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Haastavasti oireilevan oppilaan kohtaaminen. Opettajien veso -päivä. Alavieska
17.10.2019.
Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP. Oulun
TYPin avoimet ovet. Oulu 11.10.2019.
Tunnemuistot osana kokemustoimijuutta. Mielenvireys ry:n ja balanssi ry:n
kokemustoimijoiden tapaaminen, Rovaniemi 27.9.2019.
Käyttäjän odotuksia virtuaalisuudesta elämyslääkkeenä. Virtu-hankkeen seminaari.
Oulu 16.8.2019.
TYPin kautta kohti työmarkkinoita. Työllistymisen polut työllisyystapahtuma. Caritas
säätiö, Oulu 13.4.2019.
Tunnemuistot. Mielenvireys ry, Oulu 1.4.2019.

Inclusion of people with disabilities. Employment of people with disabilities: Role of the
public sector as an employer. European perspective. Research seminar. Maison des
sciences sociales du handicap. Paris France 22.-23.11.2018.
Sheltered employment in Finland. Employment of people with disabilities: Role of the
public sector as an employer. European perspective. Research seminar. Maison des
sciences sociales du handicap. Paris France 22.-23.11.2018.
Työnantajien näkemyksiä ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien työllistymisestä.
Tampere 8.11.2018.
Työllistämisen ajankohtaisia asioita. Työllisyyskeskus Toivo. Ylivieska 31.5.2018.
Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan henkilön arviointi ja havaintojen
dokumentointi. Pyhäjärvi 9.4.2018.
Näkökulmia kuntouttavaan työtoimintaan. Minne menet kuntouttava työtoiminta –
työpaja. Oulu 12.3.2018.
Näkökulmia kuntouttavaan työtoimintaan. Minne menet kuntouttava työtoiminta –
työpaja. Nivala 19.2.2018.

Nuorten kohtaaminen ja tukeminen siirtymävaiheissa. Rovaniemi 16.11.2017.
Kuntouttava työtoiminta osana monialaista yhteispalvelua. Kuntouttava työtoiminta
pähkinänkuoressa seminaari, Oulu 14.11.2017.
TYP-toiminnan onnistumisia ja haasteita. Työllistämisen hyvät käytännöt ja
kehittämiskohteet. Raahe 6.6.2017.
Palvelupoluista palveluketjuihin. Pohjois-Suomen työllisyysseminaari. Pudasjärvi
3.5.2017.
TYP-asiakaspalveluprosessi. Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen
yhteispalvelun verkostopäivä 13.1.2017.
Tuetusti kohti työmarkkinoita. Ohjataan yhdessä –seminaari. Oulu 25.11.2016.
Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP. Kuntoutuksen yhteistyöryhmä.
Oulu 14.10.2016.
Lapsuus päihdeperheessä. Valkonauhaliitto Mikkeli 8.10.2016.
Lapsuus päihdeperheessä. Valkonauhaliitto Kuopio 1.10.2016.
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Työllisyyden edistämisen hyvät käytänteet – mikä keskeistä työllisyyden
edistämisestä EU-tasolla puhuttaessa? Työllistymisen edistämisen hyvät käytänteet –
seminaari. MYP-projekti. Oulu 22.9.2016.
Työttömien monialainen palvelu, haasteet ja mahdollisuudet. Työllistymisen
edistämisen hyvät käytänteet –seminaari. MYP-projekti. Oulu 22.9.2016.
Multi-sectoral joint-service enhancing employability. Employment of people with
disabilities: Role of the public sector as an employer. European perspective. Research
seminar. Maison des sciences sociales du handicap. Paris France 15.-16.9.2016.
Job bank trial. Employment of people with disabilities: Role of the public sector as an
employer. European perspective. Research seminar. Maison des sciences sociales du
handicap. Paris France 15.-16.9.2016.
Job mentor –project. Employment of people with disabilities: Role of the public sector as
an employer. European perspective. Research seminar. Maison des sciences sociales du
handicap. Paris France 15.-16.9.2016.
Mikä TYP on? Kuka on asiakas? Mikä muuttuu? Mikä on yhteisen palvelupisteen
rooli ja mitä palveluja yhteinen palvelupiste tarjoaa? Pohjois-Pohjanmaan monialaisen
yhteispalveluverkoston kick offpäivä 29.4.2016.
Lapsuus päihteiden varjossa – påäihteidenkäytön vaikutukset lasten, nuorten ja
perheiden elämään. Valkonauhaliitto Oulu 9.4.2016.

