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HENKILÖSTÖN HYVINVOINTIOSAAMISEN KEHITTÄMISEN WEBINAARISARJA 

 

Tuntuuko joskus, että oma osaaminen kaipaisi vahvistusta opiskelijoiden 

hyvinvointikysymysten äärellä? Opiskeluhuolto ja muut tukipalvelut ovat avainasemassa 

opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Arjessa kuitenkin näyttää esiintyvän 

monenlaisia asioita ja ilmiöitä, joissa meidän kaikkien hyvinvointiosaamisella olisi 

laajempaa merkitystä.  

 

Oikeus osata kehittämisohjelmassa kiinnitämme huomiota opiskelijoiden osallisuuden ja 

yhteisöllisyyden lisäksi myös henkilöstön hyvinvointiosaamiseen, jota tuetaan 

webinaarisarjalla. Sarja sisältää yhteensä kuusi eri teemoin koostettua webinaaria, 

joiden kesto on 1 – 1,5 tuntia/ webinaari. 

 

Tule mukaan! 

 

 Ohjelma päivittyy ja tarkentuu webinaarisarjan edetessä. Voit osallistua jokaiseen tai 

poimia itselle tai omalle yhteisölle tärkeimmät kokonaisuudet. Webinaariin voivat 

osallistua Gradian henkilöstön lisäksi hankeverkosto. 

 

 

  Miten tukea koko yhteisöä?   

 

 Aika   15.9.2021 klo 14.00 - 15.30 (1,5h) 

  
Sisältö/ kuvaus Pedagoginen hyvinvointi ja sen edistäminen   

Vuorovaikutuksen ja myönteisten tunteiden merkitys 
yhteisössä   
Yhteisöllisyys, resilienssi ja moninaisuus voimavarana  

 

Kouluttaja  Jari Karttunen, Lehtori  
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

 
Ilmoittautuminen  10.9.2021 mennessä 

   https://forms.office.com/r/9fAZVRb3sQ 

 
Linkki ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeen. 

  

https://blogit.gradia.fi/oikeusosata
https://forms.office.com/r/9fAZVRb3sQ


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelma 

 

Aika   21.9. 2021 klo 12.30 - 14.45  
 

Sisältö Tapaus tai case tasa – arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta 

 
Alustajat  Potentiaali hanke, Jamk, Ari Porki Gradia 
 
Ilmoittautuminen Tarkemmat tiedot elokuussa 2021 
 
 
Uraohjaus, muutoskyvykkyys nyt ja tulevaisuudessa   
 

Aika  10.11.2021 klo 14.00–15.30 Teams, Liity tästä  

Alustajat Merja Salminen ja Birgit Härkönen, Gradia  

Sisältö Muutoskyvykkyys nyt ja tulevaisuudessa ja 

tulevaisuudessa tarvittava osaaminen.  

Onnistunut ohjaustilanne: mitä ohjauksella 

tarkoitetaan, miten onnistua ohjaustilanteessa 

Uraohjaus osana opetustyötä: Hoks osa 

uraohjausta, ohjaus jatko-opintoihin ja 

työllistymiseen, opiskelijan urataitojen 

vahvistaminen 

 
Ilmoittautuminen Ei ilmoittautumista 
 
 
Vertaissovittelu, restoratiivinen lähestymistapa hyvinvointiosaamisen 
edistämisessä  

 
Aika  14.2.2022 klo 14 – 15, Liity tästä  

Sisältö Valmiuksia kohtaamiseen ja ristiriitojen sovitteluun niin 
opetustyössä, koulun arjessa kuin haastavissa tilanteissa. 

