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KASVATUSNEUVOJA - VERKKOKURSSEISTA JA TUOTTEISTA 

Kurssit järjestetään helppokäyttöisellä Learndash alustalla, johon 
kirjaudutaan kasvatusneuvoja.fi sivuilta oman tilin kautta. Voit kirjautua 
sinne millä laitteella tahansa, jossa on internetyhteys, kuten 
matkapuhelin, tabletti tai tietokone. Sinun ei tarvitse ladata mitään 
ylimääräisiä sovelluksia, vaan voit käydä kurssia läpi pelkästään 
kirjautumisen kautta. Alustalla voit seurata edistymistäsi ja jatkaa 
helposti siitä, mihin edellisellä kerralla jäit.

Kursseilla on käyttöaikaa 12 kk - 36 kk. Tänä aikana voit käydä 
materiaaleja läpi, kuinka monta kertaa haluat. Vaikka merkitset osion 
valmiiksi, se ei katoa, vaan voit palata siihen käyttöajan puitteissa.

Kurssit ovat yhden henkilön käyttöön, joko kotona tai omassa 
ryhmässä, luokassa tai muussa toiminnassa. Lue kursseihin liittyvät 
käyttöehdot osoitteesta https://kasvatusneuvoja.fi/kayttoehdot/.

Kurssilaiset pääsevät mukaan facebookin positiivisen kasvattajat 
ryhmään, jossa voit keskustella kurssin aiheista, kysyä kysymyksiä, 
jakaa omia vinkkejä ja neuvoja.

Kurssilaiset voivat soittaa maksutta kaksi kertaa viikossa päivystävään 
positiivisen kasvatuksen pulmapuhelimeen. Pulmapuhelinnumero  ja - 
ajat löytyvät kurssialustalta.

Webinaari tallennetaan ja se on katsottavissa myös 3 kk ajan 
jälkikäteen. Jos et pääse paikalle webinaariin, voit katsoa tallenteen 
jälkikäteen. Webinaariin rajattu määrä paikkoja, eikä tallenne tule 
erikseen myyntiin. 

Yhdistykset, koulut, kaupungit ja muut julkishallinnolliset tahot voivat 
olla yhteydessä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi isomman 
käyttäjäryhmän lisenssin hankkimiseksi.

Kaikki hinnat sisältävät alvin (kurssit 24 %, e-kirjat 10%). Joissain 
kursseissa etuhinnat, jotka voimassa vain rajoitetun ajan. Etua ei voi 
käyttää jälkikäteen. Osassa avoimissa kursseista käytössä takuuhinta, 
joka tarkoittaa, että hinta pysyy aina samana. 
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KURSSIT ,  JOIHIN VOI 
OSALLISTUA VAIN 

ENNALTA 
MÄÄRITELTYINÄ 

AIKOINA  

AIKATAULUTETUT
KURSSIT

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

HUOM! ETUHINNAT VOIMASSA VAIN
RAJOITETUN AJAN. ETUA EI VOI

KÄYTTÄÄ JÄLKIKÄTEEN.



Kesto: 6 viikkoa
Aloitus: 12.9.2022

Käyttöaika: Vuosi (12kk)
Ilmoittautuminen auki: 

26.8.- 9.9.2022
 

Etuhinta: 69 € (norm. 99€)

 

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

Etuhinta voimassa kun ilmoittaudut 
viimeistään 5.9.2022. Tämän jälkeen 
voi ilmoittautua normaalihinnalla.

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

Kurssin jälkeen...
✅ sinulla on valmiudet käyttää Ilo olla yhdessä – positiivisen
kasvatuksen menetelmää kotona tai työssäsi
✅ tunnet positiivisen kasvatuksen menetelmän eri alueet
✅ osaat tukea lapsen hyvinvointia kukoistuksen kehyksen
mukaisesti
✅ osaat käyttää kuinka puuttua lapsen ei toivottuun
käyttäytymiseen askeleita ongelmatilanteiden ratkaisuun
✅ työkalupakistasi löytyy yli 20 erilaista ratkaisumallia
✅ osaat säädellä paremmin omia voimavarojasi, jotta voit toteuttaa
positiivista kasvatusta joka päivä

Kaikki kurssin osiot ovat videoina, audioina ja teksteinä.
Videoihin liittyy diat, jotka saat myös erillisenä tiedostona. Voit
valita itsellesi mieluisan tavan käydä läpi kurssia tai vaihdella

eri tapojen välillä.

