä on tarkoitus nostaa Skeematerapia-

instituuttia isosti esille ja tarjota kattava määrä skeematerapian

opetusta koulutuskalenterissamme. Lisäksi alkuvuodesta

julkaistaan hieno lasten skeematerapiaa käsittelevä kirja, joka

sisältää moodikortit. Nämä kuvataiteilija Petra Heikkilän

kuvittamat kortit  toimivat vaikkapa päivän fiiliksen

kertomiseen aamupalapöydässä. Omat 10- ja 13-vuotiaat

tyttöni pitivät kortteja hauskana keskustelun avauksena

lomapäivien  aamupalapöydässä.  

Uskon Petran luomien kuvien vangitsevan ja avaavan pienten  ja

vähän suurempienkin lasten  sisäistä maailmaa

ammattilaisillekin uuden työkalun avulla. Kirja

kokonaisuudessaan luo lasten parissa työskenteleville huikean

ammatillisen tietopohjan skeematerapian hyödyntämiseen

psykoterapeutin työssä. Voit lukea teoksesta lisää tästä

uutiskirjeestä

 

Luote Oy:ssä on alkamassa puuhakas kevät yliopistojen uusien

koulutusohjelmien oppilasvalintojen/hakujen myötä.

Parhaimmillaan valmistaudumme useiden eri 

 koulutusohjelmien alkamiseen ensi syksynä ympäri maan. 
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Työn alla on myös  Luote Oy:n verkkosivujen ylläpidon

muutos. Samalla uudistamme etusivun rakennetta ja

visuaalista ilmettä. Uskon tämän tuovan lisää

toiminnastamme kiinnostuneita henkilöitä  tutustumaan

yritykseemme verkossa. Lisäksi ensi kuussa sähköpostiisi

kilahta Luote Uutiset uudenlaisessa muodossa. 

 

Sisäisesti meillä on alkanut vuoden kiireisin aika

tilinpäätöksen myötä. Pakkaamme konkreettisesti vanhan

vuoden kirjoihin ja kansiin. Käymme läpi sen aikana tehdyt

päätökset ja niiden vaikutuksen yrityksen tulokseen. Tämän

jälkeen, ja oikeastaan jo nyt tästä viisastuneena, ryhdymme

työstämään uutta strategiaa vuosille 2023–2025.

Toivotan kaikille hyvää uutta vuotta ja ennen kaikkea

terveyttä!

Anu Varstala,
toimitusjohtaja

 



AJANKOHTAISTA

AVOI

LUOTE UUTISET 

Tutustu mielenkiintoisiin koulutuksiin!

Lasten ja nuorten skeematerapian (ST-CA) esittely -
etäluento, webinaari
Tutustu tästä.

Schema Therapy for Adolescents / Young Adults,
Helsinki
Tutustu tästä.

URHEILU JA TAIDE

Kognitiivisen psykoterapian menetelmät urheilussa ja
taiteessa, Helsinki, webinaari 
Tutustu tästä.

Tutustu Luote Oy:n koulutuskalenteriin. 

 

  
TYÖPAIKAT
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Uutuuskirja: Lasten skeematerapia – käytännöllinen

opas lasten ja vanhempien kanssa työskentelyyn

Alkuvuodesta julkaistavassa kirjassa esitetään

käytännönläheisesti, miten skeematerapia ja

erityisesti moodityö etenee lapsen kanssa. Opas on

suunnattu lasten psykososiaalista ja hoidollista työtä

sekä psykoterapiaa tekeville ammattilaisille. 

Lue lisää.

Luote Oy:n koulutuskoordinaattori Riikka Leinon

terveiset!

Riikka aloitti uudessa tehtävässään marraskuussa

2021. Mitä kaikkea hänen työhönsä kuuluu?

Lue lisää. 

Pian julkaistava Lasten
skeematerapia –
käytännöllinen opas lasten
ja vanhempien kanssa
työskentelyyn – sisältää
kuvia keskeisistä
moodeista, jotka kirjaan on
työstänyt kuvataiteilija
Petra Heikkilä.

www.luote.fi

LUOTE OY SOSIAALISESSA 
MEDIASSA

Muistathan, että Luote löytyy myös somesta. Tule seuraamaan

ja keskustelemaan!

Instagram

Facebook

LinkedIn

SKEEMATERAPIA-
INSTITUUTIN KUULUMISET

Ensimmäinen ISST:n skeematerapiakoulutuskokonaisuus

päättyy tällä viikolla upean vetäjän Satu Kaskin johdolla..  

Mukana on ollut  huikea kurssiporukka. 

Lisää seuraa maaliskuussa:

Kuuden päivän ISST sertifioima skeematerapiakoulutus,

Helsinki. Tutustu tästä.

Kuuden päivän ISST sertifioima skeematerapiakoulutus,

Helsinki, tiedot tarkentuvat lähempänä. Tutustu tästä. 

https://www.lyyti.in/Lasten_ja_nuorten_skeematerapian_STCA_esittely_etaluento_5621
https://www.lyyti.fi/reg/Lasten_ja_nuorten_skeematerapian_STCA_esittely_etaluento_5621
https://www.lyyti.in/Schema_Therapy_for_Adolescents__Young_Adults_7524
https://www.lyyti.fi/reg/Schema_Therapy_for_Adolescents__Young_Adults_7524
https://www.lyyti.in/Kognitiivisen_psykoterapian_menetelmat_urheilussa_ja_taiteessa_2912
https://www.lyyti.in/Kognitiivisen_psykoterapian_menetelmat_urheilussa_ja_taiteessa_2912
https://www.lyyti.fi/reg/Kognitiivisen_psykoterapian_menetelmat_urheilussa_ja_taiteessa_2912
https://luote.fi/koulutuskalenteri
https://luote.fi/blogi/uutuuskirja
https://luote.fi/blogi/riikka-leinon-terveiset
https://luote.fi/blogi/riikka-leinon-terveiset
http://www.luote.fi/
https://www.instagram.com/luoteoy/
https://www.facebook.com/LuoteOy
https://www.linkedin.com/company/luoteoy/
https://www.lyyti.in/Kuuden_paivan_ISST_sertifioima_skeematerapiakoulutus_Helsinki_1452
https://www.lyyti.fi/reg/Kuuden_paivan_ISST_sertifioima_skeematerapiakoulutus_Helsinki_1452
https://www.lyyti.in/Kuuden_paivan_ISST_sertifioima_skeematerapiakoulutus_4104
https://www.lyyti.fi/reg/Kuuden_paivan_ISST_sertifioima_skeematerapiakoulutus_4104