Employment of people with disabilities: Role of the public sector as an employer.
Finnish perspective. Employment of people with disabilities: Role of the public sector as
an employer. European perspective. Research seminar. Maison des sciences sociales du
handicap. Paris France 24.-25.9.2015.
Nuorten työllistyminen. Puheenvuoro Lapin Kokoomusnaisten elonkorjuujuhlassa
Torniossa 12.9.2015.
Lasten ja nuorten syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kansallisen Lastenliiton
Piknik konsertti. Kuusamo 14.6.2015.
Erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä edistävät ja rajoittavat tekijät. Teot tutuiksi
seminaari. Ammattiopisto Luovi 14.4.2015.
Työnantajien
näkemyksiä
erityistä
tukea
tarvitsevien
työllistymisestä.
Välityömarkkinat osana työmarkkinoita seminaari. Pohjois-Pohjanmaan TE-Keskus.
11.2.2015.

Erityisopetuksen oppimateriaalien laadinta, tehtävänannot ja selkokieliset
materiaalit. Oulun seudun ammattiopisto, Myllytullin yksikkö 19.11.2014.
Koulun keinot lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Erkkaa verkossa – studia
generalia luentosarjan luento. Oulu + etäpaikkakunnat 30.10.2014.
Eväitä yhdessä kasvamisen matkalle – tukea kasvun haasteisiin ja eri toimijoiden
väliseen kasvatusyhteistyöhön. Vesaispäivät Oulussa 25.10.2014.
Itsensä hukanneet – Keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Kokoomuksen Naisten
Helsingin piirin ja Uudenmaan Kokoomusnaisten järjestämä seminaari Eduskuntatalolla
25.9.2014.
Employment of people with disabilities: Role of the public sector as an employer.
Finnish perspective. Employment of people with disabilities: Role of the public sector as
an employer. European perspective. Research seminar. Maison des sciences sociales du
handicap. Paris France 18.-19.9.2014.
Erilainen oppija. Oppituki –hankkeen loppuseminaari. Kokkola 20.5.2014.
"Itsensä hukanneet? – Syrjäytyminen ja mielenterveys” Ei Hullumpi Seminaari puheenvuoroja mielenterveydestä. Lapin Lastenliitto. Rovaniemi 15.4.2014.
Yksinäisyys ja syrjäytyminen. Lapin yliopisto. Rovaniemi 19.–20.3 ja 15.4.




2013












2012










Keinoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Kaveria ei jätetä- - seminaari lasten ja
nuorten syrjäytymisestä -Työkaluja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Keski-Suomen
Kokoomusnaiset ry:n järjestämä seminaari. Jyväskylä 14.3.2014.
"Itsensä hukanneet? – Syrjäytyminen ja mielenterveys” Ei Hullumpi Seminaari puheenvuoroja mielenterveydestä. Satakunnan Kokoomusnaiset ry:n järjestämä seminaari.
Pori 14.1.2014.

Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kansallinen Lastenliitto iltapäiväkerho-ohjaajien brain
storming. Oulu 14.12.2013.
Employment of people with disabilities: Role of the public sector as an employer.
Finnish perspective. Employment of people with disabilities: Role of the public sector as
an employer. European perspective. Research seminar. Maison des sciences sociales du
handicap. Paris France 28.–29.11.2013.
Toivonpedagogiikka syrjäytymisen ehkäisyssä. Avaimia syrjäytymisen ehkäisyyn
seminaariin sisältyvä alustus. Centria ammattikorkeakoulu, Kokkola 7.11.2013.
Koulun keinot syrjäytymisen ehkäisyssä. Moniammatillinen yhteistyö ja syrjäytymisen
ehkäisy koulutuspäivään sisältyvä luento. Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Tampere, 18.9.2013.
Yksinäisyys ja syrjäytyminen oppilashuollon haasteena. Oulun yliopisto. Täydentävien
opintojen keskus. Oulu 12.9.2013.
Syrjäytymisen ehkäisyn mahdollisuudet. Kokoomusnaisten Lapin piirin ja Tornion
Kokoomusnaisten puutarhajuhla. Tornio 25.8.2013.
"Itsensä hukanneet? – Syrjäytyminen ja mielenterveys” Ei Hullumpi Seminaari puheenvuoroja mielenterveydestä. Helsinki 13.4.2013.
Erityistä
tukea
tarvitsevan
lapsen
tai
nuoren
perheen
kohtaaminen.
Kommenttipuheenvuoro. Erkkaa verkossa luentosarjan luento 21.3.2013.
Näkökulmia syrjäytymiseen. Sosiaalityön arki ja todellisuus: kun pahoinvointi kasvaa, on
hyvinvointia lisättävä – sosiaaliklubi-ilta. Talentia. Oulu 19.3.2013.
Lasten kasvun tukeminen, yhteinen asiamme – Kodin ja koulun yhteistyö lasten
kasvun tukena. Laurinlahden koulun vanhempainilta, Espoo 29.1.2013.

