Tieto jättää jäljen.
Löydä syksyn
parhaat!

SYKSY
2022
Ajattele rohkeammin!

KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

Snellman-kesäyliopiston SYKSY hurmaa!
AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

•Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op)
Taideyliopisto alk. syyskuu 2022
•Monikulttuurisuus-opinnot (25 op)
Turun yliopisto alk. syyskuu 2022
•Tulevaisuuden tutkimuksen perusopinnot (25 op)
Turun yliopisto alk. tammikuu 2023
•Esi- ja alkuopetus, perusopinnot (25 op)
Oulun yliopisto alk. syyskuu 2022



ESIHENKILÖTAIDOT JA JOHTAMINEN
•Työyhteisön monimuotoisuuden johtaminen
2.-9.9. etäopetus
•Positiivinen johtaminen – hyvinvointia ja tuloksellisuutta
organisaatioihin 6.9. etäopetus
•Tulevaisuuden tiedolla johtaminen
6.10. Kuopio ja joustava*
•Positiivisen johtamisen koulutusohjelma (32 op)
11.10.2022-16.6.2023 Kuopio ja etäopetus
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)
22.8.2023-31.12.2025 Kuopio

TYÖELÄMÄ- JA OPPIMISTAIDOT



•Tehokkuuden taikaa vai silkkaa suorittamista?
8.8. Iisalmi ja joustava*
•VIESTI PERILLE! Selkokieltä viestintään
23.8.-6.9. etäopetus
•Hiljainen tieto esiin ja hyötykäyttöön työssä
25.8. etäopetus
•Improvisaatiosta iloa ja itsevarmuutta arkeen ja työhön
27.8.-14.9. Kuopio
•Osaava® draamaohjaaja -koulutus (10 op)
9.9.-26.11. Kuopio
•Erityisherkkyys voimavarana
10.-11.9. Kuopio ja joustava*
•Osaamisen kehittäminen somessa 21.-28.9. etäopetus
•Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®
3.10.2022.- 26.5.2023 Kuopio
•Viesti vaikuttavasti – rakennetaan viestijän käsikirja
4.10.-8.11. etäopetus
•Aivotyön ABC – työ haltuun kognitiivisella ergonomialla
5.10.-3.11. etäopetus
•Virtuaalinen vuorovaikutus ja kehonkieli
26.10.-7.12. etäopetus
•Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op)
1.-15.11. etäopetus
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)
22.8.2023- kevät 2025 Kuopio

DIGITAIDOT

KASVATUS- JA OPETUSALA

NONSTOP



•Arviointikaupunki – astu sisään uuteen lukioarviointiin
•HALLI - kunnallisten luottamushenkilöiden tietopankki
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 2
– toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 3
– laita laite liikuttamaan
•Kävelykoulutus: Kävellen henkisen älykkyyden äärelle
•Motivaatiokaupunki lukio-opettajille
•Piupalipotti - työkalupakki lasten vireysviisauteen
•Rakennetaan nuori vahvaksi (1 op)
•Rehtorin selviytymispaketti
•Välimeri-akatemia
•Tiedekasvatuksen työkalupakki



•Työyhteisön digitutor -koulutus (5 op) iltapäiväryhmä
20.9.2022-14.2.2023 etäopetus
•Työyhteisön digitutor –koulutus (5 op)
21.9.-7.12. Iisalmi
•Työyhteisön digitutor -koulutus (5 op) iltaryhmä
29.9.2022-16.2.2023 etäopetus
•Työyhteisön digitutor -koulutus (5 op)
27.10.2022-16.2.2023 Varkaus



•Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)
1.8.2022-2.8.2023 Kuopio (haku päättyy 22.6.)
•Liikkuvan lapsen ja nuoren tasapainoinen ravinto
30.8.-6.9. etäopetus
•Virtuaalikoulutuksen suunnittelijaksi (2 op)
30.8.-27.9.2 etäopetus
•Voimavaroja ja motivaatiota alkavaan lukuvuoteen
– työssäjaksamista opettajille 5.-19.9. etäopetus
•Osaava® draamaohjaaja -koulutus (10 op)
9.9.2022- 26.11.2022 Kuopio
•Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus (28 op)
9.9.2022-7.10.2023 Kuopio ja etäopetus
•Kanoottiretki suomen kielen maailmaan 14.9. Kuopio
•Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena, alkeet 23.9.
Kuopio
•Musiikki-iloa kymmenen kiloa -musiikkikasvatuskoulutus
24.9. Kuopio
•Lasten aistiyliherkkyys 30.9.-14.10. etäopetus
•Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki
1.10. Varkaus
•Kohti vahvaa ja kestävää äänenkäyttöä opetustyössä
6.10.-3.11. etäopetus
•Virtual Training and Facilitation Skills Certificate
10.10.-19.12. distance learning
•Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi
(5 op) 11.10.-20.12. etäopetus
•Virtuaalinen vuorovaikutus ja kehonkieli
26.10.-7.12. etäopetus

Haluatko tietää lisää
oppimisen palveluista
työyhteisöille?
Kysy lisää Outilta: p. 044 746 2843
snellmanedu.fi/learnatwork

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO



SOSIAALI- JA TERVEYSALA



•Tiedekasvatuskurssi isovanhemmille 30.9. Kuopio
•Kiehtova paikallishistoria 26.-30.9. etäopetus
•Taidetorstai-lukupiiri 13.10.2022-20.4.2023 Kuopio
•Paikallishistorian lähteillä I – arkistot 1
8.-27.10. etäopetus
•Kirjoita muistot näkyviksi 24.10.-12.12. Kuopio
•Oman elämän kuvakirja 25.10.-15.11. Kuopio
•Paikallishistorian lähteillä II – valokuvat ja kirjeet
8.-17.11. etäopetus
•Paikallishistorian lähteillä III – tarinat ja kansanperinne
29.11.-13.12. Etäopetus

