ALUEELLINEN KOULUTUS KEVÄT 2021
Kymsote järjestää keväällä 2021 seuraavat kaikille Kymenlaakson alueen toimijoille
kohdennetut maksuttomat koulutukset.
Kymsoten alueellisiin koulutuksiin ilmoittautuminen on muuttunut. Koulutuksiin ilmoittaudutaan
uuden koulutuksenhallinnan SAP FaSu- järjestelmän kautta. Ohjeet tunnusten luomiseen ja
koulutuksiin ilmoittautumiseen löydät www.kymsote.fi/koulutukset sivuilta.
Mahdollisten COVID19 - epidemiasta johtuvien rajoitusten johdosta ohjelmiin ja
toteutuksiin voi tulla muutoksia/peruutuksia. Peruutuksista ja muutoksista tiedotetaan
ilmoittautuneille sähköpostitse.
Koulutustilaisuudet pyritään järjestämään verkon välityksellä, mikäli se on
koulutussisällön ja - menetelmän kannalta mahdollista.

Koulutuspäivän aikaisissa lounas- ja kahvitarjoiluissa voi esiintyä rajoituksia COVID19tilanteesta johtuen.
Päivitetyt koulutus- ja ohjelmatiedot löytyvät www.kymsote.fi/koulutukset sivuilla.
Ajankohta
(alustava)

Aihe

Keskiviikko
27.1.2021
klo 8.00 - 15.00

Äitiyshuollon koulutus - imetys

Kotka
Jylpyn auditorio

Koulutuksessa käsitellään imetyksen nykytilaa ja pohditaan
keinoja vauva-/ imetysmyönteisyyden sekä imetysohjauksen
lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

Tarkempi ohjelma
FaSu - järjestelmässä

Jylpyn auditorio, Takojantie 1, Kotka (mahdollisesti verkossa)

Koulutus on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöille, erityisesti imeväisikäisten lasten ja perheiden
kanssa työskenteleville, alan opiskelijoille ja opettajille sekä
kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu
Torstai
18.2.2021
klo 8.30 - 15.30
Kuusankoski
POKS auditorio

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy, tunnistaminen,
puuttuminen
(MARAK sisältyy)
POKS auditorio, Sairaalakuja 6 (entinen amk-kampusrakennus)
(mahdollisesti verkossa)
Koulutuksessa käsitellään lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä eri
näkökulmista, lähisuhdeväkivallan ehkäisyä, esitellään
konkreettisia työkaluja siihen puuttumiseksi (MARAK-menetelmän
avulla)
Koulutus on kohdennettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä kasvatusalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille,
kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu

Torstai
4.3.2021
klo 13.00 - 16.00
Kotka
Jylppy auditorio

Sosiaalihuoltolaki asiakkaan palvelutarpeen ja
ennaltaehkäisyn näkökulmasta
Jylpyn auditorio, Takojantie 1, Kotka (mahdollisesti verkossa)
Koulutuksen sisältöä:

FaSu - järjestelmässä

Verkko/Teams

Sosiaalihuoltolain sisällön ja tavoitteiden tunteminen on tärkeää
kaikille sosiaalihuollon toimijoiden ja asiakkaiden kanssa
yhteistyötä tekeville. Laki sisältää yhteistyövelvoitteita muille
toimijoille. Koulutuksessa käsitellään ja perehdytään
sosiaalihuoltolakiin erityisesti ennaltaehkäisyn ja asiakkaan
palvelutarpeen näkökulmasta:
- palvelutarpeen arvioinnin lainsäädäntöpohja ja sen keskeiset
tavoitteet
- ihmisten tuen tarpeet ja palvelujen saatavuus
- palvelutarpeen arviointi osana asiakkuusprosessia
- osallistava dokumentaatio auttaa asiakasta jäsentämään
elämäntilannettaan

FaSu - järjestelmässä

Koulutus on kohdennettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä kasvatusalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille.
Erityisesti sosiaalityötä tekeville ammattihenkiköille.
Ilmoittaudu
Torstai
11.3.2021
klo 8.30 - 16.00
Verkko/Teams
Kuusankoski
POKS auditorio

Ikääntyvä päihteet- ja mielenterveys
FaSu - järjestelmässä
POKS auditorio, Sairaalakuja 6 (entinen amk-kampusrakennus)
(mahdollisesti verkossa)
Koulutuksessa käsitellään Ikäihmisen päihteiden käytön
hoidollisia haasteita eri näkökulmista; millaisiin haasteisiin
palvelujärjestelmän tulisi varautua, kohtaamisen kokemusta muun
muassa haastavat asiakastilanteet ja päihdehoito asiakkaan
kotona.
Koulutus on kohdennettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöille jotka työssään kohtaavat ikääntyviä
asiakkaita/potliaita, erityisesti koti- asumis- ja hoivapalveluissa.
Alan opiskelijat ja opettajat, kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Ilmoittaudu

Torstai
25.3.2021
klo 12.00 - 16.00

Vaikeasti aivovammautuneen potilaan kohtaamiseen hoito- ja
kuntoutustyössä.
Jylpyn auditorio, Takojantie 1, Kotka (mahdollisesti verkossa)