Opiskelijan kohtaaminen. Learning café iltapäivä. Oulun seudun ammattiopisto,
Haukiputaan yksikkö. 17.12.2012.
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen. Ammattiopisto
Luovi 27.11.2012.
Toivon pedagogiikka. Sairaalaopetuspäivät 2012, Jyväskylä 24.11.2012.
Miltä musta tuntuu? Masennus ja siitä toipuminen kokemustiedon valossa. PohjoisPohjanmaan Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, Alueelliset työpajapäivät, Kalajoki
14.11.2012.
Kuinka Oulu huolehtii lapsistaan ja nuoristaan? Keskustelutilaisuus. Kansallinen
Lastenliitto Pohjois-Pohjanmaan piiri 10.10.2012.
Lapset, nuoret ja perheet Uudessa Oulussa. Kokoomusnaisten Pohjois-Pohjanmaan
piirin keskustelutilaisuus 1.10.2012.
Sosiaalisten verkostojen merkitys lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.
Välittämistä ei voi ulkoistaa – Anna-Liisa Lämsä 50 vuotta, Tukikummien
hyväntekeväisyysseminaari, Oulu 6.8.2012.
Supported employment success factors. Epr Annual Conference, Fevik Norway
27.6.2012
Erilainen oppija. TSL Oulu 25.5.2012
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Mielenterveyskuntoutujan kohtaaminen koulun arjessa. Nuori mieli –hankkeen
seminaari. Oulun seudun ammattiopisto 11.4.2012.
Ammatillisen erityisopetuksen kentällä. Oulun yliopisto. kasvatustieteiden tiedekunta
27.3.2012
Erityisopiskelijan ammatinvalinnan haasteet. Opinto-ohjaajien Luovissa vierailuun
liittyvä luento. Oulu 24.2.2012
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Kalajoki 1.2.2012
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Kuusamo 21.1.2012
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Oulu 17.1.2012
Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja lähtökohdat. Yhdessä erityisopetusta
kehittämään – koulutus Oulainen.10.1.2012.

Toivon pedagogiikka haastavan lapsen ja nuoren kohtaamisessa. Sijaisvanhempien
koulutuspäivät. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Espoo 26.11.2011.
Toivon pedagogiikka haastavan lapsen ja nuoren kohtaamisessa. Sijaisvanhempien
koulutuspäivät. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tampere 19.11.2011
Haasteellisen nuoren kohtaaminen. Sataedu ammattiopisto. Kankaanpää 18.11.2011
Nuoren kohtaaminen ja kasvun tukeminen. Alavuden yläaste, vanhempainilta.
10.11.2011.
Nuorisotyöttömyys – syitä ja seurauksia, mutta myös tulevaisuuden
mahdollisuuksia. Kunta- ja yrittäjätapaaminen. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry. Oulu
18.10.2011
Toivon
pedagogiikka
haastavan
nuoren
kohtaamisessa
Valtakunnalliset
erityisopettajapäivät 8.10.2011. Oulu.
Toivon pedagogiikka – Aikuisen rooli nuoren kasvun tukemisessa. Ammattiopisto
Luovi. Avoimien ovien päivän studia generalia luento. Oulu 29.9.2011.
Erityisopetuksen lähtökohdat ja opiskelijan kohtaaminen. Kalajokilaakson
ammattioppilaitos. 28.9.2011.
Toivon pedagogiikka haastavan lapsen ja nuoren kohtaamisessa. Sijaisvanhempien
koulutuspäivät. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. 23.–24.9.2011. Espoo
Mielenterveyskuntoutujaopiskelijan ohjaaminen ja psyykkisen kasvun tukeminen.
Osaava – hankkeeseen liittyvä koulutus, Ammattiopisto Luovi, Oulu 21.9.2011.



Erilaisen oppijan polku ammatillisessa
oppisopimuskoulutus. 16.9.2011.



Erilaisten oppimisvalmiuksien huomioiminen koulun arjessa. Ammattiopisto Luovi.
Outokummun kaupungin henkilöstön oppisopimuskoulutus 15.9.2011, Outokumpu.



Ammatilliseen koulutukseen siirtyminen ja perheiden tuki.
valmentajakoulutus, ODL & Ammattiopisto Luovi, Oulu 14.9.2011.



Haasteellisen nuoren kohtaaminen. Helsingin kaupungin Opetusvirasto. Työpajojen
henkilöstön kehittämispäivä. Helsinki 8.9.2011.



Toivon pedagogiikka. Osaava – hankkeeseen liittyvä opetustoimen henkilöstön vesopäivä, Porvoo 6.9.2011



Toisen asteen koulutus Ylitorniolla 2011–2020. Ylitornion toisen asteen koulutuksen
koulutusstrategian julkistamistilaisuus, Ylitornio 24.8.2011.



Beyond the Treshold - Students with special needs in transitions of upper secondary
education. Nordic-Baltic Doctoral Network in Social Work, NBSW. Summer school,
Kokkola 17.8.2011.

koulutuksessa.

PKKY

henkilöstön

Neuropsykiatrinen



Kuilun yli kunnialla - Nuoren tukeminen toiselle asteelle siirtymisvaiheessa.
Ammattistartin seminaari, Tampere 17.5.2011



Toivon pedagogiikka haasteellisen asiakkaan kohtaamisessa. Oulun kaupungin
sosiaalitoimen koulutustilaisuus, Oulu 13.5.2011.



Tuhat tarinaa lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisestä. Oulun kaupungin
sosiaalitoimen koulutustilaisuus, Oulu 13.5.2011.



Masentuneen nuoren kohtaaminen arjen työssä. Pirilän porras – hanke. Kempele
11.5.2011




Oppimisvaikeudet. Tsemppiä finaaliin – hankkeen koulutustilaisuus, Kokkola 14.4.2011.
Toivon pedagogiikka haastavan nuoren kohtaamisessa. Hämeen ELY-keskus & EteläSuomen AVI. Lohja 13.4.2010.



Masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari. Pohjantähti-opisto Keminmaa 28.3.2011.
Ammatillisen
erityisopetuksen
lähtökohdat:
Ammatillisen
erityisopetuksen
järjestäminen yleisissä oppilaitoksissa ja sitä koskeva lainsäädäntö. Yhdessä
erityisopetusta kehittämään – koulutus Kokkola 15.3.2011.
Toivon pedagogiikka haastavan lapsen kohtaamisessa. Lapsen oikeudet kuuluvat
kaikille – vapaaehtoistenkoulutus. Parasta Lapsille ry. & Plan Suomi, Helsinki 5.2.2010.
Erilaisen oppijan kohtaaminen. Mielenterveyttä edistämässä (3 op) -koulutus Hamk,
Espoo, 3.2.2011.
Ammatillisen
erityisopetuksen
lähtökohdat:
Ammatillisen
erityisopetuksen
järjestäminen yleisissä oppilaitoksissa ja sitä koskeva lainsäädäntö. Yhdessä
erityisopetusta kehittämään – koulutus Muhos 24.1.2011.
Toivon pedagogiikka. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus,
Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 12.1.2011.
Aikuisten rooli lasten tai nuorten kasvun tukena. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja
nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 4.5.1.2011
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Elämänhallinta, asiakkuudet ja syrjäytymisen ehkäisy. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja
nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso
16.12.2010, 20.–21.12.2010



Koulutuksellinen syrjäytyminen. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja –
koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 15.12.2010



Myöhäismoderni orpous ja lasten ja lapsiperheiden syrjäytyminen. Ammattiopisto
Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus
opintojakso 14.12.2010



Ammatillisen erityisopetuksen lähtökohdat: Ammatillisen erityisopetuksen
järjestäminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja sitä koskeva lainsäädäntö.
Yhdessä erityisopetusta kehittämään – koulutus. Ammattiopisto Luovi. 9.12.2010.



