”Kohtaamisia”
Asumisen ohjauksen päivät 11.-12.6.2020
Kiipulan Janakkalan toimipaikka
Kohtaamisia-teeman konkretisoinnissa ovat mukana Mielenrauha Oy:n kouluttajat, joiden kanssa Kiipula
on tehnyt tuloksellista yhteistyötä koko ammattiopiston henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
ilmoittautuminen https://www.asuntolaohjaajat.net/
Majoitusmahdollisuuksista ja ruokailuista tarkempi kuvaus ilmoittautumislomakkeella ja ohjelman lopussa.
Ohjelma
Keskiviikko
- saapuville ja yöpyville iltapala
- sauna ja uinti ja kuntosali + ulkoilmaliikuntamahdollisuudet (grillikatoksessa grillattavaa)
Torstai
08.00 - 09.00 Aamupala
09.30 Avaus: Anne Saari: tervetuloa Kiipulaan & Kaisa Räty ja Maria Käkelä: terveiset SAKUsta ja OPHsta
10.00 Teemapuheenvuoro: Organisaation sisäiset haastavat kohtaamistilanteet, Tero Ålander, vanhempi
vastuukouluttaja
• Joustavan ja hyvinvoivan työyhteisön periaatteet
• Työyhteisötaidot hyvinvoivan työyhteisön menestystekijöinä
10.40 Teemapuheenvuoro: Oppilaiden ja vanhempien haastavat kohtaamistilanteet, Mika Vesala,
asiantuntija ja opettaja
• Ammatillisuus ja "pelin säännöt” haastavissa kohtaamisissa
• Onnistuneen asiakasviestinnän periaatteet - miksi viestintä niin monesti epäonnistuu?
11.20 Iltapäiväryhmiin jakautuminen ja ohjeistus
11.30 - 12.30 Lounas
12.30 - 16.00 Työpajat. Jokaisella mahdollisuus osallistua kahteen pajaan (kahvi pajojen lomassa)
o Tero Ålanderin työpaja: Organisaation sisäisten kohtaamistilanteiden kehittäminen
• Avainhenkilönä työyhteisössä - tunnista, reagoi ja ratkaise
• Puheeksiottaminen - milloin ja miten otan puheeksi?
o Mika Vesalan työpaja: Ammattilaisen haastavien oppilas- ja asiakaskohtaamistilanteiden kehittäminen
• Mistä konfliktit tyypillisesti syntyvät - konfliktin mekaniikkaa ja kiihtymisen anatomiaa

•

Rauhallinen ammattilainen - positiivisen jämäkkyyden merkitys ja tekniikat viestinnässä

o johdon ja esimiesten työpaja (Anne Saari & Maria Käkelä & Kaisa Räty)
• asuminen osana oppilaitoksen arkea ja perustoimintaa
• esimies työyhteisön osallisuuden edistäjänä
o asumisen ohjauksen hyvien käytäntöjen työpaja
• innostavan ohjauksen menetelmiä
• asuminen elämänhallinnan ja oppimisen tukena
16.00 majoittuminen
17.00 - 18.00 Päivällinen
18.30 - 20.00 toimintaa pienryhmissä: ohjattu metsäkävely laavulle ja kodalle, frisbeegolf, erkkajooga,
kuntosali+uinti, minigolf. Mahdollisuus tutustua Kiipulan asumiseen ja asuntoloihin. Kaikissa lajeissa
mukana Kiipulan ohjaajia.
20.00 Iltapala
Perjantai
7.00 - 08.30 aamupala
09.00 Asumisen laatusuositukset, Kaisa Räty ja Maria Käkelä
11.00 päivien päättäminen ja kapulan vaihto
11.30 lounas
Hyvää kotimatkaa!
Hinnat
Osallistuminen ilman majoitusta to-pe: 45,30€, sisältää kaikki ateriat
Majoitusmahdollisuudet (sisältää aamu- ja iltapala + lounas ja päivällinen):
1 yö (ke-to tai to-pe)
GuestHouse
2hh 82,30€
3hh 71,30€

Opiskelijatalot Kiipula tai Punaportti (Hml)
1hh 85,30€
2hh 73,30

2 yötä
GuestHouse
2hh 124,50€
3hh 128,50€

Opiskelijatalot Kiipula tai Punaportti (Hml)
1hh 130,50€
2hh 106,50€

Lisätietoja: Anne Saari, Joni Hinkkala, Petteri Ora