Verkko/Teams

Koulutuksessa käsitellään eri näkökulmista vaikeasti
vammautuneen henkilön psyykkistä tukemista kuntoutumisessa,
toimintakyvyn tukemisessa ja selviytymisessä mahdollisimman
omatoimisesti ja itsenäisesti. Vaikea aivovamma seurauksineen
asettaa monenlaisia haasteita asiakkaiden ja potilaiden
kohtaamiselle.
Koulutus on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöt, erityisesti vaikeasti vammautuneita asiakkaita ja
potilaita työssään kohtaavat hoito-ja kuntoutustyössä sekä
laitoksessa että kotiympäristössä. Alan opiskelijat ja opettajat.

Kotka
Jylppy auditorio

FaSu - järjestelmässä

Ilmoittaudu
Torstai
8.4. 2020
Klo 8.30 - 16.00
Verkko/Teams
Kotka
Jylppy auditorio

Haastavien ja tunnepitoisten palvelu- ja
vuorovaikutustilanteiden hallinta (Puhe-Judo™)
Jylpyn auditorio, Takojantie 1, Kotka (mahdollisesti verkossa
Koulutuksen sisältöä:
Aamupäivä Haastavien ja tunnepitoisten palvelutilanteiden
hallinta
Koulutuksessa käsitellään muun muassa tunnepitoisten tilanteiden
ammattimaista kohtaamista ja hallintaa sekä
asiakaspalvelutilanteissa että työyhteisön sisällä. Käydään läpi
konkreettisia peruslauseita, tekniikoita ja ”askelkuvioita”
haasteellisten tilanteiden hallintaan.
Iltapäivä Sisäiset vuorovaikutustilanteet - tunnepitoisen
viestinnän ja käytöksen hallinta työyhteisössä

FaSu - järjestelmässä

Keskitytään viestinnän häiriöiden tunnistamiseen työyhteisössä,
esimies- alaissuhteiden ja persoonallisuuspiirteiden vaikutukseen
vuorovaikutuksessa ja viestinnässä - kuuntelu ja kohtelu. Kuinka
puututaan epäasialliseen käytökseen; puheeksi ottaminen ja
viiden askeleen malli ongelmien ennalta ehkäisyyn.
Koulutus on kohdennettu asiakas- ja palvelutehtävissä toimiville
eri ammattialojen asiantuntijoille, alan opiskelijoille ja opettajille.
Kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu
torstai 15.4.2021
klo 12-16

Alueellinen haavahoitopäivä

Verkko/Teams

Kohderyhmä Sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt, jotka
työssään toteuttavat erilaisia haavahoitoja.

Kotka
Takojantien
auditorio, Jylppy

Tavoite Osallistuja lisää ja/tai päivittää osaamistaan
haavahoitokäytännöissä.

Ohjelma julkaistaan
helmikuussa 2021 FaSu järjestelmässä

Sisältö Koulutuksessa käsitellään haavahoidon hoitolinjauksia
Kymsoten ohjeiden ja käypähoitosuositusten mukaisesti.
Ilmoittaudu
Torstai
22.4. 2021
klo 9.00 - 15.00
Verkko/Teams
Kuusankoski
POKs auditorio

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta.

FaSu - järjestelmässä

POKS auditorio, Sairaalakuja 6 (entinen amk-kampusrakennus)
(mahdollisesti verkossa)
Koulutuksen sisältöä:
Uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli
voimaan 1.12.2019. Uusi laki paransi lapsen edun toteutumista
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa sekä lapsen oikeutta osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn.
Uudistukset vahvistavat näin lapsen asemaa ja oikeuksia muun
muassa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetyllä
tavalla. Uusi laki on korjattu myös vastaamaan yhteiskunnassa
tapahtuneita muutoksia - kuten perhetilanteiden
monimuotoistumista.
Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä uudistettu lapsen huoltoa
ja tapaamisoikeutta koskeva laki sen käytännön soveltamisen
kannalta
Koulutus on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöille, erityisesti lasten ja perheiden kanssa
työskentelevät.
Ilmoittaudu

Keskiviikko
5.5.2021Klo 8.30 15.30

Resilienssi arjessa - ratkaisukeskeisyyden ja
positiivisen psykologian välinein

Verkko/Teams

POKS auditorio, Sairaalakuja 6 (entinen amk-kampusrakennus)
(mahdollisesti verkossa)

Kuusankoski
POKS, auditorio

Koulutuksessa käsitellään ja harjoitellaan miten tukea omaa ja
asiakkaiden hyvinvointia haastavissa tilanteissa arkisesti
ratkaisukeskeisiä välineitä käyttäen.
Koulutus on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöille, kasvatus- ja opetusalalla työskenteleville sekä
kaikille asiasta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu

FaSu - järjestelmässä

Lisätietoja alueellisista koulutuksista
koulutukset@kymsote.fi
Anne Sundström, koulutuspäällikkö puh 040 4898530
Mia Petroff, koulutuskoordinaattori puh 044 2231629

