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KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

Snellman-kesäyliopiston
koulutukset


JOUSTAVA voit valita, osallistutko
etä- vai lähiopetukseen

 NONSTOP voit opiskella verkossa
oman aikataulun mukaisesti

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS



•Proosa (5 op) 28.1.-19.2. Kuopio
•Tietokirjoittaminen (5 op) 18.-19.3. Kuopio
•Kirjoittaminen luovana prosessina (5 op)
7.-28.5. Kuopio

ESIHENKILÖTAIDOT JA JOHTAMINEN 
•Lean-ajattelun soveltaminen asiantuntija- ja
esimiestyöhön 3.-24.2. etäopetus
•Varmista hyvä henkilöstökokemus lähi- ja etätyössä!
15.-22.3. etäopetus
•Kuinka johdan hyvinvoivaa kouluyhteisöä?
17.3. Kuopio
•Työsuojelu tieto- ja asiantuntijatyössä – kenen
vastuulla? 23.-30.3. Kuopio ja joustava 
•Tulevaisuustyökalut haltuun 5.5.-16.6. etäopetus
•Tulevaisuusajattelu ja johtaminen
17.5. Kuopio ja joustava 
•Minna Canth -foorumi 17.6. Kuopio ja joustava 
•HALLI - kunnallisten luottamushenkilöiden tietopankki,
nonstop 

TYÖELÄMÄ- JA OPPIMISTAIDOT



•VIESTI PERILLE! Selkokieltä viestintään 19.1. etäopetus
•Kuinka toimia haastavissa asiakastilanteissa
9.-16.2. etäopetus
•Työsuojelu tieto- ja -asiantuntijatyössä 2020-luvulla
9.-18.2. Kuopio ja joustava 
•Osaava® draamaohjaaja -koulutus (10 op)
24.2.-29.4. Kuopio
•Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op)
5.-19.4. etäopetus
•Säilytä innostus ja motivaatio työssä 7.-8.4. etäopetus
•Palvelumuotoilu projekti- ja asiantuntijatyössä
2.-23.6. etäopetus
•Työyhteisön digitutor-koulutus (5 op), Varkaudessa
ja etäopetuksena keväällä 2022
•Palvelumuotoilu kestävien ratkaisujen tukena,
nonstop 

KASVATUS- JA OPETUSALA



•Virtuaalikoulutuksen suunnittelijaksi (2 op) 25.1.-1.3.
etäopetus
•Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena, jatkokurssi
8.2. Iisalmi

•Osaava® draamaohjaaja -koulutus (10 op) 24.2.-29.4.
Kuopio
•Musa tuntuu! – Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki
26.2. Varkaus
•Työssäjaksamista opettajille 2.-23.3. Iisalmi
•Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi
(5 op) 15.3.-24.5. etäopetus
•Kuinka johdan hyvinvoivaa kouluyhteisöä? 17.3. Kuopio
•Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus (28 op)
15.4.2022-20.5.2023 Kuopio
•Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)
1.8.2022-2.8.2023 Kuopio
•Oppimismuotoilukoulutus oppilaitoksille, keväällä 2022
•Arviointikaupunki – astu sisään uuteen lukioarviointiin,
nonstop 
•Piupalipotti - työkalupakki lasten vireysviisauteen,
nonstop 
•Rehtorin selviytymispaketti, hallinto- ja juridiikka,
nonstop 
•Flippaamaan – flipped classroom haltuun, nonstop 
•Rakennetaan nuori vahvaksi (1 op), nonstop 

SOSIAALI- JA TERVEYSALA



•Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ABC (10 op)
20.1.-21.4. etäopetus
•Kuinka toimia haastavissa asiakastilanteissa
9.-16.2. etäopetus
•Syömishäiriöt ja kehosuhde 9.2. Kuopio ja joustava 
•Kehollisuus ja seksuaalipainotteiset lyhytterapiaopinnot
(30 op) 25.2.2022-23.8.2023 Kuopio ja joustava 
•Oivaltava® -mindfulness-ohjaajakoulutus (15 op)
25.2.-11.6. Kuopio
•Selkokieltä sosiaali- ja terveysalalle 8.-29.3. etäopetus
•Freesausta voimauttavan valokuvan työotteeseen (4 op)
21.3.-12.10. Kuopio
•Puutarhaterapia (8 op) 31.3.-15.9. Kuopio
•Puutarhaterapia (8 op) 1.4.-16.9. Iisalmi
•Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältää psykoterapeuttiset valmiudet (50 op) 4.4.2022-21.3.2024
Kuopio ja joustava 
•Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ryhmänohjaajakoulutus 12-13.5. Kuopio ja joustava 
•Voicefulness® -tietoista läsnäoloa äänessä
21.-22.5. Kuopio
•Voicefulness® -tietoista läsnäoloa äänessä
11.-12.6. Iisalmi
•Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op)
7.9.2022-30.8.2023 Kuopio
•Palautumisohjaajakoulutus (10 op)
10.11.2022-27.5.2023 Kuopio
•Seksuaalineuvojakoulutus (30 op) suunnitteilla syksylle
2022
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus
(30 op) suunnitteilla syksylle 2022

