Kehitä osaamistasi Centria AMK:n täydennyskoulutuksissa!
Centrian koulutuskalenterista löydät osaamisesi kehittämiseen kaikille avoimia valmiita
täydennyskoulutuksia. Aiheena on ajankohtaisia, työelämässä tarvittavaa osaamista kehittäviä
koulutuksia sekä verkkokoulutuksena että lähiopetuksena tai niiden yhdistelmänä hybridikoulutuksena. Tarjonnassamme on koulutuksia mm. laatuun ja Leaniin, 3D-suunnitteluun,
tietoturvaan, toimisto-ohjelmiin, hyvinvointiin sekä esiintymiseen ja videokuvaukseen.
UUTTA! Uutena tarjonnassamme on mm. Wordpress- ja verkkokauppakoulutukset, Dronekoulutukset sekä ketterä kehittäminen. Uutena tulossa myös verkkokauppa, jonka kautta voi osallistua
verkkokoulutukseen juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
Centrian Koulutuspalvelut toteuttaa myös asiakkaalle räätälöityjä yritys-/organisaatiokohtaisia
tilauskoulutuksia sekä työvoimakoulutuksia. Kaikkia tarjonnastamme löytyviä täydennyskoulutuksia
voidaan järjestää tilauskoulutuksina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kouluttajinamme toimivat
organisaatiomme asiantuntijat ja opettajat tai muu asiantuntijaverkostomme. Meillä on pitkä
kokemus ja ammattitaito koulutusten järjestämisestä.
Koulutusten lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtuu Centrian koulutuskalenterin kautta osoitteessa
www.centria.fi/koulutuskalenteri.
Olet lämpimästi tervetullut koulutuksiimme! Palvelemme sinua mielellämme ja autamme
koulutustarpeissasi. Käyhän tutustumassa tarjontaamme.
Nähdään syksyllä koulutuksissa!
Koulutusterveisin

Kirsi Vuotila
Koulutuspäällikkö | Kokkola
p. 040 632 4341
kirsi.vuotila@centria.fi

Riikka Store
Koulutussihteeri | Kokkola,
Pietarsaari, Ylivieska
p. 044 725 0402
riikka.store@centria.fi

Paula Oja
Koulutuspäällikkö | Ylivieska
p. 044 449 2721
paula.oja@centria.fi

TÄYDENNYSKOULUTUKSET
TÄYDENNYSKOULUTUKSET................................................................................................................................. 4
Autodesk Fusion 360 perusteet........................................................................................................................ 4
SolidWorks perusteet ....................................................................................................................................... 4
SolidWorks syventävä....................................................................................................................................... 4
LAATU .................................................................................................................................................................. 4
Tietoturva etätyössä ......................................................................................................................................... 4
Yrityksen tietoturva .......................................................................................................................................... 4
Tietoturva yrityksen riskienhallinnan osana..................................................................................................... 5
Tietoturva: Hallituksen vastuu tietoturvan toteuttamisessa ........................................................................... 5
Tietoturva: Kyberturvallisuus ja pilvipalveluiden turvallisuus .......................................................................... 5
Tehoa toimistoon Leanin avulla ....................................................................................................................... 5
Lean perusteet.................................................................................................................................................. 5
Lean perusteet.................................................................................................................................................. 5
Tuotemoduloinnin työpaja ............................................................................................................................... 6
Palvelumuotoilun mahdollisuudet yritysten kehittämisessä ........................................................................... 6
Ketterä kehittäminen ....................................................................................................................................... 6
Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointiin valmentava koulutus .................................. 6
TIETOTEKNIIKKA JA OHJELMISTOT ..................................................................................................................... 6
Office 365 verkkotyövälineenä ......................................................................................................................... 6
Excel perusteet ................................................................................................................................................. 7
Excel tehokäyttö - tehoa taulukkolaskentaan .................................................................................................. 7
Excel tehokäyttö – tehoa taulukkolaskentaan ................................................................................................. 7
WordPress perusteet ........................................................................................................................................ 7
Verkkokauppa WordPressillä perusteet ........................................................................................................... 7
WordPress ja tyylitiedoston (CSS) muokkaamisen perusteet .......................................................................... 7
WordPress ja kielikäännökset ilmaisella lisäosalla ........................................................................................... 8
WordPress verkkokaupan kielikäännökset ilmaisella lisäosalla ....................................................................... 8
WordPress ja tietoturvan perusteet ................................................................................................................. 8
WordPress ja Elementor-sivunrakentaja .......................................................................................................... 8
Hakukoneoptimoinnin perusteet ..................................................................................................................... 8
WordPress ja hakukoneoptimoinnin lisäosat ................................................................................................... 8
Google Analytics perusteet .............................................................................................................................. 8
Googlen ilmaiset työkalut yrittäjälle ................................................................................................................ 8
Kuvankäsittelyn perusteet ilmaisella ohjelmalla .............................................................................................. 9
Mainospohjien luonti Canva-työkalulla ............................................................................................................ 9
Drone perusteet ............................................................................................................................................... 9

