Täydennyskoulutus
Just Sulle!

Katso monipuolinen koulutustarjontamme
mikkelinkesayliopisto.fi

Tieto vie uuteen!
JURIDIIKKA
Asunto- ja kiinteistökaupan
virhevastuu kosteus- ja
homeongelmissa 24.3.2020
Jos asunto- ja kiinteistökaupan jälkeen
rakennuksessa ilmenee virhe, kenen on
vastuu?
Koulutusmaksu 295 €

Virkamiesoikeus viime aikaisen
oikeuskäytännön valossa 31.3.2020
Tule päivittämään virkamiesoikeudellinen
tietoperustasi ajan tasalle.
Koulutusmaksu 265 €

Ottolapset, isyydet ja poissaolevat
perilliset kuolinpesässä 28.4.2020
Tässä koulutuksessa luodaan selkeä
kokonaiskuva, miten toimia, kun
kuolinpesässä on erilaisia osakkaita.
Koulutusmaksu 235 €

Lakiosa perittävän ja perillisten näkökulmasta 29.4.2020
Tässä koulutuksessa muodostat kokonaiskuvan lakiosasääntelyn normikehyksestä
niin perittävän kuin perillistenkin
näkökulmasta.
Koulutusmaksu 235 €

Ratkaisukeskeisen taideterapian
tutustumispäivä! 9.6.2020
Tule mukaan hyvän olon päivään, jossa
pääset tutustumaan ratkaisukeskeiseen
taideterapiaan, sen mahdollisuuksiin ja
oivalluksiin omassa elämässäsi.
Koulutusmaksu 95 €

Luovuus voimavaraksi – viikonlopun
intensiivikurssi 4.–5.9.2020
Tule tutustumaan kuvataideterapeuttisiin
työmenetelmiin tämän johdantokurssin
avulla! Tähän koulutukseen voi tulla
jokainen – aiempaa kokemusta
taidetyöskentelystä ei tarvita.
Koulutusmaksu 195 €

MARKKINOINTI, TALOUS
JA YRITTÄJYYS
Itsensä johtaminen ja ajankäytön suunnittelu asiantuntijatyössä 12.2.2020
Taltuta kiire asiantuntijatyössä! Tästä
koulutuksesta saat vinkit, miten voit
hallita työkuormaasi, tehostaa
ajankäyttöäsi ja taltuttaa kiireen tunnun
asiantuntijatyössä.
Koulutusmaksu 110 €

KULTTUURI JA
HYVINVOINTI
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja
ammatillisen kasvun menetelmänä
(15 op) alk. 7.3.2020
Tiesitkö, että sanojen parantava voima on
ikivanha? Kirjallisuusterapiassa pyritään
keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja
kehitystä.
Koulutusmaksu 1695 €

Omakuva! - Omakuva työvälineenä
itsetuntemukseen 15.–16.5.2020
Lähde ratkaisukeskeisessä hengessä
matkalle itsetuntemuksen tielle. Löydä
salliva, hyväksyvä katse!
Koulutusmaksu 195 €

Keramiikan kesäkoulu: Dreijaus 1,
1.–5.6.2020
Dreijaus on vaativa ja kiehtova saven
muotoilutekniikka. Koulutuksessa opit
dreijauksen ja viimeistelyn perustekniikat.

Koulutusmaksu 520 €

Rullaava budjetti – menetelmä parempaan talouden ennustettavuuteen ja
seurantaan 5.3.2020
Rullaava budjetti on erinomainen tapa
kirkastaa yrityksesi talousnäkymiä
lähitulevaisuudesta.
Koulutusmaksu 295 €

Konfliktien ja ristiriitojen sovittelu työyhteisössä – esimiehen sovittelutaidot
11.3.2020
Sovittelutaidoilla ennakoit ristiriitatilanteita, synnytät luottamusta ja luot
myönteistä ja ratkaisukeskeistä ilmapiiriä
työpaikalle.
Koulutusmaksu 195 €

Yrityksen tarina kuvin – laadukkaita
kuvia älypuhelimella someviestintään
18.3. ja 25.3.2020
”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”.
Organisaatiostasi kertovat kuvat ovat
itse otettuina persoonallisia ja yksilöllisiä,
oman organisaatiosi näköisiä.
Koulutusmaksu 150 €

Täydennä osaamistasi
työelämässä tai opi
muuten vain uutta!
Meiltä löydät ajankohtaisia ja
laadukkaita koulutuksia, jotka
ovat suunniteltu tukemaan
työelämän vaatimuksia.

Verkkosivujen saavutettavuus
– miten huomioida saavutettavuus
sisältötuotannossa? 19.3.2020
Tässä koulutuksessa opit mitä
saavutettavuusdirektiivi edellyttää
sisällöntuotannolta! Saavutettavuuden
edistäminen on olennainen osa julkisen
hallinnon palveluiden digitalisointia.
Koulutusmaksu 130 €

Sijoittamisen jatkokurssi 21.3. ja
4.4.2020
Oletko kiinnostunut sijoittamisesta ja
haluaisit oppia rahasto- ja ETFsijoittamisen perusteista? Tässä
koulutuksessa opit seuraamaan
globaaleja markkinoita ja arvioimaan
sijoituksen tuoton ja riskin suhdetta.
Koulutusmaksu 90 €

Muutos työyhteisön mahdollisuutena
26.3.2020
Miten voit tukea henkilöstöä muutosprosessissa? Entä mitä hyvää muutos
voi tuoda työyhteisön toimintaan?
Koulutusmaksu 195 €

Saavutettavien dokumenttien
kirjoittaminen 2.4.2020
Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden
digitalisointia. Tässä koulutuksessa opit
miten Office 365-asiakirjat ja pdfdokumentit tehdään saavutettaviksi.
Koulutusmaksu 130 €

Työelämän lainsäädäntö ja
työyhteisötaidot 7.4.2020
Työyhteisötaidot vaikuttavat jokaisessa
organisaatiossa työilmapiiriin,
työhyvinvointiin, työntekemisen
tavoitteiden saavuttamiseen ja
organisaation tehokkuuteen ja
tuottavuuteen. Miten työyhteisöstä
tehdään yhdessä toimiva?
Koulutusmaksu 185 €

Yrityksen talouden ja liiketoiminnan
tukeminen – Controllerin työotteella
lisäarvoa asiakkaalle 21.4.2020
Yritysjohdon paras työkaveri on
osaava taloushallinnon ammattilainen,
joka kykenee tuottamaan, analysoimaan
ja tulkitsemaan talousinformaatiota päätöksen teon taustalle ja tueksi. Laajenna
taloushallinnon osaamistasi controllerin
työn suuntaan.

Lastensuojelun ja perhetyön perusteet
5 op (JAMK) alk. 9.4.2020
Lastensuojelun ja perhetyön osaamista tarvitsevat kaikki lasten, nuorten ja
perheiden kanssa työskentelevät. Tässä
koulutuksessa perehdyt lastensuojelun
eettisyyteen ja lainsäädäntöön, lastensuojelun ja perheohjauksen prosesseihin ja
dokumentaatioon sekä opit lastensuojelun ja perhetyön työmuotoja.

Lukijalähtöisen kirjoittamisen työpaja –
miten huomioin asiakkaan kirjallisessa
viestinnässä? 23.4.2020
Työpajassa nostetaan lukija jalustalle. Opit
rakentamaan tekstejä, jotka palvelevat
lukijaa mahdollisimman hyvin! Koulutus
tukee ja täydentää osaamistasi kirjoittaa
kaikille saavutettavia tekstejä.

Seksuaalineuvoja 30 op (JAMK)
alk. 20.4.2020
Kouluttaudu seksuaaliterveyden asiantuntijaksi ja saat oikeuden käyttää seksuaalineuvoja-nimikettä!

Koulutusmaksu 295 €

Koulutusmaksu 195 €

Arkistoinnin perusteet – miten uusi
tiedonhallintalaki vaikuttaa
arkistointiin? 12.5.2020
Uusi tiedonhallintalaki astui voimaan
1.1.2020. Miten se vaikuttaa arkistointiin?
Koulutuksessa muodostat kokonaiskuvan
asiakirjahallinnasta ja arkistotoimesta.
Koulutusmaksu 195 €

Askeleet asiantuntijablogiin -työpaja
8.9.2020
Työpajassa saat rautaisannoksen asiaa
blogikirjoittamisesta! Miten hyviä blogiaiheista ideoidaan ja jalostetaan? Miten
hyvä blogiteksti rakennetaan? Millaista
kieltä blogitekstissä kannattaa käyttää?
Koulutusmaksu 195 €

SOSIAALI JA TERVEYS
Psykoterapian perusteet (30 op)
alk. 9.3.2020
Vahvista psykoterapeuttista osaamista
asiakastyössä. Koulutus täyttää yliopistojen vaatimukset lisäopinnoista ja antaa
valmiudet psykoterapeuttikoulutukseen.
Koulutusmaksu 3100 €

Hammashoidon ajankohtaispäivä –
mihin kiinnitän huomiota lääkkeiden
yhteisvaikutuksissa? 27.3.2020
Tässä koulutuksessa perehdyt erityisesti
hammashoidon näkökulmasta lääkkeiden
yhteisvaikutuksiin.
Koulutusmaksu 145 €