Kurssi koostuu kuudesta osiosta, jotka aukeavat viikon välein. 

https://kasvatusneuvoja.fi/ilo-olla-yhdessa-
positiivisen-kasvatuksen-peruskurssi-esittelysivu/

Kurssilta voi jatkaa myös syventävälle kurssille
 tai ostaa ne yhdessä. 



Kesto: 4 viikkoa
Aloitus: 12.9.2022

Käyttöaika: Vuosi (12kk)
Ilmoittautuminen auki: 

26.8.- 9.9.2022
 

Hinta: 49 € (norm. 69€)

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

Etuhinta voimassa kun ilmoittaudut 
viimeistään 5.9.2022. Tämän jälkeen 
voi ilmoittautua normaalihinnalla.
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Kurssin jälkeen...
✅ ymmärrät paremmin positiivisen psykologian mukaisen
kukoistuksen kehyksen
✅ sinulla on syventävät tiedot kukoistuksen kehyksen alueista
✅ pystyt ohjamaan lasta tunnistamaan omat vahvuudet ja
elämään niiden mukaan
✅ osaat vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja minäpystyvyyttä
✅ kykenet lisäämään lapsen merkityksellisyyden kokemusta
✅ osaat auttaa lasta kohtaamaan vastoinkäymiset ja vaikeat
tunteet
✅ sinulla on konkreettisia keinoja lapsen hyvinvoinnin
tukemiseen

Kurssi koostuu neljästä osiosta, jotka aukeavat viikon välein. 

Kaikki kurssin osiot ovat videoina, audioina ja teksteinä.
Videoihin liittyy diat, jotka saat myös omana tiedostona. Voit

valita itsellesi mieluisan tavan käydä läpi kurssia tai vaihdella
eri tapojen välillä.

Kurssin voi ostaa myös yhdessä menetelmäkurssin kanssa. 

https://kasvatusneuvoja.fi/iloa-joka-paivaan-positiivisen-
kasvatuksen-syventava-kurssi-esittelysivu/



Kesto: 4 viikkoa
Aloitus: 10.10.2022

Käyttöaika: Vuosi (12kk)
Ilmoittautuminen auki: 

23.9. - 7.10.2022
 

Hinta: 59 € (norm. 79€)

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:
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Kurssin jälkeen...
✅ ymmärrät mitä itsesäätely on
✅  tiedät miten itsesäätely kehittyy
✅  pystyt tukemaan lapsen itsesäätelyn kehittymistä
✅  tunnet lapsen stressin vaikutuksista itsesäätelyyn
✅  osaat purkaa kuormittavia tekijöitä sinun ja lapsen elämästä

Kurssilta saat...
✅  konkreettisia keinoja oman itsesäätelyn vahvistamiseen
✅  konkreettisia keinoja lapsen itsesäätelyn vahvistamiseen
✅  materiaaleja lapsen kanssa itsesäätelyn opetteluun

Kurssi koostuu neljästä osiosta, jotka aukeavat viikon välein. 

Kaikki kurssin osiot ovat videoina, audioina ja teksteinä.
Videoihin liittyy diat, jotka saat myös erillisenä tiedostona. Voit
valita itsellesi mieluisan tavan käydä läpi kurssia tai vaihdella

eri tapojen välillä.

https://kasvatusneuvoja.fi/rajahdysvaara-lapsen-
ja-aikuisen-itsesaatelyn-kurssi-esittelysivu/

Bonuksena saat myös kaksi tulostettavaa harjoituskirjaa
itsesäätelyn vahvistamiseen.

