Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä
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Yhdistetään voimat lasten ja perheiden
palvelujen hyväksi
Arvioimme syyskuussa kuuden järjestön yhteistyönä hallituksen
säästökohteiden vaikutukset perheisiin. Järjestöt korostavat, että
säästötoimenpiteiden lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on tehtävä
nyt, ennen leikkausten toimeenpanoa.
Vaikka hallitus on ohjelmassaan päätynyt leikkaamaan myös lasten,
nuorten ja perheiden palveluista ja etuuksista, voidaan leikkausten
kohdentamisilla ja toteuttamistavoilla vielä vaikuttaa lopputulokseen.
Ykkösasiaksi tulee nostaa kaikkein hauraimmat ryhmät ja
valmistelussa hakea lievennyksiä erityisesti heikoimmassa asemassa
olevien lasten ja perheiden osalta. Säästöjen vastapainona lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelmalla pitää tehdä joitakin
täsmäinvestointeja ja rakenteellisin muutoksin parantaa
voimavarojen käyttöä ja palveluja.
Lapsi- ja perhejärjestöissä on laaja ja monipuolinen lasten ja
perheiden arjen tuntemus samoin kuin syvällinen lapsi- ja
perhepolitiikan osaaminen. Järjestöt - Väestöliitto niiden joukossa -

ovat mielellään mukana yhdessä valtion ja kuntien kanssa
kehittämässä nykyistä lapsi- ja perhelähtöisempiä palveluita sekä
varhaista tukea. Järjestöjen osaamista kannattaa hyödyntää
hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman suunnittelussa
ja toimeenpanossa.
toimitusjohtaja Eija Koivuranta

Kunnon työn päivä 7.10.
Väestöliitto on mukana Kunnon työn päivässä.
Kunnon työn päivänä 7. lokakuuta juhlitaan ihmisarvoista työtä, hyvää työelämää ja mahdollisuutta
vaikuttaa sen kehittämiseen. Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön, ympäri maailman. Kunnon työn
ehdot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Siksi Kunnon työn päivänä muistutetaan, että
jokaisella on oikeus kunnon työhön ja elämiseen riittävään palkkaan. Kunnon työtä ei ole, jos ei ole
työpaikkaa.
Väestöliiton työllä edistetään malawilaisten naisten mahdollisuuksia työllistyä mahdollistamalla tytöille
koulunkäynti.
Kampanjan teemasanat ovat tänä vuonna: Juhli. Kiitä. Toimi. #kunnontyönpäivä

Kansallinen etätyöpäivä 8.10.
Väestöliitto osallistuu kansalliseen etätyöpäivään 8.10. kannustamalla työntekijöitään tekemään tuolloin
etätyöpäivän.
Tätyöpäivän manifestissa sanotaan: ”Haluamme, että suomalaiset kertovat meille, mitä #fiksumpityö
heille merkitsee – millaisia uudistuksia heidän työpaikoillaan on tehty, tai toivottaisiin tehtävän. Näistä
ajatuksista kerätään fiksumman työn manifestin. Joukkoistus on auki tiistaihin 22.9. asti – osallistu siis
nyt!”
Maailman paras syy -facebookissa on 18.9. - 9.10. kampanja, jossa haastetaan tykkääjiä kertomaan oma
#fiksumpityö idea ja yhdistämään siihen #parassyy.

Kumita ja ehkäisypäivä 26.9.
Maailman ehkäisypäivää vietetään lauantaina 26.9. Väestöliitto
keskittyy tuona päivänä Kumita-kampanjasta tiedottamiseen.
Maailman ehkäisypäivänä Kumita jakaa sosiaalisen median kautta
nuorten tekemiä videoita kondomin käytöstä. Kampanja kannustaa
suhtautumaan kondomiin arkisena esineenä, jota pidetään aina
mukana kuten kotiavaimia tai puhelinta.
Kumita-kampanja lähetti tänä syksynä yläkoulujen kautta 65 000
kahdeksasluokkalaiselle värikkään paketin, joka sisältää kondomin ja
pienen tietovihkosen. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama
Kumita on suunnattu yläkouluikäisille ja sen toteuttavat Väestöliitto ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kampanja kertoo nuorille
myönteisellä tavalla kondomin käytöstä seksitautien

ehkäisymenetelmänä.
Kumita-sovelluksen voi ladata kännykkään suomeksi ja ruotsiksi.
Kumitan nettisivuilla voi pelata Kumimania-peliä suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi.