Koulutusmaksu 175 €

Koulutusmaksu 2950 €

Synnytyspelko -koulutus
– Pelosta hallinnan tunteeseen 5 op
(JAMK) alk. 29.5.2020
Miksi synnytyspelko on tärkeää tunnistaa
ja mitä synnytyspelon takana on? Tässä
koulutuksessa saat välineitä synnyttäjien
ja perheiden kanssa työskentelyyn.
Koulutusmaksu 785 €

Fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksen kertauspäivä: lantiorengas
ja alaraajat 3.9.2020
Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille,
jotka ovat suorittaneet fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksen
lantiorengas ja alaraajat -osion (5 op), ja
jotka toimivat perusterveydenhuollossa,
työterveyshuollossa tai yksityisessä vastaanottotoiminnassa.
Koulutusmaksu 295 €

Fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksen kertauspäivä: niska-hartiarengas ja yläraajat 4.9.2020
Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille,
jotka ovat suorittaneet fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksen
niska-hartiarengas ja yläraajat -osion (5
op), ja jotka toimivat perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa tai yksityisessä
vastaanottotoiminnassa.
Koulutusmaksu 295 €

Muistikoordinaattori
– muistiterveyden erityisosaaja
30 op (JAMK) alk. 10.9.2020
Kouluttaudu muistiterveyden erityisosaajaksi ja opi samalla muistiterveyteen
liittyvä ennakoiva, tutkimuksellinen ja
kehittävä työote, jota voit hyödyntää
oman asiantuntijuutesi ja työyhteisösi
kehittämisessä.
Koulutusmaksu 2995 €

Hyödynnä täydennyskoulutuksena myös monipuolista
avoimien korkeakouluopintojen tarjontaamme!
Opiskele yksittäisiä opintojaksoja
tai laajempia opintokokonaisuuksia.
Syvennä ja laajenna osaamistasi työelämässä avoimilla korkeakouluopinnoilla.
Ikääntyneen asiakkaan terveys ja
sen arviointi 5 op (TY)
alk. 17.3.2020
Tällä jaksolla perehdyt ikääntyneiden
terveysongelmiin sekä hoitotyössä
käytettäviin arvioitimenetelmiin.
Uusi, toivottu lisäkoulutuspaketti
jokaiselle terveys- ja sosiaalialalla tai
alan järjestössä työskentelevälle.
Opintomaksu 195 €

Opetushallinto perusopinnot
25 op (UEF)
Tämä monitieteinen kokonaisuus
antaa valmiudet toimia oppilaitosten
johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä.
Opintomaksu 465 €

Työ- ja organisaatiopsykologian
perusopinnot 25 op (UEF)
Lähde tutustumaan tarkemmin
työhön liittyviin sisältöalueisiin kuten
työhyvinvointi ja sosiaaliset verkostot. Samalla opit tuntemaan mm. organisaatiopsykologian keskeisimmät
teoriat ja digiajan työelämätaidot.
Opintomaksu 415 €

Viestinnän ja median
perusopinnot 25 op (JY)
Jokainen meistä tarvitsee työssään
viestintää! Lähde mukaan opintoihin,
jotka käsittelevät kattavasti työelämän viestintää, vuorovaikutustaitoja
ja tiimityötä – unohtamatta
mediakriittisyyttä.
Opintomaksu 465 €

Yleiset oikeusjärjestysopinnot
60 op (UEF)
Saat yleiskuvan eri oikeudenaloista ja
halutessasi voit hyödyntää opinnot
mahdollista yliopistotutkintoa varten. Kun juridiikka-kärpänen puree,
ovat nämä opinnot parasta lääkettä!
Opintomaksu 725 €

Mikkelin kesäyliopisto suunnittelee organisaatiosi
tarpeisiin tilauskoulutukset joustavasti, nopeasti ja
ammattitaidolla. Suunnittelu tehdään aina yhdessä
tilaajan kanssa. Varmistamme näin tilauskoulutuksen
laadun ja koulutustarpeisiinne vastaamisen.
Ota yhteyttä, kun organisaatiossanne tarvitaan
korkeakoulutasoista tilauskoulutusta
anne.havukainen(at)mikkelinkesayliopisto.fi
puh. 050 367 1449

Lasten Akatemia
- Savitöitä ja keramiikkaa
24.-26.2.2020

Mikkelin kesäyliopisto järjestää 9-13 -vuotiaille
lapsille toiminnallisen ja innostavan Lasten Akatemian,
jossa opitaan työstämään savea muutamalla
yksinkertaisella tekniikalla!
Lisätietoja: mikkelinkesayliopisto.fi/lapset_nuoret

MIKKELIN KESÄYLIOPISTO
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
044 710 4242
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi

mikkelinkesayliopisto.fi

TILAUSKOULUTUKSET!

Klikkaa oppiin.