 

Etuhinta voimassa kun ilmoittaudut 
viimeistään 3.10.2022. Tämän jälkeen 

voi ilmoittautua normaalihinnalla.



https://kasvatusneuvoja.fi/ilo-olla-mina-kasvattajan- 
hyvinvointi-ja-positiivinen-kasvu-esittelysivu/

Kesto: 6 viikkoa
Aloitus: 7.11.2022

Käyttöaika: Vuosi (12kk)
Ilmoittautuminen auki: 

21.10 - 4.11.2022
 

Euhinta: 69 € (norm. 89€)

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:
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Kurssin jälkeen...
✅ tunnet positiivisen kasvattajan hyvinvoinnin malli 
✅ sinulla on kokonaisvaltaisia keinoja pitää huolta 
hyvinvoinnistasi
✅  ymmärrät hengityksen vaikutukset kehon hyvinvointiin ja 
osaat hyödyntää hengitystä oman palautumisen tukena 
✅  osaat säädellä voimavarojasi kestämään koko päivän 
✅  osaat tunnistaa oman vireystilasi ja säädellä sitä
✅  pystyt paremmin tunnistamaan ja säätelemään tunteitasi 
✅  ymmärrät lapsuuden aikuisuuteen vaikuttavia tekijöitä  
✅ osaat suhtautua itseesi myötätuntoisesti ja vähentää 
vaativuutta itseäsi kohtaan

Kurssi koostuu kuudesta osiosta, jotka aukeavat viikon välein. 

Kaikki kurssin osiot ovat videoina, audioina ja teksteinä. 
Videoihin liittyy diat, jotka saat myös erillisenä tiedostona. Voit 
valita itsellesi mieluisan tavan käydä läpi kurssia tai vaihdella 

eri tapojen välillä.

Etuhinta voimassa kun ilmoittaudut 
viimeistään 31.10.2022. Tämän jälkeen 

voi ilmoittautua normaalihinnalla.

Bonuksena kolme äänitettä rentoutumisen tueksi. 



AVOIMET KURSSIT

KURSSIT ,  JOIHIN VOI
ILMOITTAUTUA JA
ALOITTAA MILLOIN

VAIN 

TAKUUHINTA TARKOITTAA, ETTÄ HINTA PYSYY 
AINA SAMANA. HINTA EI NOUSE EIKÄ LASKE. 

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 



Laajuus: 10 osiota
Aloitus: Aina avoinna

Käyttöaika: Vuosi (12 kk)

39 €

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

https://kasvatusneuvoja.fi/jo-helpottaa-alle-
kouluikaisen-ratkaisupaketti-esittelysivu/

Kurssin jälkeen...
✅ osaat kohdata lapsen positiivisen kasvatuksen viiden
askeleen avulla
✅  ymmärrät lapsen aivojen kasvua ja toimintaa 
✅  osaat suhteuttaa odotukset lasta kohtaan oikealle tasolle 
✅  osaat ennakoinnilla vähentää konfliktitilanteita
✅  sinulla on välineitä rauhoittaa ruokailu- ja levonhetket
✅  osaat herättää lapsen sisäistä motivaatiota osallistamisen
kautta

Kurssilta saat lisäksi...
✅  sujuvuutta siirtymiin
✅  ratkaisuja konfliktitilanteisiin
✅  apuja toivotun toiminnan vahvistamiseen

Kaikki kurssin osiot ovat audioina ja teksteinä. Jokaiseen
osioon liittyy myös oma materiaali tai harjoitus.

 
 Kaikki kymmenen osiota aukeavat kerralla.  Saat edetä täysin

omaan tahtiin!



Laajuus: 10 osiota
Aloitus: Aina avoinna

Käyttöaika: Vuosi (12 kk)

39 €
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LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

Kaikki kurssin osiot ovat audioina ja teksteinä. Jokaiseen
osioon liittyy myös oma materiaali tai harjoitus.

 
 Kaikki kymmenen osiota aukeavat kerralla.  Saat edetä täysin

omaan tahtiin!

Kurssin jälkeen...
✅ ymmärrät sisarussuhteiden muodostumisen rakennuspalikat
✅  osaat vahvistaa sisarusten välistä suhdetta 
✅  ymmärrät temperamenttien vaikutuksesta sisarussuhteisiin 
✅  osaat vahvistaa lapsen välistä vuorovaikutusta
✅  osaat toimia lasten välisten konfliktien sovittelijana
✅  osaat välttää sisarussuhteen muodostumisen kompastuskiviä

Kurssilta saat lisäksi...
✅  teoriaan liittyviä havainnekuvia 
✅  harjoituksia itselle ja lapsille
✅  yhteistä tekemistä joka vahvistaa koko perheen yhteyttä

UUSI HINTA!

