
 
 

 

 
 

EASEL® Ohjaaja -koulutus Rovaniemi 2021-2022 
 

kokemuksellinen, psykoedukatiivinen ja tutkitusti vaikuttava 
tunnetaitovalmennus ja EASEL - menetelmäkoulutus 

ihmisten kanssa työskenteleville ammattilaisille 
työn laadun, vaikuttavuuden, työyhteisöjen toimintakulttuurin ja 

työntekijöiden työhyvinvoinnin tueksi 
 
 

Ydinkysymyksenä: 
”Kuka minä olen ja mitä tapahtuu, 

kun tulen vuorovaikutukseen toisten kanssa?” 

Tutkimusten mukaan vahvat sosioemotionaaliset taidot erottavat erinomaiset ammattilaiset 
keskinkertaisista. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä kaikille ihmisten kanssa 
työskenteleville etenkin, kun tavoitteena on ohjata, motivoida, opettaa tai johtaa erilaisissa 
muutoksissa.  

Sosiaalisia tunnetaitoja ei voi varsinaisesti opettaa vaan ne opitaan vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa. Samoin tiedetään niin perheistä kuin koulu- ja terapiatutkimuksista, että vai-
kuttavuudelle merkityksellisintä on aikuisen/ammattilaisen kyky rakentaa hyvä yhteis-
työsuhde ja riittävän turvallinen ilmapiiri. 
 
EASEL® Ohjaaja -koulutus vahvistaa vuorovaikutustyötä tekevien eri alojen ammattilaisten 
osallistujien omia tunnetaitoja sekä antaa yli 300 pilottikoulutusten osallistujan palautteen 
perusteella työkalut ja tietotaidon työmuodon integroimiseksi omaan viitekehykseen ja työ-
hön. Samalla saat halutessasi lisää työkaluja luontolähtöiseen työskentelyyn mahdollisen 
eläintyöparisi kanssa sekä mahdollisuuden jatkaa Easel Coach -työnohjaajakoulutukseen.  
 
EASEL® Ohjaaja -koulutuksen myötä ammattilaiset kasvavat rakentavan vuorovaiku-
tuksen erityisosaajiksi ja samalla luodaan työssään entistä paremmin jaksavia työyh-
teisöjä. 



 
 

 

EASEL®, Experiential Social Emotional Learning and Therapy, on monitieteellinen ja integ-
ratiivinen, vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle perustuva tunnetaitovalmen-
nuksen työmuoto. EASEL jalkauttaa sosiaalista neurotiedettä ja lähitieteitä arkeen sekä in-
tegroi tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja pedagogiikkojen keskeisiä elementtejä ja 
psykoedukatiivista tietoa ohjaustyöhön. EASEL on kehitetty vastaamaan tämän päivän työ-
elämän, koulumaailman ja perheiden tarpeisiin ja vahvistamaan vaativan vuorovaikutus-
työn ammattilaisten työn laatua ja vaikuttavuutta sekä työhyvinvointia yksilö- ja työyhteisö-
tasolla. 
 
EASEL Ohjaaja -koulutus on vuoden ajalle jakautuva (18 lähipäivää) ammatillinen täyden-
nyskoulutus, joka sekä tutkitusti vahvistaa osallistujien omia tunnetaitoja että antaa merkit-
täviä hyötyjä heidän omaan työhönsä ja työssä jaksamiseensa. Voit lukea useiden eri am-
mattialojen edustajien kommentteja koulutuksista.  
 
Osana vuoden pituista prosessikoulutusta osallistujat integroivat EASEL®-työmuodon kaik-
keen muuhun osaamiseensa, omaan teoreettiseen viitekehykseensä ja omaan perustehtä-
vään työssään. Näin koulutus siirtyy aidosti osaksi kunkin omaa osaamista ja persoonallista 
työskentelyotetta. EASEL® Ohjaaja -koulutus on syvällinen prosessikoulutus, joka vahvistaa 
osallistujan omaa ammatillista ja henkilökohtaista itsetuntemusta, syventää vuorovaikutuk-
sen dynamiikan ymmärrystä sekä antaa tietoa, työkaluja ja käytännön taitoja omaan ihmis-
suhdetyöhön. 
 
Koulutuksen aikana ammattilainen: 

• lisää tiedollista ja taidollista osaamistaan ihmisyyden perusilmiöistä, tarpeista ja vuo-
rovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksista, stressistä, lasten ja nuorten sekä perhei-
den psykososiaalisista kehitysvaiheista sekä niiden pulmakohdista, psyykkisen tasa-
painon ja hyvinvoinnin tekijöistä ja oman perustehtävänsä tavoitteista ja mahdolli-
suuksista. 

• lisää itsetuntemustaan, tunteidensäätelykykyään, ymmärrystään omista reaktioistaan 
ja niiden vaikutuksesta toisiin ja lopputuloksiin vuorovaikutustilanteissa, sosiaalista 
tilannetajua ja empatiakykyään, sekä taitojaan ohjata haastavia vuorovaikutustilan-
teita rakentavaan suuntaan 

• vahvistaa omia terveitä rajojaan ja herkkyyttään opettaa terveitä rajoja ja toisten rajo-
jen kunnioittamista mallintamalla, ohjaamalla, tukemalla ja tarvittaessa rajaamalla 
niin, että tarpeettomasti eskaloituvat tilanteet vältetään 

• hienosäätää kykyään kuulla toisten viestejä niin kuin he ne tarkoittavat 

• oppii entistä paremmin kohtaamaan toisia 

• oppii ohjaamaan ja tukemaan asiakkaitaan vahvistamaan omia tunnetaitojaan osana 
arjen työtä 

• saa keskeistä tietoa stressin vaikutuksista oppimiseen ja käyttäytymiseen sekä konk-
reettisen osaamisen ja ymmärryksen niistä tavoista, joilla rakennamme yhteisömme 
tunneilmapiiriä 

• tulee tietoisemmaksi omasta vaikutuksestaan yhteisön ilmapiiriin, toimintakulttuuriin 
ja kaikkien hyvinvointiin 

• voimaantuu ja jaksaa itse entistä paremmin. 
 

Kokemuksellisen prosessikoulutuksen vuoksi ryhmän maksimikoko on 15 ja paikat täy-
tetään tasapuolisuuden vuoksi ilmoittautumisjärjestyksessä. Lue siis lisää  

https://www.easeltraining.fi/koulutuksista-sanottua/
https://www.easeltraining.fi/koulutuksista-sanottua/


 
 

 

www.easeltraining.fi ja varmista oma paikkasi koulutuksessa. 

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 15.12.2020 mennessä: info@easeltraining.fi 
 
Rovaniemen ryhmän aikataulu: 
Lähipäivät: 23.-24.1.2021, 26.-28.2.2021, 26.-28.3.2021, 23.-25.4.2021, 22.-23.5.2021, 19.-
20.62021 sekä päätöstyöpaja 14.-16.1.2022. 
Aikataulu varmistuu ryhmän täyttymisen myötä, pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
Hinta  
EASEL® Ohjaaja.koulutuksen hinta on 3200 € + alv 24 % (sopimuksen mukaan yhdessä tai 
useammassa erässä). 
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Katja ja Kati  

 
Lisätietoja kouluttajista: 
Vastuukouluttaja Katja Kiuru  
sh, perhepsykoterapeutti, työnohjaaja-STOry, EASEL®Trainer, Syty – lastensuojelun sys-
teemisen toimintamallin kouluttaja. 
Pitkä kokemus lastensuojelusta ohjaajana esimiehenä ja yrittäjänä, terapeuttisesta työstä ja 
työnohjauksesta, lisäksi kouluttaa ja luennoi aktiivisesti 
www.kotatuli.fi, katja@kotatuli.fi, puh. 044 0505174 
 

 
 
Kouluttaja Kati Kärnä HTM, Työnohjaaja STOry, EASEL® Trainer 
Kohtaamisen ammattilainen. Monipuolinen työkokemus työmaailmasta ja työnohjauksesta, 
omassa työssä tavoitteena vahvistaa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.  
www.as-kel.fi, kati.karna@as-kel.fi, puh. 040-733 5940 
 

 

http://www.easeltraining.fi/
http://www.kotatuli.fi/
mailto:katja@kotatuli.fi
http://www.as-kel.fi/
mailto:kati.karna@as-kel.fi