Parassyy
Perheystävällisen työpaikan sertifikaatti-ohjelma etenee
Väestöliitto kehittää yhdessä työnantajien ja työntekijöiden kanssa
Suomen työelämän laatua parantavaa Perheystävällisen työpaikan
sertifikaattia. Suunnittelutyöpajoihin on tähän mennessä osallistunut
kymmeniä yrityksiä, organisaatioita ja kuntia. Osallistavia työpajoja
on pidetty vuoden 2015 aikana yhdessä työpaikkojen edustajien
kanssa jo kolme. Seuraavat kolme työpajaa järjestetään kuluvan
syksyn aikana.
Osallistujien yhteinen näkemys on, että Suomeen tarvitaan
ehdottomasti ohjelma ja merkki/tunnustus, jolla työnantajat voivat
identifioitua vastuullisiksi ja perheystävällisiksi työpaikoiksi.
Perheystävällisyyden edistämiseen pitäisi voida lähteä työpaikoilta
mukaan myös vaiheittain, esimerkiksi työyksikkö tai osasto
kerrallaan. Perheystävällisyys-ohjelman toteuttamisesta olisi tarpeen
tehdä helposti lähestyttävä, kiinnostava ja mukaansa tempaava.
Työkaluista tulisi rakentaa mahdollisimman houkuttelevia ja
kannustavia.
Ilmoittautuminen teemaan ja työpajoihin.
Lisätietoja:
Lassi Köppä, hankepäällikkö, Perheystävällisesti töissä -hanke
040 7593650, lassi.koppa@vaestoliitto.fi
Anna Kokko, erityisasiantuntija, Perheystävällisesti töissä -hanke
050 3420572, anna.kokko@vaestoliitto.fi
www.parassyy.fi

HopLop tapahtumat
Perhe on maailman paras syy kaikkeen. Se on paras syy myös työn
ja perheen hyvään yhteensovittamiseen. Väestöliiton
Perheystävällisesti töissä -hanke kutsuu perheet viettämään yhteistä
aikaa #parassyy -kampanjakiertueelle. Tarjoamme perheille ilmaisen
sisäänpääsyn HopLopiin eri puolilla Suomea. Lapset pääsevät
nauttimaan seikkailupuistosta ja vanhemmille on tarjolla tietoa ja
keskustelua työn ja perheen paremmasta yhteensovittamisesta sekä
kumppanijärjestöistämme

#parassyy -kiertue 2015 syksyllä seuraavissa HopLopeissa:
o
Tampere, 1.10.
o
Lahti, 15.10.
o
Oulu, 12.11.

o

Lappeenranta, 3.12.

#parassyy -tapahtumat ovat suljettuja tilaisuuksia, joihin pääsee
kutsukortilla. Kutsuja saa kumppanuusjärjestöjemme sekä
Perheystävällisesti -hankkeen kautta. Yhdellä lipulla sisään pääsee 1
lapsi + 1 vanhempi.

Väestöliitto vaikuttaa
Oikeus terveyteen turvattava myös paperittomille
Iso joukko suomalaisia järjestöjä vaatii, että oikeus terveyteen on
turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomille. Väestöliitto on
mukana tässä kannanotossa.
Kannanotossa todetaan, että jokaiselle Suomessa oleskelevalle tulee
turvata lain tasolla oikeudet julkisen terveydenhuollon palveluihin
vähintään samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.
Perusteluissa todetaan mm. että Suomi on sitoutunut useisiin
kansainvälisiin sopimuksiin, joissa säädetään oikeudesta terveyteen.
Niiden mukaan naisilla tulisi olla oikeus raskauteen liittyvään hoitoon
ja lapsilla terveyspalveluihin samoin perustein kuin Suomen
kansalaisilla.