Bonuksena saat kolme itse tulostettavaa pelipohjaa, joita
sisarukset tai koko perhe voi pelata yhdessä. 

https://kasvatusneuvoja.fi/sisarusriidoista-
sisarusrauhaan-apupaketti-esittelysivu/



Laajuus: 10 osiota
Aloitus: Aina avoinna

Käyttöaika: Tunnukset vuosi (12kk), 
kurssin materiaalit saa omaksi.

Tämä paketti perheille
yksityiskäyttöön. 

59 €

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

10 matkakohteen aikana opitte muun muassa...

 miten tunteet syntyvät
 miten aivot toimivat ja mitä niissä tapahtuu tunteiden aikana
 mitä ovat myönteiset tunteet ja miten ne vaikuttavat
 keskittymään arjessa enemmän ilon aiheisiin ja hyvään
mitä vaikeat tunteet ovat ja miten niitä säädellään
 miten voimme vahvistaa rauhoittumisen taitojamme
 miten kääntää ikävät tilanteet hyväksi
 mitä voimme oppia epäonnistumisista
 miten suhtautua omiin ja toisten virheisiin lempeästi ja rakastaen
 miten vahvistaa ystävällisyyden ja myötätunnon ilmapiiriä kotona

Osioihin kuuluu video (5 – 10 minuuttia per video), joka on
tarkoitus katsoa yhdessä perheenä sekä viisi eri tehtävää, joista
voitte valita omalle perheellenne sopivimman tai tehdä kaikki!

Jokaiseen osioon kuuluu myös lyhyt tietoisku aikuisille, jossa saat
taustateoriaa ja vastauksia lasten mahdollisiin kysymyksiin

aiheesta.

https://kasvatusneuvoja.fi/ilomielin-perheiden-
matka-myonteisyyteen-esittelysivu/

Käyttäjätunnukset ovat voimassa vuoden, mutta voit ladata videot
ja tekstimateriaalit omalle koneelle. Voitte siis katsoa videoita ja

lukea tekstejä niin usein kun haluatte.



Laajuus: 8 osiota
Aloitus: Aina avoinna 

Käyttöaika: 3 vuotta (36 kk)

Hinta: 
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Kaksi versiota, 
perheille ja ammattilaisille.

  Konkreettisia ja näkyviä hyötyjä arkeesi lasten kanssa kotona tai työssä.
   Kun seuraavan kerran lapsi on levoton, jännittynyt, vihainen tai nousee

muu vaikea tunne, osaat olla hänen apunaan ja myös hänellä itsellään on
välineitä tunteiden säätelyyn.

   Osaat tulkita lapsen kehollisia viestejä ja vastata lapsen kehollisiin
tarpeisiin. 

 Osaat päätellä ei toivotun käytöksen takana olevan kehollisen tarpeen ja
hoitaa tilanteen ratkaisukeskeisesti.

    Osaat opettaa lapselle, kuinka kuunnella omaa kehoaan ja näin
säädellä omia ajatuksia, tunteita ja toimintaa.

   Voit sanoa hyvästit niille hetkille, kun seisot neuvottomana lapsen
vieressä, miettien miten saada hänet rauhoittumaan.

  Et joudu kahlaamaan läpi valtavaa määrää tietoa. Olemme koonneet
keskeisimmän tiedon sinulle valmiiksi ymmärrettävään muotoon.

KEHOMIELIN-KURSSILLA SAAT

99 € (perheille, yksityiskäyttöön)
129 € (ammattilaisille, ryhmään)

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

Osioihin kuuluu video (5 – 10 minuuttia per video), joka on
tarkoitus katsoa yhdessä perheenä sekä viisi eri tehtävää, joista
voitte valita omalle perheellenne sopivimman tai tehdä kaikki!