• Verso-toiminnan keskeiset pelisäännöt 
• Toimintakulttuurin käynnistäminen 

• Restoratiivisen pedagogiikan teoreettiset ja 
käsitteelliset perusteet 

• Opiskelijoiden kokemukset 

Alustajat  Omnia/ Tiina Mustonen, 1 - 2 opiskelijaa, opettaja  
Ilmoittautuminen Ei ilmoittautumista 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YjJhOGE5NGEtYTNiYy00MTAyLWE5NGItMzg4N2I2MDI1ZWYy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224e144181-2f68-401f-aa86-9ec9e400e6b3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228b5177f4-c9d5-4d42-9184-891deec81ea3%2522%257d&data=04%7C01%7Cannukka.norontaus%40gradia.fi%7C29c671dac7f2417e817b08d9841f9c38%7C4e1441812f68401faa869ec9e400e6b3%7C0%7C0%7C637686093560374301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=980IOzhPnJEMDwIG09ZP9F4Someig1pgqr8MdoxeZm8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YWU3ZDhmOWItMGRlMy00M2M2LTljN2MtMGJmY2JhNTNmYmM2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225e5f299e-d6ef-4688-ae09-f6e124ff1786%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25225ef89689-2373-4dac-8a1a-c4b337985df3%2522%257d&data=04%7C01%7Cannukka.norontaus%40gradia.fi%7C4b0374c781b442daad0f08d9b97613c6%7C4e1441812f68401faa869ec9e400e6b3%7C0%7C0%7C637744739065747608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=z1p96Vdx5ntVjn1Oi1zYrMIgpDUQGXUYL7WRW7Z%2FRTI%3D&reserved=0


Luovien menetelmien käyttäminen opetuksessa – opiskelijan itsetuntemus ja 
voimavarat esiin!  

 

Aika  29.3.2022 klo 14 – 15, Liity tästä  

Alustajat  Karoliina Pitkänen ja Leena Linjama/ AO Live  
  
Sisältö   Alkusanat + virittelevä työskentely    

Osallistava tehtävä: mieti mitä tykkäät tehdä ja miten 
  voisit hyödyntää sitä omassa työssäsi/opetuksessasi?   

(Jamboard) Salla Ancker   
                                                                              Itsetuntemuksen ja opiskelijan voimavarojen 
   tukeminen luovien menetelmien keinoin: case Live/ 
   Leena Linjama & Karoliina Pitkänen   
                                                                              Seikkailukasvatus opiskelijan voimavaroja tukemassa: 
   case Live/ Mikael Pursi & Leena Linjama   
                                                                              Loppukeskustelu ja katsaus virittelevään tehtävään  
 

Ilmoittautuminen Ei ilmoittautumista  
  
 
 
Voimavarojen vaihtelua - resilienssi arjessa  

  
Aika   28.4.2022, klo 14 – 15.30  

  
Alustaja, luennoitsija Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core  

  
Sisältö  Arjen haasteita turvallisuusnäkökulmasta:  

puheeksi ottaminen, vaikeat asiat  
mielenterveys ja päihdeongelmat   
tunne -elämä   
syrjintä, kiusaaminen ja yksinäisyys   
osallisuuden kokemukset   
jaksaminen ja voimavarat   
yhdenvertaisuuden edistäminen   
some ja virtuaalimaailma   

 

Ilmoittautuminen Ilmoittaudu webinaariin 21.4.2022 mennessä 

 tästä linkistä. 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MGFlMjgzZDctMWVlZS00MGUxLWI5NDgtODA0NDdiMWZhZTZi%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252278e3dc5c-6407-463b-ba5e-7b28e32ca5b6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229a0028cf-1289-41a1-88cc-a63cfdec0d95%2522%257d&data=04%7C01%7Cannukka.norontaus%40gradia.fi%7Cdb87c313db57498ac39008d9d75b57cb%7C4e1441812f68401faa869ec9e400e6b3%7C0%7C0%7C637777609733979291%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=64D9W6ijLA%2B%2BDDCXb1WgXHzwK6TADW%2FMs8PSqbXBZBI%3D&reserved=0
https://forms.office.com/r/wGm4dccbp9