Drone syventävä ............................................................................................................................................... 9
SÄHKÖALA ........................................................................................................................................................... 9
Sähköturvallisuustutkinto 1 .............................................................................................................................. 9
TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT .................................................................................................................. 9
SAP S/4HANA Global Bike Case study, online non-stop studies .................................................................... 10
S/4HANA training for TS410 certifications, online non-stop studies ............................................................. 10
KIELET JA VIESTINTÄ ......................................................................................................................................... 10
Huolla ääntäsi ................................................................................................................................................. 10
Esiintymisvalmennus ...................................................................................................................................... 10
Coaching esimiestyössä .................................................................................................................................. 10
Menesty messuilla. Vinkkejä näytteilleasettajan messumenestykseen ........................................................ 11
Virtuaalimessujen mahdollisuudet ................................................................................................................. 11
Työelämän englanti ........................................................................................................................................ 11
Videon kuvaus- ja editointityöpajat ............................................................................................................... 11
SOSIAALI- JA TERVEYSALA ................................................................................................................................ 11
Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyö omaisten kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa.............................. 11
Mental Management, moduulit 1–12 ............................................................................................................ 12
Mental Management, moduler 1–12 ............................................................................................................. 12
Bekanta dig med NLP -kväll ............................................................................................................................ 12
Fortbildningsdagar för förändringsberedskap och motivation samt certifiering av mentala tränare ...........12
Johdanto Mental Managementiin (=miten ajatuksia ja käyttäytymistä käsitellään) ..................................... 12
Introduktion till Mental Management (=hur man hanterar tankar och beteenden) ..................................... 13
NLP Practitioner .............................................................................................................................................. 13
TILAUSKOULUTUKSET ....................................................................................................................................... 13

TÄYDENNYSKOULUTUKSET
Tarjoamme valmiita, kaikille avoimia täydennyskoulutuksia työelämässä tarvittaviin ajankohtaisiin aiheisiin ja
ohjelmistoihin. Ilmoittautuminen: www.centria.fi/koulutuskalenteri

3D SUUNNITTELU
Autodesk Fusion 360 perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 25.11, 2.12, 9.12. ja 16.12. klo 12-16 Laajuus 16 t Hinta 490,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Pekka Haapala Ilmoittautuminen 16.11. mennessä
Sisältö Fusion 360 on 3D-suunnitteluohjelmisto, jota voidaan hyödyntää suunnittelutyökaluna erilaisessa 3D-mallinnuksessa.
Fusion 360 perusteet -koulutuksessa opit ohjelmiston perusominaisuuksien monipuolisen käytön. Koulutuksen käytyäsi osaat
osamallintamisen, kokoonpanomallien ja piirustuksien tekemisen. Osallistujilla tulee olla oma Fusion 360 -ohjelman lisenssi.
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat perehtyä Fusion 360 -ohjelmiston käyttöön 3D-suunnittelun työkaluna.
Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta 3D-suunnittelusta tai 3D-ohjelmistoista. Koulutus soveltuu myös
aloitteleville suunnittelijoille tai ohjelmiston vaihtajille.

SolidWorks perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 22.9, 29.9, 6.10. ja 13.10. klo 12-16 Laajuus 16 t Hinta 490,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Pekka Haapala Ilmoittautuminen 13.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa opit ohjelmiston perusominaisuuksien monipuolisen käytön. Perusteet-koulutuksen käytyäsi osaat
osamallintamisen, kokoonpanomallien ja piirustuksien tekemisen. Koulutuksessa tulee osallistujalla olla oma/yrityksen
SolidWorks -lisenssi. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat perehtyä SolidWorks -ohjelman peruskäyttöön 3Dsuunnittelussa. Koulutukseen ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta 3D-suunnittelusta tai 3D-ohjelmistoista. Koulutus
soveltuu myös aloitteleville suunnittelijoille tai ohjelmiston vaihtajille.

SolidWorks syventävä
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 2.11, 9.11, 16.11. ja 23.11. klo 12-16 Laajuus 16 t Hinta 490,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Pekka Haapala Ilmoittautuminen 25.10. mennessä
Sisältö Syventävä koulutus on suunnattu ohjelmiston käytön perusteet hallitsevalle. Koulutuksessa opit laajemmin ohjelmiston

työkalujen käyttöä. Jatkokoulutuksen käytyäsi osaat tehdä konfiguraatiot, levityspiirustukset, profiilirakenteet, liikkuvat/joustavat
kokoonpanot sekä niistä piirustukset. Koulutuksessa tulee osallistujalla olla oma/yrityksen SolidWorks -lisenssi. Koulutus soveltuu
henkilöille, jotka haluavat tehostaa SolidWorks -ohjelman käyttöosaamista 3D-suunnittelussa.

LAATU
Tietoturva etätyössä
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 21.9. klo 9-10.30 Laajuus 1,5 t Hinta 90,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Tom Tuunainen Ilmoittautuminen 13.9. mennessä

Sisältö: Koulutuksessa perehdytään turvallisiin etätyökäytänteisiin, mitä pitää huomioida etätyötä tehdessä tietoturvasta.

Yrityksen tietoturva
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 14.9. klo 9-10.30 Laajuus 1,5 t Hinta 90,00 € (+alv 24%)

Kouluttaja Tom Tuunainen Ilmoittautuminen 6.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa perehdytään yrityksen tietoturvaan ja sen keskeisimpiin perusasioihin. Miten tietoturva tulee
huomioida yrityksen toiminnassa?

Tietoturva yrityksen riskienhallinnan osana
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 28.9. klo 9-10.30 Laajuus 1,5 t Hinta 90,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Tom Tuunainen Ilmoittautuminen 20.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa käydään läpi, mitä on riskienhallinta ja riskienhallinnan perusvaatimukset. Käydään läpi tietoturva ja sen
toteutus yrityksessä, sekä kuinka riskienhallinta organisoidaan, dokumentoidaan ja kuinka liiketoiminnan jatkuvuus
varmistetaan.

Tietoturva: Hallituksen vastuu tietoturvan toteuttamisessa
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 5.10. klo 9-10.30 Laajuus 1,5 t Hinta 90,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Tom Tuunainen Ilmoittautuminen 27.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa käydään läpi mitä kyberturvallisuus on ja kuinka kyberturvallisuus otetaan osaksi organisaation
tavoitteita. Käydään läpi turvallisuuskulttuuri ja yrityksen johdon vastuu, käsitellään tietovuoto ja kuinka siltä suojaudutaan.
Mitä tehdä, jos tapahtuu tietomurto tai tietoturvaloukkaus, sekä mitä seurauksia yritykselle on mahdollisesta tietomurrosta.

Tietoturva: Kyberturvallisuus ja pilvipalveluiden turvallisuus
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 12.10. klo 9-10.30 Laajuus 1,5 t Hinta 90,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Tom Tuunainen Ilmoittautuminen 4.10. mennessä
Sisältö Koulutuksessa käydään läpi pilvipalveluiden toimintaan ja tietoturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, minkälaisia tietoja
pilveen voi ja kannattaa tallentaa ja millainen pilvipalvelu voi soveltua juuri sinun tiedoillesi. Tutustutaan
pilvipalveluntarjoajan turvallisuuteen ja valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Käydään läpi pilvipalvelut sopimusten ja
lainsäädännön näkökulmasta ja kuinka varmistutaan, että hyvät käytännöt toteutuvat.

Tehoa toimistoon Leanin avulla
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 4.11. ja 11.11. klo 13-16 Laajuus 6 t Hinta 175,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Pauliina Mattila Ilmoittautuminen 26.10. mennessä
Sisältö Koulutuksessa hyödynnetään mm. ajanhallinnan ja Leanin menetelmiä oman työn johtamisessa. Perinteisesti Leanmenetelmiä on hyödynnetty tuotannollisessa toiminnassa, tässä koulutuksessa opit miten nämä samaiset työkalut ja
menetelmät ovat käytettävissä toimistossa ja asiantuntijatyössä. Koulutuksen avulla voit ottaa näitä menetelmiä käyttöösi ja
tehostaa omaa työskentelyäsi. Koulutus on suunnattu asiantuntija- tai toimistotyötä tekeville henkilöille, jotka haluavat
tehostaa omaa työtään ja hyödyntää Lean-menetelmiä oman työn tekemisessä sekä kaikille oman työn johtamisesta
kiinnostuneille.

Lean perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 22.9, 6.10. ja 13.10. klo 9-12 Laajuus 9 t Hinta 230,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Tero Niemi Ilmoittautuminen 13.9. mennessä
Sisältö Lean-ajattelussa keskitytään tuottamattoman toiminnan poistamiseen, tuodaan ratkaisuja tuotannollisen toiminnan
tehokkuuden kasvattamiseen sekä hukan ja vaihtelun pienentämiseen. Koulutuksessa perehdytään Leanin perusperiaatteisiin
ja siihen, miten Leanin avulla voidaan parantaa tuotannon ja työskentelyn tehokkuutta. Lean koulutuksessa tuodaan
tiivistetysti esille Leanin perusperiaatteet sekä sen vaikutusta ja merkitystä yritykselle. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy
näkemään toiminnan pullonkaulat sekä tekemään muutoksia siten, että toiminta tehostuu, tuotannon läpimenoajat
pienentyvät ja sitä kautta yrityksen tulos parantuu.

Lean perusteet
Paikka Ylivieska Ajankohta 10.11, 24.11. ja 8.12. klo 9-12 Laajuus 9 t Hinta 230,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Tero Niemi Ilmoittautuminen 1.11. mennessä

Sisältö Lean-ajattelussa keskitytään tuottamattoman toiminnan poistamiseen, tuodaan ratkaisuja tuotannollisen toiminnan
tehokkuuden kasvattamiseen sekä hukan ja vaihtelun pienentämiseen. Koulutuksessa perehdytään Leanin perusperiaatteisiin
ja siihen, miten Leanin avulla voidaan parantaa tuotannon ja työskentelyn tehokkuutta. Lean koulutuksessa tuodaan
tiivistetysti esille Leanin perusperiaatteet sekä sen vaikutusta ja merkitystä yritykselle. Koulutuksen jälkeen osallistuja pystyy
näkemään toiminnan pullonkaulat sekä tekemään muutoksia siten, että toiminta tehostuu, tuotannon läpimenoajat
pienentyvät ja sitä kautta yrityksen tulos parantuu.

Tuotemoduloinnin työpaja
Paikka Ylivieska Ajankohta 23.9. klo 8.30-16 Laajuus 8 t Hinta 220,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Ilkka Klemetti Ilmoittautuminen 15.9. mennessä
Sisältö Tuotemoduloinnin työpaja on yrityksille suunnattu valmennus, jossa simuloidaan yrityksen tuotekehitystä ja
perehdytään modulaarisiin tuoterakenteisiin. Työpajassa perehdytään tuotemoduloinnin periaatteisiin, työkaluihin ja
vaikutuksiin. Osallistujat testaavat erilaisia tuoterakenteita ja arvioivat niiden vaikutuksia yrityksen eri toimintoihin
ModulMatch-modulointipelin avulla. Pelin kulkuun kuuluu tietoiskuja ja keskusteluja sekä erilaisten tuoterakenteiden
simulointia. Ratkaisujen vaikutukset kustannuksiin, läpimenoaikoihin, tuotekehityksen tehokkuuteen ja laatuun arvioidaan
keskeisten tunnuslukujen pohjalta. Tuotemoduloinnin työpajan yrityksille järjestävät yhteistyössä Centria tutkimus ja kehitys,
YTEK Ylivieskan kehityspalvelut ja Pivota Modular.

Palvelumuotoilun mahdollisuudet yritysten kehittämisessä
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 15.9. klo 14-16 Laajuus 2 t Hinta 90,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Johanna Hautamäki Ilmoittautuminen 7.9. mennessä
Sisältö Mitä on palvelumuotoilu ja mitä hyötyä siitä on yrityksen toiminnassa? Koulutuksessa tutustutaan palvelumuotoilun
työkaluihin ja siihen, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa. Koulutuksessa tuodaan esiin käytännön
esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä yrityksissä.

Ketterä kehittäminen
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 26.10, 2.11, 9.11. ja 16.11. klo 9-12 Laajuus 12 t Hinta 270,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Kyösti Marjakangas Ilmoittautuminen 14.10. mennessä
Sisältö Mitä on ketterä kehittäminen? Milloin kannattaa olla ketterä? Mitä ketteryys EI ole?
Koulutuksessa opitaan ketterän kehittämisen hyödyt, haasteet ja periaatteet. Opitaan erilaisia ketterän kehityksen
menetelmiä, tasoja ja niiden soveltuvuutta erityyppisiin projekteihin. Menestystekijät ketterässä projektin hallinnassa.
Koulutuksessa toteutetaan pieni ketterän kehityksen mukainen projekti.

Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointiin valmentava koulutus
Paikka Ylivieska Ajankohta 1.12.2021 – toukokuu 2023 Hinta xxx,00 € (+alv 24%)
Ilmoittautuminen 15.11. mennessä
Sisältö Lapin ammattikorkeakoulu järjestää yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa rakennusterveysasiantuntija ja
sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavat koulutukset. Koulutus on suunnattu kiinteistöjä omistaville ja
hallinnoiville henkilöille, sisäilma- ja homeongelmia tutkiville konsulteille, terveystarkastajille sekä henkilöille, jotka haluavat
perehtyä syvällisesti alaan. Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista
hakea RTA tai sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia. Rakennusterveysasiantuntijan valmentavaan
koulutukseen osallistujat saavat koulutuksen yhteydessä myös sisäilma-asiantuntijan valmentavan koulutuksen. Koulutukseen
osallistuva voi halutessaan suorittaa pelkästään sisäilma-asiantuntijan valmentavan koulutuksen.

TIETOTEKNIIKKA JA OHJELMISTOT
Office 365 verkkotyövälineenä
Paikka verkkokoulutus Ajankohta Teams perusteet 16.9. klo 10-12, OneDrive & pilvikäyttö 23.9. klo 10-12, Plannerin käyttö

7.10. klo 10-12 ja Forms 14.10. klo 10-12 Laajuus 2-8 t Hinta 80,00 € (+ alv 24%)/2 t osio tai koko koulutus 4 x 2 t 260,00 €
(+alv 24%).
Kouluttaja Tero Niemi Ilmoittautuminen 7.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa perehdyt Office 365 käyttöön ja keskeisiin verkkotyövälineisiin: Teams, OneDrive ja pilvikäyttö, Planner
ja Forms. Koulutuksen voi suorittaa kokonaan tai yksittäisinä osioina.

Excel perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 15.9, 22.9. ja 29.9. klo 12-15 Laajuus 9 t Hinta 190,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Timo Taari Ilmoittautuminen 7.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa perehdytään Excelin perustoimintoihin ja niiden monipuoliseen käyttöön. Tavoitteena on oppia oikeat
työtavat sekä nopeuttaa ja tehostaa työskentelyä. Perustason Ms Excel-kurssin aiheet on suunniteltu henkilölle, joka on
aloittamassa ohjelman käyttöä tai on jo käyttänyt ohjelmaa, mutta haluaa kerrata perusteita. Ohjelmistoversiona Ms Excel
2019.

Excel tehokäyttö - tehoa taulukkolaskentaan
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 6.10, 20.10, 3.11. ja 10.11. klo 12-15 Laajuus 12 t Hinta 250,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Timo Taari Ilmoittautuminen 28.9. mennessä
Sisältö Koulutus tuo sujuvuutta ja tehokkuutta Excelin käyttöön ja soveltuu hyvin esimerkiksi myynnin, oston, taloushallinnon,
suunnittelun, projektinhallinnan, budjetoinnin, raportoinnin, henkilöstöhallinnan, asiakaspalvelun, tuotekehityksen ja
varastonhallinnan ammattilaisille. Koulutukseen osallistuvat henkilöt kykenevät käyttämään Exceliä päivittäisessä työssään
aikaisempaa monipuolisemmin ja saavat sitä kautta laadukkuutta ja tehokkuutta työprosesseihinsa. Koulutus soveltuu
henkilöille, jotka ovat jonkin verran käyttäneet Excel-ohjelmaa, mutta haluavat perehtyä laajemmin Excelin käyttöön.
Ohjelmistoversiona Ms Excel 2019.

Excel tehokäyttö – tehoa taulukkolaskentaan
Paikka Ylivieska Ajankohta 17.11, 24.11. ja 1.12. klo 12-16 Laajuus 12 t Hinta 250,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Timo Taari Ilmoittautuminen 9.11. mennessä
Sisältö Koulutus tuo sujuvuutta ja tehokkuutta Excelin käyttöön ja soveltuu hyvin esimerkiksi myynnin, oston, taloushallinnon,
suunnittelun, projektinhallinnan, budjetoinnin, raportoinnin, henkilöstöhallinnan, asiakaspalvelun, tuotekehityksen ja
varastonhallinnan ammattilaisille. Koulutukseen osallistuvat henkilöt kykenevät käyttämään Exceliä päivittäisessä työssään
aikaisempaa monipuolisemmin ja saavat sitä kautta laadukkuutta ja tehokkuutta työprosesseihinsa. Koulutus soveltuu
henkilöille, jotka ovat jonkin verran käyttäneet Excel-ohjelmaa, mutta haluavat perehtyä laajemmin Excelin käyttöön.
Ohjelmistoversiona Ms Excel 2019.

WordPress perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 2.11, 4.11. ja 9.11. klo 16-20 Laajuus 12 t Hinta 170,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 25.10. mennessä
Sisältö Asennus webhotelli/localhost, eroavaisuudet ja kustannukset. Teemat, lisäosat, sivut vs artikkeli, mediakirjasto, sivu ja
artikkeli, valikot, vimpaimet, varmuuskopiointi, päivitykset ja julkaiseminen.

Verkkokauppa WordPressillä perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 16.11, 18.11, 23.11. ja 30.11. klo 16-20 Laajuus 16 t Hinta 270,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 8.11. mennessä
Sisältö WooCommerce asennus ja asetukset, teeman vaikutus verkkokaupan ulkoasuun, tuotteiden lisääminen
verkkokauppaan, tilausten hallinta ja raportit, varmuuskopiointi, päivitykset ja julkaiseminen.

WordPress ja tyylitiedoston (CSS) muokkaamisen perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 9.12. klo 16-19 Laajuus 3 t Hinta 55,00 € (+alv 24%)

Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 1.12. mennessä
Sisältö Lapsiteeman tekeminen ja merkitys. Mitä tyylitiedoston avulla voi muokata. CSS syntaksi ja CSS työkalun käyttäminen.

WordPress ja kielikäännökset ilmaisella lisäosalla
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 13.12. klo 16-18 Laajuus 2 t Hinta 45,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 7.12. mennessä
Sisältö Lisäosan asennus ja asetukset. Kielikäännösten tekeminen.

WordPress verkkokaupan kielikäännökset ilmaisella lisäosalla
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 15.12. klo 16-20 Laajuus 4 t Hinta 65,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 7.12. mennessä
Sisältö Lisäosan asennus ja asetukset. Kielikäännösten tekeminen.

WordPress ja tietoturvan perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 13.1.2022 klo 16-18 Laajuus 2 t Hinta 45,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 5.1.2022 mennessä
Sisältö Perustoiminnot, joiden avulla parannat sivustosi tietoturvaa.

WordPress ja Elementor-sivunrakentaja
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 18.1.2022 klo 16-20 Laajuus 4 t Hinta 65,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 10.1.2022 mennessä
Sisältö Näyttäviä Wordpress-sivuja helposti ilmaisella Elementor-lisäosalla. Elementorin asetukset. Sivun muokkaaminen
mobiili/tabletti/pöytäkone yhteensopivaksi. Elementor-lisäosan laajennokset.

Hakukoneoptimoinnin perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 25.1.2022 klo 16-20 Laajuus 4 t Hinta 95,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 17.1.2022 mennessä
Sisältö Perusasiat, mitkä voit itse tehdä sivustolle, ilman koodaamista. Työkaluja, joita voi hyödyntää sivuston optimoinnissa.
Mahdollisuus oman sivuston katselmointiin henkilökohtaisesti (1-2h) lisämaksua vastaan.

WordPress ja hakukoneoptimoinnin lisäosat
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 1.2.2022 klo 16-18 Laajuus 2 t Hinta 45,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 24.1.2022 mennessä
Sisältö Lisäosan valinta sivustolle. Lisäosan asetukset & käyttäminen. Miten optimointi näkyy asiakkaille. Maksullinen vs
ilmainen.

Google Analytics perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 8.2.2022 klo 16-20 Laajuus 4 t Hinta 65,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 31.1.2022 mennessä
Sisältö Oman sivuston lisääminen Google Analyticsiin ja tärkeimmät asetukset (vaihtoehtoisesti demotiliin tutustuminen, jos
ei ole omaa sivustoa vielä). Käyttöliittymään tutustuminen. Perusmittarit. Raportin ajastaminen omaan sähköpostiin.

Googlen ilmaiset työkalut yrittäjälle
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 15.2.2022 klo 16-19 Laajuus 3 t Hinta 55,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 7.2.2022 mennessä
Sisältö Käydään läpi Googlen tarjoamat työkalut yrityksen markkinointiin ja analytiikkaan. Miksi kannattaa käyttää Googlen

työkaluja?

Kuvankäsittelyn perusteet ilmaisella ohjelmalla
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 22.3. ja 24.3.2022 klo 16-20 Laajuus 8 t Hinta 150,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 14.3.2022 mennessä
Sisältö Koulutuksessa käytetään ilmaista Gimp-kuvankäsittelyohjelmaa. Ohjelman käyttöliittymä & asetukset. Valintatyökalut.
Rajaustyökalut. Muuntotyökalut. Tasot ja maski.

Mainospohjien luonti Canva-työkalulla
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 29.3.2022 klo 16-20 Laajuus 4 t Hinta 65,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Sari Lipsanen Ilmoittautuminen 21.3.2022 mennessä
Sisältö Tilin luominen. Näyttävän ansioluettelon tekeminen mallipohjasta. Mainoksen, esitteen, kortin tai julisteen tekeminen.
Kansikuvan tekeminen Facebookiin. Infograafit.

Drone perusteet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 3.9, 10.9. ja 17.9. klo 12-15 Laajuus 9 t Hinta 180,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Juha Erkkilä Ilmoittautuminen 26.8. mennessä
Sisältö Koulutuksessa perehdytään drone-lentotoimintaan, tekniikkaan ja säädöksiin sekä ilmailun tietopalveluihin.

Drone syventävä
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 24.9, 8.10. ja 15.10. klo 12-15 Laajuus 9 t Hinta 180,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Juha Erkkilä Ilmoittautuminen 16.9. mennessä
Sisältö Koulutuksessa syvennytään droneen teknisenä laitteena, hyötykuormaan ja lisävarusteisiin sekä lento-operaatioon.

SÄHKÖALA
Sähköturvallisuustutkinto 1
Paikka Ylivieska Ajankohta 16.-17.11. klo 9-15 ja 18.11. klo 11.30-15 Hinta 195,00 €/hlö (+ alv 24 %) /valmentava koulutus,
tutkintokoe sekä tutkintotodistus tai 180,00 €/hlö (+ alv 24 %)/tutkintokoe ja tutkintotodistus. Materiaali on
omakustanteinen. Kouluttaja Kari Saaranen Ilmoittautuminen 18.11. mennessä
Sisältö Sähköturvallisuustutkinto 1, joka on Turvatekniikka keskuksen (TUKES) määrittelemä valtakunnallinen kirjallinen koe.
Se järjestetään torstaina 18.11. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua sitä edeltävään valmentavaan opintojaksoon (2 pv) ja
tutkintokokeeseen tai pelkästään tutkintokokeeseen.