Jokaiseen osioon kuuluu myös lyhyt tietoisku aikuisille, jossa saat
taustateoriaa ja vastauksia lasten mahdollisiin kysymyksiin

aiheesta.

https://kasvatusneuvoja.fi/kehomielin-
seikkailu-kehotaitoihin/



LYHYTKURSSIT

KURSSIT ,  JOIHIN VOI
ILMOITTAUTUA JA
ALOITTAA MILLOIN

VAIN 
©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 



Aloitus: Aina avoinna
Käyttöaika: Vuosi (12 kk)

HINTA 24,90 €

LUE LISÄÄ:

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

Tuntuvatko illat lähtevän käsistä? Meno ja meininki yltyy vain 
nukkumaanmenoa kohden? Iltarutiinit eivät etene vastarinnan 
takia? Nukahtaminen kestää lapsilla kauan?

Tämä lyhytkurssi sopii niin vanhemmille kuin perheiden kanssa 
työskenteleville

Lyhytkurssi koostuu kolmesta 20 minuutin pituisesta videosta 
(myös äänitteenä ja tekstinä) sekä pdf-muotoisesta 
harjoituskirjasta. 

Osa 1: Iltavilleyden syyt ja ratkaisut
Osa 2: Ennakoivat keinot ja ympäristön viritys
Osa 3: Rauhoittumisen ja unen edellytyksen sekä rauhan tukeminen

Lisäksi saat Iltavilleydestä iltarauhaan - harjoituskirjan - pdf
Bonusmateriaalina: Video: Viisi harjoitusta lapsen rauhoittumisen 
tueksi

Lyhytkurssin jälkeen osallistuja ymmärtää iltavilleyden taustalla 
olevat syyt, osaa ennakoivin keinoin rauhoittaa iltaa, tietää miten 
virittää ympäristö rauhoittumisen tueksi ja auttaa lasta 
keskittymään sekä rauhoittumaa iltaa kohti.

ILMESTYY 1.8.2022

https://kasvatusneuvoja.fi/lyhytkurssit/



Aloitus: Aina avoinna
Käyttöaika: Vuosi (12 kk)

LUE KOKO KURSSIKUVAUS:

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

Onko elo räiskettä ja ovien paisketta? Tuntuuko nuorella olevan koko 
ajan naama ruudussa tai mieli maassa? Onko sinulla huolta nuoren 
hyvinvoinnista tai haluat tukea nuoren kasvua? Kaipaatko keinoja 
yhteyden luomiseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen?

Tämä lyhytkurssi on tarkoitettu nuorten vanhemmille, nuorisotyön 
ohjaajille ja muille nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. 

Lyhytkurssi koostuu kolmesta 20 minuutin pituisesta videosta (myös 
äänitteenä ja tekstinä) sekä harjoituskirjasta.

Osa 1: Nuorten aivojen kasvu ja kehitys
Osa 2: Itsetunto ja itsemyötätunto hyvinvoinnin tukena
Osa 3: Nuorten tunnetaidot ja itsesäätely

Lisäksi saat Nuorten positiivinen kasvatus harjoituskirjan pdf:nä
Bonusmateriaali: Viisi ratkaisua konfliktitilanteisiin nuoren kanssa 

Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää nuoren kasvuun liittyviä 
haasteita. Hän osaa tukea nuorta, opettaa hänelle tarvittavia taitoja 
ja ratkaista konfliktitilanteita positiivisen kasvatuksen keinoin.

ILMESTYY 1.8.2022

HINTA 24,90 €

https://kasvatusneuvoja.fi/lyhytkurssit/



VERKKOTUOTTEET
(E-KIRJAT)

OSTA MILLOIN VAIN.
ALOITA KÄYTTÖ

HETI!
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Positiivisen kasvatuksen puuhat e-
kirjasta löydät yli 50 yhteistä tekemistä

sinulle ja 2-6-vuotiaalle lapselle. E-
kirja sopii kotiin ja

varhaiskasvatukseen. Siinä on lauluja,
loruja, leikkiohjeita, askarteluohjeita ja

muita yhdessä tehtäviä puuhia.

E - KIRJA

Osio 1: Ole kanssani: Yhteys ja myönteisyys
 

Osio 2: Laula ja loruttele kanssani
 

Osio 3: Tunne kanssani
 

Osio 4: Rauhoitu kanssani
 

Osio 5: Aisti kanssani
 

Osio 6: Leiki ja liiku kanssani
 

Osio 7: Matkaa kanssani

HINTA 19 €

Saat ladattua e-kirjan ja siihen liittyvät äänitteet itsellesi heti omien sivujen kautta.