Lapsilisän indeksisidonnaisuudesta ei tule luopua
Väestöliitto suhtautuu varauksellisesti lapsilisien
indeksisidonnaisuuden leikkaamiseen. Väestöliitto esitti
näkemyksiään STM:n lapsilisän indeksisidonnaisuuden leikkaamista
käsittelevässä kuulemistilaisuudessa.
Väestöliitto esitti tilaisuudessa, että
lapsilisän indeksisidonnaisuudesta ei tule luopua, tai mikäli
indeksisidonnaisuutta esitetään leikattavaksi, luopumisesta
säädetään määräajaksi
lapsiperheiden etuuksia koskevissa arvioissa on otettava
huomioon erilaisten lapsiperheisiin kohdistuvien säästötoimien
yhteisvaikutus
lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on tehtävä ennen kuin
etuuksien tai palvelujen leikkauksia ja säästötoimenpiteitä
toteutetaan
Väestöliitto perusteli kantaansa sillä, että indeksisidonnaisuuden
leikkaaminen merkitsee todellisuudessa lapsilisän leikkaamista ja
lapsilisää on jo leikattu. Lapsiperheisiin kohdistuu tällä hetkellä myös
monenlaisia muitakin säästöjä.

Ei omantunnonvapautta raskauden keskeytyksiin
Väestöliiton mielestä terveydenhuollon henkilökunnalle ei tule
myöntää omatunnonvapautta raskauden keskeyttämisessä eli
tämänhetkistä lakia raskauden keskeytyksestä ei pidä muuttaa siten
kuin eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite esittää (lue koko
kannanotto).

Toteutuessaan lakimuutos johtaisi abortin saatavuuden
heikentymiseen ja asettaisi keskeytystä hakevat naiset ja pariskunnat
keskenään eriarvoiseen asemaan.
Työntekijöiden kokemaa psyykkistä kuormaa voidaan sen sijaan
vähentää työpaikkakohtaisin ratkaisuin. Abortteja voidaan vähentää
ehkäisemällä ei-suunniteltuja raskauksia. Väestöliitto toivoo, että
keskustelun painopistettä siirrettäisiin enemmin ehkäisyvälineiden
maksuttomuuteen ja ehkäisypalveluiden asemaan jatkossakin
matalan kynnyksen lähipalveluina.

Hallituksen säästötoimet lisäävät eriarvoisuutta
Lapsi- ja perhejärjestöjen mielestä hallituksen suunnittelemat
säästötoimet merkitsevät perheille menojen kasvua ja uhkaavat lisätä
perheiden välistä eriarvoisuutta. Järjestöt esittävätkin, että
leikkausten vaikutukset lasten ja perheiden elämään on arvioitava
tarkasti etukäteen. Leikkauksia tulee kohtuullistaa heikoimmassa
asemassa olevien kannalta ja niin, etteivät niiden vaikutukset
kohtuuttomasti kasaudu perheille.
Lapsi- ja perhejärjestöt kokosivat yhteen hallituksen keskeisimpien
säästökohteiden vaikutukset perheisiin. Ne osoittavat, että
lapsiperheisiin tulee kohdistumaan monenlaisia säästöjä. Perheen
taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikuttaa kielteisesti lasten
hyvinvointiin lisäten syrjäytymisriskiä ja lasten välistä eriarvoisuutta.

Miten seksuaaliterveys Euroopassa
toteutuu
Väestöliitto julkaisi yhdessä muiden IPPF:n Euroopan jäsenmaiden
kanssa barometrin modernin ehkäisyn saattavuuteen liittyen
22.9.2015.
16 eurooppalaisen maan tietoja voi verrata keskenään ja tutkia,
miten esimerkiksi koulujen seksuaaliopetus toteutuu, kuinka
kohtuullisia ovat ehkäisyn kustannukset kussakin maassa ja miten
lainsäädäntö edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Poikien puhelimen vuosiraportti
Poikien puhelimen vuosiraportista selviää, että pojat haluavat tietoa
seksistä. Alakouluikäiset hakevat Poikien Puhelimesta vastauksia
kysymyksiin, joita ei muilta aikuisilta voi välttämättä kysyä. ”Miten
seksiä harrastetaan?” Suosittuja aiheita ovat myös itsetyydytys,
ehkäisy ja seksuaalinen suuntautuminen.
Seksuaalisuuden rinnalla puheluissa keskustellaan muistakin
vakavista aiheista kuten kiusaamisesta, väkivallasta, päihteistä,
rikoksista, mielenterveydestä ja itsen vahingoittamisesta.

Poikien Puhelin on valtakunnallinen puhelinpalvelu. Vuonna 2014
soittoyrityksiä oli yli 22 tuhatta. Väestöliiton asiantuntijat ehtivät
vastata reiluun 7 500 puheluun. Soittajien keski-ikä on noin 13,2
vuotta. Puheluiden yleisimmät aiheet ovat seksitieto, sukupuolielimet,
keho ja kasvaminen, perhe ja seurustelu.

Poikien Puhelimen lyhytelokuvat
Poikien Puhelin on alkanut julkaista pojille, mutta myös kaikille muillekin asiasta kiinnostuneille
seksuaalisuuteen, aggressioon ja elämänhallintaan liittyviä lyhytelokuvia YouTubessa.
Lyhytelokuvissa keskustelee kaksi tai useampi ”sormihahmo”, yksi tai useampi kysyy ja yksi vastaa.
Lupaamme, että yksikään elokuvanpätkä ei kestä yli 30 sekunnin. Elokuvat on tehty halpabudjetilla ja
”kieli poskessa”, mutta aiheita kunnioittaen. Joka viikko julkaistaan yksi tai kaksi elokuvaa.
Voit katsoa elokuvat Poikien Puhelimen FaceBook-sivulla
Voit tilata Poikien Puhelin-kortteja ja julisteita nettisivulta

Uutta tutkimustietoa sukulaisuussuhteista
Suomalaisia suuria ikäluokkia ja heidän aikuisia lapsiaan on tutkittu
laajoilla kyselyillä. Sukupolvien ketju -aineistoihin pohjautuva tuore
tutkimus ”Huono-osaiset nuoret aikuiset ja epävirallinen apu” ilmestyi
elokuussa.
Tutkimuksesta selviää, että huono-osaisemmat nuoret saavat muita
enemmän taloudellista tukea vanhemmiltaan, sisaruksilta ja ystäviltä.
Ne naiset, joilla on lapsia aiemmista liitoista, saavat vähemmän
lastenhoitoapua puolisonsa vanhemmilta kuin muut. Isovanhempien
avioerot vähentävät erityisesti isoisien yhteydenpitoa lapsenlapsiin.
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke tehdään yhteistyössä
Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksen ja Väestöliiton
Väestöntutkimuslaitoksen kanssa.

Hedelmäpeli
Väestöliitto julkaisi kesäkuussa hedelmäpelin, jonka avulla halutaan
tuoda hedelmällisyydestä kiinnostuneille tietoa. Väestöliiton
Hedelmäpeli tuo hedelmällisyystietouden hauskalla tavalla
kiinnostuneiden ulottuville. Se on maksuton mobiilipeli, joka toimii niin
iPhone kuin android -puhelimissakin.
Väestöliiton Hedelmäpeli on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen

tuella. Lisätietoa hedelmällisyydestä.

Perhebarometri
Vuonna 2015 Perhebarometri selvittää lastenhankintaa ja sen
siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa. Barometri ilmestyy
27.10.
Aikaisemmat perhebarometrit löytyvät Väestöntutkimuslaitoksen
sivuilta.

Idea-Iltapäivä:
Maahanmuuttajavanhemmat
koulunkäynnin tueksi
Maahanmuuttajaperheiden lapsilla on muita useammin haasteita
menestyä koulussa. Tämä näkyy niin PISAssa kuin monissa muissa
oppimistuloksia ja peruskoulun jälkeistä polkua kartoittaneissa
tutkimuksissa. Toimiva kodin ja koulun välinen yhteistyö parantaa
oppilaiden mahdollisuuksia kehittää taitojaan ja tietojaan koulussa.
Mutta mitkä seikat heikentävät yhteistyötä? Miten tiedon kulkua ja
vuorovaikutusta voidaan kehittää, lapsen parhaaksi?
Järjestämme puolen päivän seminaarin tiistaina 29.9.2015 klo 12.30
– 16, Väestöliitossa, Kalevankatu 16 A, 5. krs. Seminaarissa tuomme
keskusteluun sekä tutkimustietoa koti-koulu-yhteistyöstä että
käytännön kokemuksia toimintatavoista vuorovaikutuksen
edistämiseksi.
Tilaisuus on suunnattu järjestöissä, kunnissa ja muualla
maahanmuuttajaperheiden kanssa toimiville. Iltapäivässä alustavat
mm. kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoiva koulupsykologi Elisa Sailas
(Vantaan kaupunki) ja tutkija Elina Turjansaari (HY
sosiaalipsykologia). Kuulemme myös kokemusasiantuntijaa.
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen osoitteeseen
kotipuu@vaestoliitto.fi viimeistään pe 25.9.2015.
Lisätietoja tilaisuudesta antaa Minna Säävälä,
minna.saavala@vaestoliitto.fi 040 573 6557

Tule mukaan Womenton
työuramentorointitoimintaan!
Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen odotettu naisten
työuramentorointiryhmä alkaa marraskuussa. Alkutapaaminen

pidetään 17.11.2015 klo 17-20 Helsingissä.
Haku mentorointiryhmään on avautunut tuleville aktoreille ja
mentoreille 14.9.2015 ja se on auki neljä viikkoa 11.10.2015 asti.
Väestöliiton työuramentorointitoiminnan tehtävänä on tukea
koulutettuja maahan muuttaneita naisia ja auttaa heitä luomaan
verkostoja sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen
tuntemusta. Kyseessä on kummankin osapuolen
vapaaehtoistoiminta, eikä mentorin tehtävä ole välittää työpaikkaa,
vaan vahvistaa aktorin mahdollisuuksia löytää oman alan työtä.
Mentoroinnin kesto on noin 8 kuukautta joiden aikana on neljä
yhteistä ryhmätapaamista
Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Lisätiedot: womento@vaestoliitto.fi tai 040 521 0949 / Paula
Mattila

Kestävän kehityksen tavoitteet
Maailmanlaajuisista kestävän kehityksen tavoitteista päätetään
25.-27.9 pidetyssä 2015 YK:n yleiskokouksessa. Uudet tavoitteet
ovat jatkoa vuoden 2015 lopussa päättyville vuosituhattavoitteille ja
uudet tavoitteet astuvat voimaan vuoden 2016 alusta ja ovat
voimassa vuoden 2030 loppuun.
Tavoitteita on 17 ja jokaisessa tavoitteessa on alatavoitteita.
Alatavoitteita on 169. Tärkeimpänä tavoitteena on köyhyyden
vähentäminen. Sopimus on ainutlaatuinen, koska se koskee jokaista
maailman maata. Aiemmat vuosituhattavoitteet koskettivat
pääasiassa vain kehittyviä maita.
Uusissa kestävän kehityksen tavoitteissa huomioidaan myös
seksuaaliterveys sekä lisääntymisterveys ja –oikeudet.

Koulutusta
Pienten lasten seksuaalikasvatus
Lasten seksuaaliterveyden keskus järjestää syksyllä pienten lasten
seksuaalikasvatuksen tiimoilta kaksi maksutonta
koulutus/työryhmäpäivää 22.9.15 ja 3.11.15.
Alustusten aiheet ovat: Miksi tarvitaan pienten lasten
seksuaalikasvatusta? Miten lasten seksuaalisuus ilmenee? Äijätyttö
ja prinsessapoika. Isä seksuaalikasvattajana. Miten
seksuaalikasvatus näyttäytyy arjessa? Lapsen seksuaalisuus ja
neuvolatyö. Kaikki alustukset videoidaan Väestöliiton nettisivuille.
Kouluttajina mm. Raisa Cacciatore, Anja Saloheimo, Jussi Pekkola,
Suvi Laru ja Pamela Kauppinen. Koulutuspäivä toteutetaan Alli
Paasikiven säätiön tuella.

Seksuaaliterapian täydennyskoulutus terapeuteille
Väestöliiton Familia Oy järjestää maaliskuun 2016 ja toukokuun 2017
välisenä aikana seksuaaliterapian täydennyskoulutuksen
terapeuteille. Koulutuksen laajuus on 30 op. Täydennyskoulutus
toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista suorittaa
työn ohessa.
Koulutukseen valittavalla tulee olla Valviran hyväksymä
terapiapätevyys.
Opintoihin kuuluvia aihealueita ovat mm. seksuaalisuuden perusteet,
seksuaalifysiologia ja -anatomia, oman seksuaalisuuden
kohtaaminen, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen
moniulotteisuus, sukupuoli-identiteetti, kulttuuritaustan ja yhteisöjen
merkitys seksuaalisuudelle, seksuaaliongelmat ja niiden käsittely ja
hoito terapiassa, parisuhteen seksuaalisuus, sairauden ja lääkityksen
vaikutus seksuaalisuuteen, parafiliat, riippuvuus sekä seksuaalinen
kaltoinkohtelu.
Lisätietojakoulutuksesta ja hakuohjeet

Seksuaalineuvojakoulutus
Väestöliiton Familia Oy järjestää tammikuun 2016 ja huhtikuun 2017
välisenä aikana seksuaalineuvojakoulutuksen. Koulutuksen laajuus
on 30 opintopistettä eli se vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan
seksologian perusopintoja.
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana
työskentelemiseen. Lisäksi tavoitteina ovat osallistujien ammatillinen
kehittyminen, seksuaalisuuden kohtaamisen vahvistuminen sekä
asiantuntijuuden lisääminen.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on mahdollista
suorittaa työn ohessa. Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisille tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinnon
suorittaneille. Koulutus täyttää Suomen Seksologinen Seura ry:n
kansallisen seksuaalineuvojan auktorisoinnin vaatimukset.
Lisätietojakoulutuksesta ja hakuohjeet

Tahdolla ja taidolla -ohjaajakoulutus
Uusparisuhteen ‘ Tahdolla ja taidolla’ – parisuhdeongelmia ennalta
ehkäisevän ohjelman ohjaajakoulutus 2016
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille,
jotka tarvitsevat työssään uusparisuhde ja -perhe tietotaitoa ja voivat
sisällyttää uusparisuhdeongelmia ennalta ehkäisevän ohjelman
yhdeksi työkaluksi työhönsä ja toteuttaa sen omalla
paikkakunnallaan.
Koulutus koostuu kahdesta kaksipäiväisestä teoriaseminaarista,
kaksipäiväisestä työnohjausseminaarista ja yksipäiväisestä
loppuseminaarista.
Koulutuksen hinta: 700 € + alv 24 % (sisältää käsikirjan)

Kouluttajat: Mallin kehittäjä ja tutkija Vuokko Malinen ja mallin
toteuttamis- ja kokeiluvaiheesta asti mukana ollut Kirsi Heikinheimo.
Lisätiedot: Vuokko Malinen vuokko.malinen(a)vaestoliitto.fi, GSM 050
462 9912
Ilmoittautuminen: Elina Paassilta-Mattila elina.paassiltamattila(a)vaestoliitto.fi (ilmoittautumiset vain sähköpostitse)
30.10.2015 mennessä

Paripsykoterapian intensiivikoulutus, täydennyskoulutus
2016
1-vuotinen pariterapiakoulutus-paripsykoterapiakoulutus koulutetuille
perheterapeuteille. Koulutus koostuu seitsemästä kaksipäiväisestä
seminaarista, ensimmäinen kokoontuminen tammikuussa viimeinen
marraskuussa.
Koulutus antaa perheterapeuteille pätevyyden toimia
paripsykoterapeutteina Kelan puitteissa.
Hakijoilla tulee olla psykoterapiakoulutus. Koulutukseen voidaan
myös hyväksyä hakemuksesta henkilöitä, joilla on riittävästi muuta
psykoterapiakoulutusta ja kokemus työskentelystä parien kanssa.
Osallistumismaksu 2 200 € (sis. alv 24 %)
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Vuokko Malinen puh. 09 228 050 tai 050 462 9912 tai
vuokko.malinen(a)vaestoliitto.fi. Ilmoittautuminen on sitova 4.1.2016
jälkeen.

Familia Oy
Väestöliitto ry on myynyt maksullisen asiakasvastaanottotoimintansa
palveluyhtiö Väestöliiton Familia Oy:lle.
Väestöliiton Familia Oy on osa Väestöliitto-konsernia ja se on täysin
Väestöliitto ry:n omistama. Yhtiö keskittyy toiminnassaan
vastaanotto-, koulutus- ja julkaisutoiminnan palveluiden
kehittämiseen ja tuottamiseen.
Yhtiöittämisellä ei ole suoria vaikutuksia asiakassuhteisiin vaan
palvelutoiminta jatkuu kuten ennenkin. Toimitilat pysyvät myös
samoina osoitteessa Kalevankatu 16.
Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kari Lankinen.

Nettikursseille pääsee rekisteröitymättä
Nettiparisuhdekurssille ei vaadita enää rekisteröitymistä.
Helppokäyttöiset

Nettiparisuhdekurssi
Miesten erokoulu

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
Viestimme aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa. Tykkää meistä
Facebookissa, seuraa Twitterissä ja Instagramissa. Käy katsomassa
työelämään liittyviä postauksiamme LinkedInissä ja katso
videoitamme Youtubessa.
Ja tietysti verkkosivuiltamme löytyy paljon kiinnostavaa materiaalia!

Kalevankatu 16
00100 Helsinki
Puh. 09 228 050
viestinta@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi

Seuraa meitä
Lue blogiamme täällä.
Tilaa uutiskirje tästä.
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