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Ilo olla yhdessä! ™ – positiivisen

kasvatusmenetelmän kehittäjä

KOULUTTAJA

KOULUTUKSET 
AMMATTIKASVATTAJILLE

POSITIIVISELLA PSYKOLOGIALLA 
TYÖN IMUUN 

Koulutukset voidaan toteuttaa

lähikoulutuksena tai etäkoulutuksena

kouluttajan omassa zoomissa

(maksimissaan 500 osallistujaa).

 

Koulutukseen osallistuvat saavat diat,

sekä pääsyn jokaisen koulutuksen

omaan sähköiseen materiaalipankkiin,

josta löytyy Ilo olla ryhmässä! –
tehtävävihko, joka kannustaa

jatkotyöskentelyyn ja omaan

positiiviseen kehittymiseen työssä

sekä koulutuspäivään liittyviä

harjoituksia. 

 

 
Jo ennen koronan tuomaa poikkeustilaa kasvattajien

työhyvinvointi oli työolobrometrin mukaan
huomattavasti laskenut. Töitä koettiin muun muassa
olevan liikaa, kiire oli lisääntynyt ja työtyytyväisyys

laskenut. 

Kasvattajan hyvinvointi ja työssä jaksaminen on etu niin
työnantajalle kuin lapsille. Hyvinvoiva kasvattaja jaksaa

paremmin, hänellä on paremmat keinot selviytyä
kiireestä ja stressistä sekä keinoja ratkaista

ongelmatilanteita. Hyvinvoiva kasvattaja vaikuttaa myös
lasten hyvinvointiin. Kun aikuiset voivat hyvin, lapset

voivat hyvin.

Positiivisen psykologian välineet tukevat
työhyvinvointia. Niiden avulla työntekijä voi päästä

työnimuun ja voi paremmin. Positiivisen psykologian
harjoitusten avulla voi nostaa työhyvinvointia, lisätä

työn merkityksellisyyttä, vahvistaa stressiresilienssiä ja
käyttää luonteenvahvuuksia työssäsi. Kaikki nämä

vähentävät työuupumuksen riskiä.

Koulutuksen aikana opimme myös aivojen jaksamisesta
ja palautumisesta, mikrotauoista sekä aivojen

huoltamisesta läpi työuran. Koulutus tarjoaa paljon
välineitä oman työn tuunaamiseen ja työnimun

lisäämiseen. Työn imulla on pitkä-aikainen positiivinen
vaikutus työntekijän hyvinvointiin, terveyteen ja perhe-

elämään.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee työnimuun
vaikuttavat tekijä ja hänellä on välineitä oman työn
tuunaamiseen. Hän tunnistaa omat työhyvinvoinnin

haasteet ja hänellä on harjoituksia oman
työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

 



KASVATUSTA KUKOISTUKSEN KEHÄLLÄ

Koulutukset ammattikasvattajille
KUINKA PUUTTUA LAPSEN EI-TOIVOTTUUN KÄYTTÄYTYMISEEN - RYHMÄSSÄ

Kohtaamme ryhmissä joka päivä ei - toivottua käyttäytymistä, johon
meidän on puututtava. Rangaistusten sijaan tarvitsemme kuitenkin
ratkaisuja, joilla tuemme lapsen omaa ajattelua, taitojen kehitystä ja
ongelmanratkaisutaitoja. Tähän tarvitsemme laajaa työkalupakkia

ratkaisuista, joita voimme käyttää eri tilanteissa. Lapsen käytävässä
istuttaminen, jälki-istunnot, uhkaukset tai moitteet eivät muuta

tilannetta eivätkä palkitseminenkaan usein toimi pitkään. Koulutuksessa
osallistuja oppii, millä tavoin herättää lapsen sisäinen motivaatio ja kyky

toimia tilanteen vaatimalla tavalla?
 