LUE KIRJASTA LISÄÄ:

https://kasvatusneuvoja.fi/tuote/e-kirja-positiivisen-
kasvatuksen-puuhat-yli-50-yhteista-tekemista-2-6-

vuotiaan-lapsen-kanssa-kotiin-ja-varhaiskasvatukseen/



©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

Positiivisen kasvatuksen puuhat e-
kirjasta löydät yli 50 yhteistä tekemistä

sinulle ja 2-6-vuotiaalle lapselle. E-
kirja sopii kotiin ja

varhaiskasvatukseen. Siinä on lauluja,
loruja, leikkiohjeita, askarteluohjeita ja

muita yhdessä tehtäviä puuhia.

E - KIRJA

Osio 1: Iloitse kanssani 
 

Osio 2: Kasva kanssani
 

Osio 3: Tunne kanssani
 

Osio 4: Rauhoitu kanssani
 

Osio 5: Aisti kanssani
 

Osio 6: Liiku kanssani
 

Osio 7: Mielikuvamatkaa kanssani

HINTA 19 €

Saat ladattua e-kirjan ja siihen liittyvät äänitteet itsellesi heti omien sivujen kautta.

LUE KIRJASTA LISÄÄ:

https://kasvatusneuvoja.fi/tuote/e-kirja-positiivisen- 
kasvatuksen-kukoistuspuuhat-yli-50-yhteista-tekemista-7-12-

vuotiaan-lapsen-kanssa-kotiin-ja-kouluun/

ILMESTYY 1.8.2022



KOULUTUS
WEBINAARIT

OSTA MILLOIN VAIN.
ALOITA KÄYTTÖ

HETI!

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 



KOULUTUSWEBINAARIT VANHEMMILLE JA AMMATTIKASVATTAJILLE

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

ILO MENNÄ PÄIVÄKOTIIN! - HYVÄ ALOITUS JA SUJUVAT SIIRTYMÄT
 

Aika: Keskiviikkona 20.7.2022 kello 17.30 -19.30
 

Webinaarin jälkeen osallistuja ymmärtää lapsen ajatuksia sekä 
päiväkodin aloitukseen liittyviä pelkoja sekä syitä siirtymien vaikeuteen. 
Osallistuja osaa auttaa ja tukea lasta aloituksessa, siirtymissä ja päivän 

jälkeisen kuormituksen purkamisessa.
 

KEHOTIETOINEN KOULU - TUNNEKEHOTAIDOT OPPIMISEN TUKENA
 

Aika: Keskiviikkona 10.8.2022 kello 17.30 -19.30
 

HEINÄKUU

ELOKUU

KEHOTIETOINEN PÄIVÄKOTI - TUNNEKEHOTAIDOT KASVUN TUKENA
 

Aika: Keskiviikkona 24.8.2022 kello 17.30 -19.30
 

Webinaarin jälkeen osallistuja ymmärtää kehotietoisuuden käsitteen ja 
tunteiden käsittelemisen kehon näkökulmasta. Hänellä on välineitä 
lapsen kehon rauhoittamiseksi ja vireystilan säätelyyn. Hänellä on 
kehollisia keinoja, joita voi opettaa lapselle ja näin tukea lapsen 

tunteiden säätelykykyä.
 

Osallistujat saavat webinaarin lisäksi webinaarissa käytetyt diat sekä pdf-muotoisena vihkon, 
johon koottu webinaarin pääkohdat ja aihetta tukevia harjoituksia.

 
Osallistujat saavat 3 päivää ennen webinaaria linkin sekä käyttöohjeet zoomin käyttöön. Linkki 

tallenteeseen lähetetään seuraavana päivänä sähköpostilla. Muista aina tarkistaa myös roskaposti.
 

Webinaari tallennetaan ja se on katsottavissa myös 3 kk ajan jälkikäteen. Jos et pääse paikalle 
webinaariin, voit katsoa tallenteen jälkikäteen. Webinaariin rajattu määrä paikkoja, eikä tallenne tule

erikseen myyntiin. Kannattaa siis ilmoittautua mukaan, vaikka et pääsisi mukaan kyseisenä 
ajankohtana.

