
 

EASEL Ohjaaja – koulutukset keväällä 2020 

VIHTI ja ROVANIEMI 
  

 Arvostettu ja vaikuttavaksi osoitettu kokemuksellisen EASEL® – tunnetaitovalmennuksen menetelmäkoulutus 

vaativaa vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan 

sekä saada työkaluja työnsä vaikuttavuuden, työyhteisöjen vuorovaikutuskulttuurin ja työhyvinvoinnin 

kehittämiseen.  

”Kuka minä olen ja mitä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa?” 

 

Tutkimusten mukaan vahvat sosioemotionaaliset taidot erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista. Hyvät 

tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä kaikille toisten ihmisten kanssa työskenteleville ja etenkin, kun 

tavoitteena on hoitaa, ohjata, motivoida, opettaa tai johtaa toisia. Samoin tiedetään niin perheistä kuin koulu- ja 

terapiatutkimuksista, että ihmissuhdetyön vaikuttavuudelle merkityksellistä on ammattilaisen kyky rakentaa hyvä 

yhteistyösuhde ja riittävän turvallinen ilmapiiri.  

  

EASEL Ohjaaja – koulutus vahvistaa mitattavasti osallistujien omia tunne- ja läsnäolon taitoja sekä antaa vuodesta 

2005 yli 250 osallistujan päättötöiden perusteella työkalut ja tietotaidon työmuodon integroimiseksi omaan 

viitekehykseen ja työhön. Samalla saat halutessasi lisää työkaluja luontolähtöiseen ja eläinavusteiseen työskentelyyn 

mahdollisen eläintyöparisi kanssa sekä mahdollisuuden jatkaa EASEL Coach - työnohjaajaksi.  

Kokemuksellisen prosessikoulutuksen vuoksi ryhmän maksimikoko on 15 ja paikat täytetään tasapuolisuuden vuoksi 

soveltuvan taustakoulutuksen omaavista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä. Lue siis lisää EASEL Training Oy:n 

kotisivulta www.easeltraining.fi   ja varaa paikkasi nopeasti! 

 

Vapaamuotoiset hakemukset ja CV 31.12.2019 mennessä: katja@easeltraining.fi 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Katja, Kati, Aila ja Anna 

 

http://www.easeltraining.fi/
mailto:katja@easeltraining.fi


 

Aikataulut ja lisäinfo 

Vihti  

 Kouluttajat: Katja Kiuru ja Aila Joensuu  

Lähipäivät: 21.-23.3, 17.-19.4, 15.-17.5, 12.-14.6, 22.-23.8, 19.-20.9 sekä päätöstyöpaja keväällä 2021.  

Rovaniemi  

Kouluttajat: Katja Kiuru ja Kati Kärnä  

 Lähipäivät: 28.-29.3, 24.-26.4, 22.-24.5, 26.-28.6, 29.-30.8, 26.-27.9 sekä päätöstyöpaja keväällä 2021.  

  

Hinta 3200 €+alv sopimuksen mukaan yhdessä tai useammassa erässä. 

 

Kouluttajista: 

Vastuukouluttaja EASEL Trainer Katja Kiuru  
sh, perhepsykoterapeutti, EASEL Coach työnohjaaja-STOry, Syty – lastensuojelun systeemisen toimintamallin kouluttaja.  
Pitkä kokemus terapeuttisesta työstä ja työnohjauksesta, EASEListä, sekä lastensuojelusta ohjaajana, esimiehenä ja yrittäjänä. 

Kouluttaa ja luennoi aktiivisesti.  
Lisätietoja www.kotatuli.fi  katja@easeltrainig.fi   

  

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

EASEL Trainer - harjoittelija Aila Joensuu  
PsM, EASEL Coach työnohjaaja - STOry, DDP-terapeutti (koulutuksessa) Pitkä kokemus perusterveydenhuollon psykologin työstä, 

jossa painopisteenä ollut perheneuvonta ja koulupsykologin työ sekä verkostoyhteistyö ja konsultaatiot. Perehtynyt erityisesti 

traumojen, kiintymyssuhdehäiriöiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. 
  

EASEL Trainer – harjoittelija Anna Lehtiö-Pulkkinen   
ratsastuksen ohjaaja, psyk.sh. (koulutuksessa), EASEL Coach – työnohjaaja. Vastaa Vihdissä eläinavusteisten harjoitusten 

ohjaamisesta ja ohjaa EASEL Ohjaajia omien eläintyöparien kouluttamisessa EASEL – työhön.  
 

Koulutusjohtaja EASEL – työmuodon kehittäjä Mari Louhi-Lehtiö  
FM (terveyden biokemia), opettaja (AmO, tunnekasvatus ja erit.ped), nuorten ja perhepsykoterapeutti, EASEL Coach 

työnohjaajakouluttaja ja ryhmätyönohjaaja-STOry, EponaQuest International Instructor (USA), ratsastuksen opettaja (UK) 
Aloitti EASEL – työmuodon kehittämisen 1990-luvun jälkipuoliskolla yläkoulun erityisoppilaiden kanssa. Luennoinut EASEListä ja 

eettisestä hevosmiestaidosta ja kouluttanut työmuotoa Suomessa, Ruotsissa, Belgiassa, Kiinassa ja USA:ssa. Oli 2005 kutsuttuna 

konsulttina mukana laatimassa USA:ssa hevosavusteisen psykoterapian eettisiä sääntöjä ja standardeja ja Suomessa GreenCare 

– korkeakoulutusohjelman pilottivaiheen ohjausryhmässä. Yksi KUNTEKO2020 kuntatyön kehittämishankkeen asiantuntijoista 