•Korkean toimintakyvyn masennus – kuinka tunnistaa
ja puuttua? 9.8. Kuopio ja joustava*
•Englannin kielen intensiivikurssi: suunhoidon sanasto ja
keskustelutilanteet 22.8.-7.9. Kuopio
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus
(30 op) 1.9.2022-10.2.2023 Iisalmi ja joustava*
•Puutarhaterapiasta hyvinvointia ja menetelmiä
asiakastyöhön 2.9.-2.12. etäopetus
•Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op)
7.9.2022-30.8.2023 Kuopio
•Systeeminen ja traumatietoinen työskentely asiakastyössä
22.9.2022-13.1.2023 Kuopio
•Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
sis. psykoterapeuttiset valmiudet (50 op)
28.9.2022-20.2.2024 Kuopio ja joustava*
•Lasten aistiyliherkkyys 30.9.-14.10. etäopetus
•Luonnosta terveyttä ja hyvinvointia 12.-13.10. Kuopio
•Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet 25.10. Varkaus
•Dialektisen käyttäytymisterapian perusteet 26.10. Iisalmi
•Muistityön mestari -koulutus 3.-17.11. Kuopio
•Palautumisohjaajakoulutus (10 op)
10.11.2022-27.5.2023 Kuopio
•Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena,
hengityskoulu (6 op) 11.1.-21.4.2023 Kuopio
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op)
22.8.2023-31.12.2025 Kuopio

HYVINVOINTI JA VAPAA-AIKA



•Opi valomaalausta – maalaa maailmasi valolla
6.-7.8. Kuopio
•Tehokkuuden taikaa vai silkkaa suorittamista?
8.8. Iisalmi ja joustava*
•Italian alkeet 16.-25.8. Kuopio
•Sienituntemuksen peruskurssi 25.8.-10.9. etäopetus
(sis. retken Kuopiossa / omatoiminen)
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
27.8. Kuopio
•Improvisaatiosta iloa ja itsevarmuutta arkeen ja työhön
27.8.-14.9. Kuopio
•Tavaranhallinnalla kohti arjen- ja mielenhallintaa
29.8.-5.12. Kuopio ja joustava*
•Liikkuvan lapsen ja nuoren tasapainoinen ravinto
30.8.-6.9. etäopetus
•Sienituntemuksen jatkokurssi 7.-17.9. etäopetus
(sis. retken Kuopiossa / omatoiminen)
•Syventävä verkkokurssi runoudesta
13.9.2022-31.1.2023 etäopetus

•Välimeren vahvat naiset – Euroopan edelläkävijät
17.9.-17.12. etäopetus
•Kiehtova paikallishistoria 26.-30.9. etäopetus
•Tiedekasvatuskurssi isovanhemmille 30.9. Kuopio
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
8.10. Varkaus
•Käsikirjoituksesta romaaniksi 15.10.-5.11. Kuopio
•Taidetorstai -lukupiiri 13.10.2022-20.4.2023 Kuopio
•Paikallishistorian lähteillä I – arkistot
18.-27.10. etäopetus
•Kirjoita muistot näkyviksi 24.10.-12.12. Kuopio
•Oman elämän kuvakirja 25.10.-15.11. Kuopio
•Kirjoittaminen - ideasta kokonaisuudeksi
27.10.2022-13.4.2023 Kuopio
•Paikallishistorian lähteillä II – valokuvat ja kirjeet
8.-17.11. etäopetus
•Paikallishistorian lähteillä III – tarinat ja kansanperinne
29.11.-13.12. etäopetus

SUKUTUTKIMUSKOULUTUKSET
ETÄOPETUKSENA



•SukuStartti 13.9 ja 15.9.
•Peru- ja tuomiokirjat sukututkimuksessa 20.9. ja 27.9.
•Suvun tarinat talteen 21.9.-5.10.
•Talollinen, torppari, suutari vai sotilas 3.10.- 24.10.
•Henkikirjat sukututkimuksessa 11.10-25.10.
•Miten löydän karjalaiset sukujuureni 29.10.
•Sukututkimusneuvoja 31.10.-28.11.
•Sukunimi vaihtoon 8.11.ja 15.11.
•Sukututkimusta kaupungeissa 9.11.-23.11.
•Ortodoksien sukututkimusta 19.11.
•Sukututkimusneuvoja 9.1.-6.2.2023

Lisäksi nämä suunnitteilla!



•Uusi kunta - kunnan kehittämisohjelma, etäopetus
•Johtajan kasvupolku, Siilinjärvi
•Rehtoreiden vertaistukiryhmä, etäopetus
•Oppimisvalmentajan koulutus
•Tietosuojavastaavan täydennyskoulutus
•Voimavarakeskeinen traumatyöskentely, etäopetus
•Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja (30 op), Kuopio
•Muistojeni kotiseutu historiapiiri, Kuopio
•Ikääntyvien digitaitopiiri, etäopetus

 NONSTOP voit opiskella verkossa



oman aikataulun mukaisesti
JOUSTAVA voit valita, osallistutko
etä- vai lähiopetukseen

Lasten yliopisto järjestää
syksyllä tiedekerhoja
Kuopiossa ja Iisalmessa!

snellmanedu.fi/lasten-yliopisto

KEHITÄ TYÖELÄMÄ- JA DIGITAITOJASI
MAKSUTTA VERKOSSA!
Ketterä oppija -valmennus avoinna lokakuun loppuun saakka.
Ilmoittaudu ja pääset heti oppimaan!

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
KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