 
Huom! Webinaari yhden ihmisen käyttöön. Jos haluat webinaarin katsottavaksi isommalle 

ihmismäärälle, ota yhteyttä asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi
 

mailto:asiakaspalvelu@kasvatusneuvoja.fi


LUE LISÄÄ: 

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

SYYSKUU

AIKUISEN TUNNETAIDOT 
- TUNTEIDEN PINNISTELYSTÄ TUNTEIDEN KOKEMISEEN

 
Aika: Keskiviikkona 21.9.2022 kello 17.30 -19.30

Webinaarin jälkeen osallistuja tuntee aikuisen tunnetaitoihin 
vaikuttavat asiat sekä millä tavoin vahvistaa omia tunnetaitoja. Hän 

tietää keinoja oman tunteiden säätelyn parantamiseen ja 
kuormituksen vähentämiseen. Hän osaa käsitellä emotionaalista 

kuormaa ja purkaa tunnetriggereitä.
 

LOKAKUU

Webinaarin jälkeen osallistuja tuntee somen ja pelaamisen 
maailman. Hän pystyy tekemään yhteistyötä lapsen kanssa ruutujen 

käytöstä ja opettaa peli- ja somemaailmassa tarvittavia taitoja. 
Hänellä on keinoja ratkaista konfliktitilanteita ja toimia yhteistyössä 

lapsen kanssa.

PELI-ILOA JA RUUTURAUHAA - LAPSEN PELAAMINEN JA SOMETAIDOT
 

Aika: Keskiviikkona 12.10.2022 kello 17.30 -19.30
 

MARRASKUU

ILOLLA RATKAISUUN! 
- LEIKKI, HUUMORI JA NAURU ONGELMATILANTEIDEN RATKAISUNA

 
Aika: Keskiviikkona 16.11.2022 kello 17.30 -19.30

Webinaarin jälkeen osallistuja ymmärtää leikin eri muodot ja 
mahdollisuudet kasvatuksessa. Hän osaa lisätä leikillisyyttä arjessa 
ja heittäytyä leikin maailmaan. Hän tuntee eri leikillisyyden keinoja 

konfliktitilanteiden ratkaisuun.
 

Koulutuswebinaarit 24,90 €/webinaari/per osallistuja 

https://kasvatusneuvoja.fi/koulutuswebinaarit/



PÄÄKOULUTTAJA

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy 

Ikuinen etsijä, utelias tutkija, kyltymätön 
kirjatoukka 
Teatteri-ilmaisun ohjaaja, teologian maisteri, 
positive psychology practitioner, 
kasvatuskirjailija 
Positiivinen kasvatus (2020), Ilo olla yhdessä!
- positiivisen vanhemmuuden voima (2021), 
Pomenia - sisu sukkelan rohkeuskortit (2021), 
- toinen tekijä 
Ilo olla yhdessä™-positiivisen 
kasvatusmenetelmän kehittäjä
Toimiva Perhe, Muksuoppia vanhemmille, Tilli
Toukka lasten eroryhmä ohjaaja, 
skeematerapia opinnot, hengityskoulu 
ohjaaja ja Virtaa Välillämme ohjaaja
Yli 20 vuotta töitä lasten parissa

TIIA TROGEN

VIERAILEVA KOULUTTAJA, KEHOMIELIN - KURSSI

ANNE SLÅEN

Lasten ja nuorten joogan opettajakouluttaja 
Mindfulness-ohjaaja CFM, OTM, kasvatust.
yo.
Perustaja, Perhejooga

https://kasvatusneuvoja.fi/kouluttajat/

https://www.perhejooga.fi

LUE LISÄÄ KOULUTTAJISTA:



www.positiivinenkasvatus.fi 
 

Facebook 
www.facebook.com/positiivinenkasvatus 

 
Instagram 

www.instagram.com/positiivinenkasvatus 
 

Twitter 
www.twitter.com/poskasvatus 

 
Youtube 

Ilo olla yhdessä – positiivinen kasvatus 
 

Sähköposti 
tiia@positiivinenkasvatus.fi

 

Ilo olla yhteyksissä!

Verkkokurssit ja materiaalit
 

kasvatusneuvoja.fi 

©Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy Positiivinen kasvu ja kasvatus Oy pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin .