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT
ERPsim simulaatiopeli
Paikka Kokkola Ajankohta 23.9. klo 12-16 Laajuus 4 t Hinta 250,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Hannu Kari Ilmoittautuminen 14.9. mennessä
Sisältö ERPsim on HEC Montrealin kehittämä aidossa SAP S/4HANA -järjestelmässä toimiva yrityssimulaatiopeli. Peli on
toimiva työkalu S/4 HANA -järjestelmän ja Fiori-käyttöliittymän toiminnallisuuden opetuksessa ja sen avulla järjestelmän
toiminnallisuutta voidaan myös tarvittaessa demonstroida erilaisille kohderyhmille. ERPsim-pelin yhdistäminen koulutuksiin
parantaa tutkitusti tuloksia, esimerkiksi pelaamisen on todettu parantavan menestystä
sertifiointikokeissa.

SAP S/4HANA Global Bike Case study, online non-stop studies
Paikka verkkokoulutus Ajankohta non-stop opintojakso Laajuus 162 opiskelutuntia Hinta 2900,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Juha Kujala Ilmoittautuminen auki toistaiseksi
Sisältö Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat toiminnanohjausjärjestelmien toiminnan perusperiaatteet SAP:n Global Bike
case study -harjoitusten avulla. Koulutuksen alussa käsitellään integroitujen liiketoimintaprosessien teoriataustaa. Sen jälkeen
siirrytään navigointiharjoituksiin SAP S/4HANA -järjestelmässä, ja lopuksi käydään läpi nykypäivänä menestyvässä yrityksessä
tarvittavat ydinprosessit case study -harjoitusten avulla. Koulutus on suunnattu aloittelijoille.

S/4HANA training for TS410 certifications, online non-stop studies
Paikka verkkokoulutus Ajankohta non-stop opintojakso Laajuus 135 opiskelutuntia Hinta 2900,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Hannu Kari Ilmoittautuminen auki toistaiseksi
Sisältö Koulutuksessa käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmien yleinen tuntemus, painopisteenä SAP S/4HANA. Koulutuksessa

käydään läpi S/4HANA järjestelmän toiminnallisuutta, ERPsim yrityssimulaatiopeliä, sekä osallistujalla on yksi yrityskerta SAP TS410
sertifiointikokeeseen: C_TS410_1709: “SAP Certified Application Associate - Business Process Integration with SAP S/4HANA 1809“.
Koulutuksen osallistujat valmistautuvat SAP TS410 sertifiointiin. Osallistuja on kykenevä suorittamaan sertifioinnin (C_TS410_1709)
koulutuksen suorittamisen ja sen jälkeisen omaehtoisen intensiivisen opiskelujakson jälkeen, jonka aikana koulutuksen sisältöjen
kertaaminen on erittäin suositeltavaa. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on osaaminen toiminnanohjausjärjestelmien
perusteista hallinnassa.

KIELET JA VIESTINTÄ
Huolla ääntäsi
Paikka Kokkola Ajankohta 5.11, 12.11. ja 19.11. klo 12-14 Laajuus 6 t Hinta 175,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Heli Uusimäki Ilmoittautuminen 28.10. mennessä
Sisältö Koulutuksessa käydään läpi: puheäänen huoltaminen ja terveellinen äänenkäyttö, äänentuoton fysiologiaan
tutustuminen sekä teoreettisesti että käytännössä, riskitekijöiden tunnistaminen ja hallinta, ääneen vaikuttavat "ulkopuolelta
tulevat" uhat, äänen ongelmat ja sairaudet, hengitys- ja rentoutusharjoitukset sekä äänen tuottamiseen liittyvät harjoitteet ja
muut käytännön harjoitukset. Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka puhuvat paljon työssään ja jotka haluavat kiinnittää
huomiota puhetekniikkaansa sekä pitää huolta äänensä toimivuudesta tulevaisuudessakin.

Esiintymisvalmennus
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 20.9, 27.9. ja 4.10. klo 12-14 Laajuus 6 t Hinta 180,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Virve Antinoja Ilmoittautuminen 12.9. mennessä
Sisältö Verkkokoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat kehittää esiintymistaitoja. Valmennuksesta saa vinkkejä
vakuuttavaan esiintymiseen ja esityksen tehokkaaseen havainnollistamiseen. Valmennuksessa käsitellään myös
esiintymisjännitystä ja sen hallintaa. Osallistuja saa vinkkejä erilaisiin esiintymistilanteisiin, kuten seminaarijuonto, kokouksen
puheenjohtajuus tai juhlapuhe. Valmennus toteutetaan etäyhteydellä.

Coaching esimiestyössä
Paikka Ylivieska Ajankohta 3.11. ja 16.11. klo 12-16 Laajuus 8 t Hinta 290,00 € (+alv 24%)
Kouluttajat Heini Salmu ja Mari Autio Ilmoittautuminen 26.10. mennessä
Sisältö Coaching-osaaminen on valmentavan esimiehen keskeinen taito. Coachaavan otteen omaksuminen osaksi omaa
esimiestyötä auttaa ottamaan henkilöstön potentiaalin entistä paremmin käyttöön. Coaching lisää esimiestyön
vaikuttavuutta, työyhteisöjen toimivuutta sekä toiminnan tuloksellisuutta. Kaksiosainen valmennus tarjoaa osallistujille uusia
näkökulmia ja selkeitä työkaluja coachingin hyödyntämiseen käytännön esimiestyössä. Osallistujat saavat perustiedot
coachingista ja pääsevät harjoittelemaan ohjatusti käytännön coaching-taitojaan. Koulutuspäivien välillä käsiteltyjä asioita
testataan omassa työssä ja kokemuksiin palataan jälkimmäisessä päivässä. Valmennus rohkaisee ja innostaa soveltamaan
coachingia käytäntöön omassa esimiestyössä ja auttaa juurruttamaan valmentavaa johtamiskulttuuria osallistujien

organisaatioihin.

Menesty messuilla. Vinkkejä näytteilleasettajan messumenestykseen
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 7.9. klo 13-15 Laajuus 2 t Hinta 80,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Katariina Heikkilä Ilmoittautuminen 30.8. mennessä
Sisältö Kiinnostavatko messut markkinointiviestinnän keinona, mutta mietit, miten yrityksesi saisi tarpeeksi hyötyä messuista?
Koulutuksessa käydään läpi näytteilleasettajan messumenestykseen vaikuttavat tekijät ennen messuja, messujen aikana sekä
messujen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on tehdä yrityksen messuosallistuminen mahdollisimman tehokkaaksi ja
tulokselliseksi. Koulutus on suunnattu pääosin näytteilleasettajille, jotka suunnittelevat osallistumista kotimaisille tai
ulkomaisille messuille. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka vastaavat yritysesittelyjen järjestelyistä tai messumarkkinoinnin
ja -viestinnän suunnittelusta.

Virtuaalimessujen mahdollisuudet
Paikka verkkokoulutus Ajankohta 9.9. klo 13-15 Laajuus 2 t Hinta 80,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Katariina Heikkilä Ilmoittautuminen 1.9. mennessä
Sisältö Kiinnostavatko messut markkinointiviestinnän keinona, mutta mietit, miten yrityksesi saisi tarpeeksi hyötyä messuista?
Koulutuksessa käydään läpi näytteilleasettajan messumenestykseen vaikuttavat tekijät ennen messuja, messujen aikana sekä
messujen jälkeen. Koulutuksen tavoitteena on tehdä yrityksen messuosallistuminen mahdollisimman tehokkaaksi ja
tulokselliseksi. Koulutus on suunnattu pääosin näytteilleasettajille, jotka suunnittelevat osallistumista kotimaisille tai
ulkomaisille messuille. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka vastaavat yritysesittelyjen järjestelyistä tai messumarkkinoinnin
ja -viestinnän suunnittelusta.

Työelämän englanti
Paikka Ylivieska Ajankohta 14.10, 21.10, 4.11, 11.11. ja 18.11. klo 12-15 Laajuus 15 t Hinta 225,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Aaron Hakso Ilmoittautuminen 5.10. mennessä
Sisältö Koulutuksessa perehdytään työelämän kannalta tärkeisiin englanninkielisiin puhe- ja viestintätilanteisiin sekä
aktivoidaan ja parannetaan työelämässä tarvittavaa englannin kielen kielitaitoa kannustavalla ja rennolla tavalla. Perehdytään
mm. sähköpostiviestintään sekä virallisten tekstien, esimerkiksi sopimuksien ja tarjouspyyntöjen laatimiseen ja hallintaan.
Lisäksi käydään läpi työelämän puhetilanteita, kuten asiakaspalvelua ja tuote- ja yritysesittelyä käytännöllisten puhe- ja
ääntämisharjoitusten avulla. Rajoitusten jatkuessa koulutus on mahdollista siirtää verkkoon.

Videon kuvaus- ja editointityöpajat
Paikka Kokkola Ajankohta 24.9. klo 13-15 ja 1.10. klo 13-15.30 Laajuus 4,5 t Hinta 175,00 € (+alv 24%)
Kouluttaja Mathias Nylund Ilmoittautuminen 14.9. mennessä
Sisältö Työpajan ensimmäisessä osassa opitaan, miten omalla kännykällä voidaan kuvata korkeanlaatuisia videoita. Opitaan

tarkastelemaan kuvauspaikan olosuhteita ja valaistusta. Jo kuvausvaiheessa otetaan huomioon videon käsittelyä helpottavia
seikkoja. Käydään myös läpi, miten videon laatua voi merkittävästi parantaa pienten niksien ja halpojen varusteiden avulla.
Osallistujat saavat kotitehtäväksi kuvata videoita työpajan toista osaa varten. Työpajan toisessa osassa opitaan siirtämään
puhelimella kuvattua materiaalia Screencastomatic-editointiohjelmaan ja käsittelemään videota. Lisäksi opitaan esimerkiksi
poistamaan turhaa aineistoa videosta, liittämään kaksi eri videota yhteen sekä lisäämään kuvia, tekstikylttejä ja taustamusiikkia.
Käydään läpi, miten video julkaistaan. Koulutus on suunnattu vasta-alkajille.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyö omaisten kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Paikka Kokkola Ajankohta 5.10. klo 12.30-16 ja 14.10. klo 12.30-16 Laajuus 7 t Hinta 290 € (+alv 24%)
Kouluttaja Anne Prest ja Pia Hagqvist Ilmoittautuminen 23.9. mennessä
Koulutuksen teemat ja sisältö: rakentavan vuorovaikutussuhteen luominen dialogissa, luottamuksen vahvistaminen ja läsnä oleva

kohtaaminen, molemmat voittavat -menetelmä vuorovaikutuksessa, hoitajan ja omaisen välinen yhteistyösuhde, omaisten toiveiden
ja kokemusten kuunteleminen, palautteen vastaanottaminen ja -antaminen. Koulutuksen tavoitteet: osaat kuvata toimivaa ja
rakentavaa ammatillista vuorovaikutussuhdetta hoitajan ja omaisen välillä, osaat tarkastella omia vuorovaikutustaitoja omaisten
kohtaamisessa, osaat soveltaa yksilökeskeistä ajattelua omaisten kohtaamisessa ja palautteen vastaanottamisessa. Koulutus on
suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Mental Management, moduulit 1–12
Paikka Kokkola/hybridi Ajankohta 17.9, 1.10, 19.11, 28.1.2022, 11.2.2022 ja 18.3.2022 klo 9–16 Laajuus 7 t/ päivä Hinta 120 €/
päivä (+alv 24%)
Kouluttaja Rita Ahvenniemi Ilmoittautuminen 9.9. mennessä
Sisältö Mental management on käytännön malli ja konkreettinen menetelmä, jonka avulla selviydymme meille asetetuista
vaatimuksista. Kun ulkoinen maailma muuttuu, ihmisen sisäinen maailma ei muutu läheskään yhtä nopeasti. Seminaareissa opimme
muuntelemaan ajatustapoja ja ylläpitämään energiatasomme niin, että saavutamme sekä hyviä tuloksia että työn iloa. Voit osallistua
yksittäisiin moduuleihin, tai käydä koko seminaarisarjan.

Mental Management, moduler 1–12
Plats Jakobstad/hybrid Tidpunkt 18.9, 2.10, 20.11, 29.1.2022, 12.2.2022 och 19.3.2022 kl 9–16 Omfattning 7 t/ dag Pris 120 €/
dag (+moms 24%)
Utbildare Rita Ahvenniemi Anmälan senast 9.9.
Innehåll Mental Management är en praktisk modell med konkreta redskap som hjälper oss att klara av olika krav och situationer. När
omvärlden förändras, ändrar sig inte vår inre värld i samma takt. På seminarierna lär vi oss ompröva tänkesätt och upprätthålla vår
energinivå så att vi uppnår både goda resultat och arbetsglädje.

Bekanta dig med NLP -kväll
Plats Jakobstad/hybrid Tidpunkt 10.8. kl 17.30–19 Omfattning 1,5 t Pris gratis Utbildare RiittaFia Korpela Anmälan senast 1.8.
Innehåll Har du hört/kommit i kontakt med NLP på ngt sätt, men har inte riktigt fått ”kläm” på vad det handlar om? Centria
Yrkeshögskola anordnar en NLP Practitioner (”grundkurs” i NLP) - utbildning på svenska i Jakobstad som startar i september
2021. Nu har du möjlighet att utan kostnad bekanta dig med NLP! 2 kvällar med lika innehåll kommer att anordnas i
samarbete med Centria fortbildning och NLP Trainer Riitta ”Fia” Korpela på Campus Allegro i Jakobstad i maj och i augusti.
Välkommen!

Täydennyskoulutuspäiviä muutosvalmiuteen ja motivointiin
Paikka Kokkola/hybridi Ajankohta 20.8, 27.8, 3.9, 17.9 ja 24.9. klo 9-16 Laajuus 7 t/päivä Hinta 80,00 €/päivä (+alv 24%)
Kouluttaja Ritva Nikkarikoski Ilmoittautuminen 11.8. mennessä
Sisältö Päivien sisällöt sopivat hyvin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Samalla päivät ovat lisäkoulutusta mentaalivalmentajille.
Joka päivä sisältää pienen demon ja erilaisia sovelluksia liittyen työelämään. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan päivään
oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan.

Fortbildningsdagar för förändringsberedskap och motivation samt certifiering av mentala
tränare
Plats Jakobstad/hybrid Tidpunkt 9.8, 13.8, 9.9, 16.9. ja 23.9. kl. 9-16 Omfattning 7 t/dag Pris 80 €/dag (+moms 24%)
Utbildare RiittaFia Korpela Anmälan senast 1.8.
Innehåll Dagarna lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet. Du kan anmäla dig till en eller flera dagar i enlighet med ditt
intresse och din tidtabell.

Johdanto Mental Managementiin (=miten ajatuksia ja käyttäytymistä käsitellään)
Paikka Kokkola/hybridi Ajankohta 10.8. klo 9-16 Laajuus 7 t Hinta 120 € (+alv 24%)
Kouluttaja Rita Ahvenniemi Ilmoittautuminen 1.8. mennessä

Sisältö Kunnon potkua syksylle 2021 - ja uudelle, uljaalle elämälle! Johdanto Mental Managementiin. Mitä siihen tarvitaan?
Ongelmanratkaisutaitoa (pelkkä tieto ei riitä), Vuorovaikutustaitoja (pelkkä teoria ei toimi), Uskoa itseensä (ja kokemusta
siitä). TYÖNILOA = TULOKSIA mikä samalla tarkoittaa TULOKSIA = TYÖNILOA.

Introduktion till Mental Management (=hur man hanterar tankar och beteenden)
Plats Jakobstad/hybrid Tidpunkt 11.8. kl 9-16 Omfattning 7 t Pris 120 € (+moms 24%)
Utbildare Rita Ahvenniemi Anmälan senast 31.7.
Innehåll Ladda upp för hösten 2021 – och det nya, sköna livet! Introduktion till Mental Management. Vad behövs till det?
Förmåga att lösa problem (enbart kunskap räcker inte), Förmåga till växelverkan (enbart teori fungerar inte), Tro på sig själv
(och upplevelsen därav). ARBETSGLÄDJE = RESULTAT vilket samtidigt betyder RESULTAT = ARBETSGLÄDJE.

NLP Practitioner
Plats Jakobstad/hybrid Tidpunkt 2.9.2021-11.2.2022 kl 9-16 Omfattning 7 t/ dag Pris 1205 € (+moms 24%)
Utbildare RiittaFia Korpela Anmälan senast 22.8.
Innehåll NLP, Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en
beteendepsykologisk modell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det
privata. NLP ger förståelse samt verktyg för personlig utveckling och förändring. NLP handlar även om konsten att förstå sig på
vår omgivning samt våra medmänniskor. Under utbildningen har man inga distansuppgifter eller läxor. Allt sker på plats och
ställe.

TILAUSKOULUTUKSET
Järjestämme myös yrityksen/organisaation tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia tilauksesta. Asiakaskohtainen koulutus
suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Sisältö, laajuus, aikataulut, opetusmenetelmät ja toteutustapa sovitaan asiakkaan
tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Koulutusta järjestetään myös englannin ja ruotsin kielellä. Referenssejämme ovat mm. Soite,
Kallio, Kosila, HalpaHalli, Innomac sekä ProAgria.

