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Tunne- ja turvataitoja lapsille -koulutus
Aika:
Paikka:

ti 3.9.2019 klo 8.30-15.00
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Valkoinen Sali, Lääninsali + Ruokasali + Vihreä Sali, Linnankatu 3, 90101 Oulu (Sisäänkäynti Oulun tuomiokirkon puoleisesta ovesta)
Huom! Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kaikki vierailijat ilmoittautuvat sisääntuloaulan
asiakaspalvelupisteessä, johon pääsee ovikelloa soittamalla. Pyydämme varaamaan aikaa
saapumiseen uudistetun turvakäytännön vuoksi. Lähtiessäsi muista palauttaa vierailijakorttisi
asiakaspalvelupisteeseen.

Tilaisuuden tavoite:
Tunne- ja turvataidoilla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan,
houkuttelun, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa.
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatukseen, Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin sekä sen hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa.
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Koulutus koostuu kahdesta osasta: aamupäivä on teoriapainotteinen koko koulutusryhmän
kanssa ja iltapäivällä jakaudutaan kahteen työpajaryhmään.
Kouluttajat: Kouluttajina toimivat erityisluokanopettajat ja turvataitokasvatuksen kehittämisessä mukana
olleet opettajat ja oppimateriaalin toimittajat Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen
Lisätietoja:

Sirpa Kova, p. 050 396 3068, sirpa.kova@avi.fi | Eeva Hyvönen, p. 0295 017 520,
eeva.hyvonen@avi.fi

Kustannukset:
Tilaisuus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu- ja majoituskuluistaan.
Ilmoittautuminen ja www-sivut:

Ilmoittaudu tästä
www-sivuille tästä
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 60 henkilöä ja koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tapahtuman www-sivuilta löydät yleistä informaatiota koulutuksesta. Koulutuksen materiaalit linkitetään sivuille viimeistään koulutuspäivän aikana/jälkeen.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA VIETTÄMÄÄN HYVÄÄ PÄIVÄÄ, YHDESSÄ!
Opetustoimen ylitarkastaja Sirpa Kova ja suunnittelija Eeva Hyvönen, Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi
POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
kirjaamo.pohjois@avi.fi
fax 08 314 0110
www.avi.fi/pohjois

Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 Oulu
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Tunne- ja turvataitoja lapsille -koulutus
Aika:
Paikka:

ti 2.9.2019 klo 8.30-15.00
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lääninsali + Ruokasali + Vihreä Sali, Linnankatu 3,
90101 Oulu (Sisäänkäynti Oulun tuomiokirkon puoleisesta ovesta)

Lämpimästi tervetuloa aamukahveille ja verkostoitumaan klo 8.30 alkaen.
8.30-9.00

Tervetulokahvit ja tervetuloa

9.00-10.30

Tunne- ja turvataitokasvatus lapsen hyvinvointia turvaamassa

10.30-10.45

Virkistyshetki

10.45-12.00

Näkökulmia Tunne- ja turvataitoja lapsille oppimateriaalin hyödyntämiseen

12.00-13.00

Lounastauko (omakustanteinen)

13.00-13.15

Työpajan aloitus

13.15-15.00

Kyllä minä pärjään:
* Selviydyn myös netissä
* Mitä teen, jos kiusataan?
* Vaihtuvat tunteet - kiukku ja sen kesyttäminen
* Turvallisesti eteenpäin

15.00

Koulutus päättyy, hyvää kotimatkaa!

Kuvittaja: Sanna Ojanen