Koulutuspäivän jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin lapsen
käyttäytymisen juurisyitä. Osaa positiivisen kasvatuksen viisi ei-

toivottuun käyttäytymiseen puuttumisen askelta ja niiden käyttämisen
käytännössä. Tuntee yli 20 erilaista ratkaisumallia, joita voi käyttää eri

tilanteissa.
 

RAUHAA JA KESKITTYMISKYKYÄ!

”Rauhoitu” ja ”keskity” käskyt eivät vaikuta juuri mitenkään lapsen kykyyn
tai taitoihin rauhoittua tai keskittyä. Lapsi oppii vain pinnistelemään ja
piilottamaan tunteensa sekä yrittäessään keskittyä pakolla joutuu usein
ylivireystilaan. Kehoa ja mieltä ei rauhoiteta käskyin vaan konkreettisin

keinoin. Lasta tulisi ohjata käyttämään erilaisia harjoituksia kehon ja
mielen rauhoittamiseen sekä oman mielen ohjaamiseen käsillä olevaan

tehtävään. Näitä taitoja lapsi oppii vain aikuisen ohjauksella. 
 

Koulutuspäivän jälkeen osallistuja tuntee itsesäätelyn kehittymisen vauvasta
aikuiseksi. Osaa RULER - tunneälyn mallin askeleet ja niiden toteuttamisen
lapsen kanssa. Tietää millä tavoin lapsen itsesäätelyn kehittymistä voi tukea
ja mitkä asiat lisäävät tai vähentävät lapsen itsesäätelyä. Hänellä on myös
erilaisia harjoituksia, joiden avulla tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä

sekä lapsen omia itsesäätelyn taitoja.
 

Positiivisen psykologian ja pedagogiikan mukaisen kasvatuksen on todettu
vahvistavan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tässä kokonaisuudessa

käydään läpi positiivisen psykologian kaikki kukoistuksen kehyksen eri
osa-alueet: Myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys,

aikaansaaminen ja elinvoimaisuus sekä kuinka tuoda nämä taidot
ryhmään. Opetellaan positiivisen psykologian interventioiden käyttöä
ryhmässä ja lähdetään suunnittelemaan lasten taitojen vahvistusta.

 
Koulutuspäivän jälkeen osallistujat tuntevat positiivisen psykologian

kukoistuksen kehyksen eri osa-alueet ja osaavat käyttää niitä oman ja
lapsen hyvinvoinnin tukemiseen. He ymmärtävät millä asioilla voi
vaikuttaa hyvinvoinnin lisäämiseen ja heillä on harjoituksia tämän

toteuttamiseen.
 

LUE LAAJEMMAT KOULUKSIEN KUVAUKSET: HTTPS://POSITIIVINENKASVATUS.FI/KURSSIT_KOULUTUKSET/

TURVA, TUNNE JA TIETOISUUS

Psykologinen turvallisuus on lapsen oppimisen ja kehityksen pohja. Ilman
sitä lapsen on vaikea luottaa aikuiseen. Turvan tunne on myös avain

oppimiseen ja hyvään hengitykseen. Ilman turvan tunnetta, meidän voi olla
vaikeaa olla läsnä, hengityksemme on ylivirittynyttä ja tämä vaikuttaa

muun muassa keskittymiseen ja vuorovaikutukseen. Tutkimusten mukaan
turvan tunne lisää  muun  muassa sisäistä motivaatiota ja voimme

helpommin tunnistaa meitä miellyttävät asiat. Turvan tunne helpottaa
ajattelua ja asioista suoriutumista. Kehomme ei ole koko ajan varuillaan tai
käytä energiaa uhkien tarkkailuun, vaan voimme keskittyä käsillä olevaan

tehtävään. 
 

Koulutuspäivän jälkeen kasvattaja tuntee psykologisen turvallisuuden
rakennuspalikat, hyvän hengityksen osa-alueet ja miten tukea lapsen
oikeanlaista hengitystä sekä tietää miten lisätä lapsen läsnäoloa sekä

tietoisuutta itsestään, omista tunteista ja ajatuksista. 
 