(SOTE, sivistystoimi). Yli 10v esimiesten ja kriisiytyneiden työyhteisöjen valmennuksia Suomessa ja ulkomailla hyvän 

vuorovaikutuskulttuurin rakentamisesta tai palauttamisesta. Tekee puolet viikosta psykoterapiaa ja toimii Helsingin 

lastensuojelussa systeemisen toimintamallin konsultoivana perheterapeuttina sekä työnohjaa lähikuntien lastensuojelun, 

sairaaloiden ja varhaiskasvatuksen työyhteisöjä.   
Lisätietoja www.easeltraining.fi  mari@easeltraining.fi  

 

  

http://www.kotatuli.fi/
mailto:katja@easeltrainig.fi
http://www.as-kel.fi/
http://www.easeltraining.fi/
mailto:mari@easeltraining.fi


 

EASEL Ohjaaja - koulutus  
  

kouluttaa ihmissuhdetyön ammattilaisista vaativan vuorovaikutuksen ja kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen 

erityisosaajia  

 

EASEL®, Experiential Social Emotional Learning and Therapy, on Suomessa 1990 – luvulta alkaen kehitetty 

monitieteellinen ja integratiivinen, vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle perustuva 

tunnetaitovalmennuksen työmuoto. Se on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän, koulumaailman ja 

perheiden tarpeisiin ja vahvistamaan ihmissuhdetyön ammattilaisten työn laatua ja vaikuttavuutta sekä hyvinvointia. 

EASEL jalkauttaa modernia sosiaalista neurotiedettä ja lähitieteitä arkeen sekä integroi tutkitusti vaikuttavien 

terapiasuuntausten ja pedagogiikkojen keskeisiä elementtejä ja psykoedukaatiota ohjaustyöhön. Teoreettisen 

viitekehyksen ydin on SEL (www.casel.org).  

 

EASEL Ohjaaja - koulutus on vuoden ajalle jakautuva (18 lähipäivää) ammatillinen täydennyskoulutus. Ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana yhdistät teoriaa aiempaan osaamiseesi ja koet omakohtaisesti EASELin työkaluja ja 

aktiviteetteja.  

Sosiaalista tilanneherkkyyttä ja vuorovaikutustaitoja ei kuitenkaan voi varsinaisesti opettaa, vaan niitä opitaan 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Siksi EASEL Ohjaaja – koulutuksissa on pieni ryhmä, psykoedukaation ja 

kokemusten keskustelemiselle paljon aikaa, levollinen ympäristö, mieleenpainuvia kokemuksellisia aktiviteetteja ja 

yksilöohjaus osana ryhmäprosessia. 

 Ryhmäkeskusteluissa ja observoinneissa opit myös toisten ajattelusta ja kokemuksista. Koulutusvuoden 

jälkipuoliskolla käännät näkökulman prosessikuvauksiin ja ohjaustyöhön. Viimeisinä kuukausina integroit oppimasi 

omaan työhösi, saat henkilökohtaista ohjausta ja kirjoitat päättötyösi, jonka esittelet muulle ryhmälle 

päätöstyöpajassa. Näin koulutus siirtyy aidosti osaksi omaa osaamistasi, työtäsi ja persoonallista työskentelyotettasi. 

Useiden eri ammattialojen edustajien kommentteja on luettavissa http://easeltraining.fi/continuing-

education/265/index.html?fi.   

 

  

 

 

http://www.casel.org/
http://easeltraining.fi/continuing-education/265/index.html?fi
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Koulutuksen aikana vahvistat ja syvennät:  

  

· ymmärrystäsi ihmisyyden perusilmiöistä, tarpeista ja motivaatiosta, vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksista 

ja psykologisen turvallisuudentunteen merkityksestä, psykososiaalisista kehitysvaiheista ja kiintymyssuhteista 

elämänkaaressa, stressin vaikutuksesta alisuoriutumiseen ja vuorovaikutukseen ym. psyykkisen tasapainon ja 

hyvinvoinnin tekijöistä arjen ilmiöiden taustalla  

· itsetuntemustasi sekä tunteiden ja reaktioittesi säätelykykyä  

· herkkyyttäsi tunnistaa omia ja toisten rajoja, tunteita, aikomuksia ja suojauksia  

· kykyäsi kuulla toisten viestejä niin kuin he ne tarkoittavat ja rakentaa (yhteistyö)suhteita, jotka perustuvat 

keskinäiseen kunnioitukseen, hyväntahtoisuuteen ja luottamukseen   

· rohkeuttasi tarttua vaikeisiin asioihin ja taitoa ohjata haastavatkin vuorovaikutustilanteet rakentavaan 

lopputulokseen  

· työkalupakkiasi ohjata ja tukea omia ohjattaviasi vahvistamaan tunnetaitojaan  

· osaamistasi ryhmistä ja hyvän vuorovaikutuskulttuurin rakentamisesta  

· ammatillisia ja henkilökohtaisia tavoitteitasi, voimaannut ja jaksat itse entistä paremmin  

  

ja saat EASEL - työmuodon: 

  

· teoreettisen pohjan, psykoedukatiivisia työkaluja, kokemuksellisia aktiviteetteja, perusprosessikuvaukset ja 

ohjauksen periaatteet 

· sykähdyttäviä kokemuksia ryhmässä ja vuorovaikutusharjoituksissa kouluttajien eläintyöparien kanssa. Vihdissä on 

koiria, hevosia, lampaita ja vuohia. Rovaniemellä on koiria ja hevosia.  

· perusosaamisen ja pystyt kuvaamaan vuorovaikutustyösi ”mitä, miksi, miten ja miksi juuri niin”  

 

 