•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1,
nonstop 
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 2
– toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn, nonstop 
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 3
– laita laite liikuttamaan, nonstop 

HYVINVOINTI, KIELET JA VAPAA-AIKA 
•Välimeri-akatemia (3 op) 23.1.-9.4. etäopetus
•Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen alkeet
31.1.-25.4. etäopetus
•Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen jatko
4.2.-29.4. etäopetus
•TRE-menetelmän syventävä kurssi 19.2. Varkaus
•Mindfulness stressinhallinnan tukena 26.3. Varkaus
•Nautitaan kirjoittamisesta 8.-10.4. Kuopio
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
23.4. Kuopio
•Villiyrttien, -vihannesten ja rohtokasvien hyötykäyttö
27.4.-18.5. Kuopio ja etäopetus
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
21.5. Iisalmi
•Voicefulness® -tietoista läsnäoloa äänessä
21.-22.5. Kuopio
•Voicefulness® -tietoista läsnäoloa äänessä
11.-12.6. Iisalmi
•Ikääntyvien yliopisto: etäluentosarja keväällä 2022
•Kävelykoulutus: Kävellen henkisen älykkyyden äärelle,
nonstop 
•Italian kulttuurikaupungit kotonasi, nonstop 

Mitä sinä
haluaisit
oppia?
snellmanedu.fi
SUKUTUTKIMUSKOULUTUKSET

ETÄOPETUKSENA
•SukuStartilla alkuun 11.1. ja 13.1.
•Peru- ja tuomiokirjat sukututkimuksessa 19.-26.1.
•KatiHa:n käyttö 20.1.
•Suvun tarinat talteen 2.-16.2.
•DNA-testeistä apua sukututkimukseen,
peruskurssi 14.2. ja 21.2.
•Tilattomat ja siirtolaiset sukututkimuksissa 23.2.-2.3.
•Sukututkimuksen tekstitulkintoja ja lyhenteitä 7.-28.3.
•Sukututkijan kartta-aarteet 9.-16.3.
•Geni ja DNA avuksi sukututkimukseen 15.-29.3.
•SukuJutut-ohjelma 19.-26.4.
•Sukututkimusta sotilaista 20.4. ja 27.4.
•Miten löydän karjalaiset sukujuureni? 9.4.

Tutustu myös kielten lukio-opintoihin!

LASTEN YLIOPISTO



Suositut kesäleirit järjestetään jälleen kesäkuun
alussa Pohjois-Savossa. Leirien sisällöt ja
ilmoittautumiset avataan kevään aikana:
www.snellmanedu.fi/lasten-yliopisto

Millainen on oppiva ja menestyvä
työyhteisö?
Learn@work-palvelut toteuttaa toiveidesi mukaan räätälöityjä tilauskoulutuksia ja Oppivan organisaation testejä.
Ainutlaatuinen testi nostaa esille työyhteisösi vahvuudet ja
kehittämispisteet oppimisen näkökulmasta.
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

www.snellmanedu.fi/learnatwork

EduGo-oppimisympäristö
työyhteisöille ja oppilaitoksille
EduGo-oppimisympäristö mahdollistaa oppimisen ja sen
seurannan ajasta ja paikasta riippumatta. Voit hyödyntää
oppimisympäristöä esim. etätyön, asiakaspalvelun, osaamisen kehittämisen tai valmennustyön tukena. Oppimisympäristö soveltuu työyhteisöille, oppilaitoksille ja asiantuntijakouluttajille. Ota yhteyttä ja pyydä esittely!

www.snellmanedu.fi/edugo

ISOVERSTAS
Oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstas tarjoaa jäsenilleen kanavia, työvälineitä ja sisältöjä verkko-oppimisen
kehittämiseen ja opetustarjontaan. Oletko kiinnostunut
jäsenyydestä? Ota yhteyttä!

www.snellmanedu.fi/isoverstas
Uutta! Voit ostaa myös lukio-opintojaksoja
SnellmanEDUn verkkokaupasta

Phereclos-hankkeen päätavoitteena
on löytää kestäviä tiedekasvatuksen
käytäntöjä kouluyhteisöjen (oppilaat,
opettajat, rehtorit, vanhemmat) ja
koulun ulkopuolisten tahojen (mm.
yliopisto, yritykset, vapaa sivistystyö)
välisenä yhteistyönä.
www.snellmanedu.fi/
phereclos-hanke

KEHITÄ TYÖELÄMÄ- JA
DIGITAITOJASI MAKSUTTA!
Ketterä oppija -valmennus tarjoaa
innostavia ja ajankohtaisia työelämäja digitaitosisältöjä verkossa.

Ilmoittaudu mukaan:
www.snellmanedu.fi/keto-hanke

SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-oppimisen palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan.
SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen
ja tieteellisen tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu
tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä
tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Oppimisen verkkokauppa avoinna 24/7

RAKASTU PAREMPAAN SINUUN!
snellmanedu.fi

snellmanedu.fi | 044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
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