Aikuinenkin tarvitsee empatiaa – Ohjauksen haasteet ja merkitys
aikuiskasvatuksessa. AIVO-hankkeen päättöseminaari Voimaantumista arjen
kohtaamisiin aikuisten ohjaamisessa. Joensuu 8.1.2010.



Mistä puhumme, kun puhumme lasten ja nuorten syrjäytymisestä? Ammattiopisto
Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus
opintojakso 7.12.2010
Kuilun yli kunnialla – vaihtoehtoja koulutuspolulle. Nuoret pois tyhjän päältä.
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen Kumppanuusfoorumi. 22.–23.11.2010.





Koulukiusaaminen. Itä-Suomen aluehallintoviraston tilaama videoluento Kuopio, Joensuu,
Mikkeli 17.11.2010.



Ammatillinen erityisopetus opinnäytetöiden tutkimuskohteena.
Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät, Helsinki 15.–
16.11.2010



Toivon pedagogiikka haastavan nuoren kohtaamisessa. Mielenterveyden studia
generalia luento. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Helsinki 26.10.2010.



Perheiden kohtaaminen koulun arjessa. Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.
Ammattiopisto Luovi 21.10.2010.



Eväitä yhdessä kasvamisen matkalle. Jokihelmen kansalaisopisto, Haapavesi 6.10.2010.



Toivon pedagogiikka haasteellisen nuoren kohtaamisessa. Hämeen ELY-keskus. Lahti
5.10.2010.



Erilaisen oppijan polku toisen asteen koulutuksessa. Pohjois-Karjalan ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä. Erilaisen oppijan kohtaaminen – koulutus 22.9.2010.



Toivo tulevaan - mahdollisuudet luottamukseen. Valtakunnallisten päihdepäivien
päätöstilaisuus. Terveyden edistämisen keskus ry. Espoo 16.9.2010.



Toivon pedagogiikka. Oulujoen Rotaryt ry. Oulu 7.9.2010.



HOJKS. Piippolan käsi- ja taideteollinen oppilaitos 6.9.2010.



Toivon pedagogiikka. Piippolan käsi- ja taideteollinen oppilaitos 6.9.2010.



Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. "Konsultin kapsäkki" -konsultointi ja
ihmisten kohtaaminen - Valteri-ohjauspäivät 18. - 19.8.2010. Tervaväylän koulu, Oulu.



Ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.
Ammattiopisto Luovi 17.8.2010.



HOJKS. Haapaveden Ammattiopisto. Haapavesi 9.8.2010.



”Mitä se muille kuuluu mitä mä teen?” Nuorten tarpeet palvelujärjestelmän
haasteena. Lastensuojelun Keskusliitto ry. Kouvola 15.6.2010.



Toivon pedagogiikka. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus,
Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 9.6.2010.



Aikuisten rooli lasten tai nuorten kasvun tukena. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja
nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 9.6.2010



Toivon pedagogiikka haasteellisen lapsen kohtaamisessa. Parasta Lapsille
leiriohjaajakoulutus, Haukipudas. 8.5.2010.



Nuoret työelämän kynnyksellä. Vailla vakinaista – keskustelutilaisuus, Oulu 6.5.2010.



Koulukiusaaminen. Erityiskasvatuksen Studia generalia -luento Ammattiopisto Luovi, Oulu
22.4.2010
Mitä verkkoja, missä verkkoja, miksi verkkoja - sosiaalisten suhteiden ja verkostojen
merkitys ihmisten arjessa. Pohjois-Suomen järjestöpäivät, Rovaniemi 15.4.2010.




Toivon pedagogiikka. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus,
Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 8.4.2010.



Aikuisten rooli lasten tai nuorten kasvun tukena. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja
nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso
29.3.2010



Yhteisöllisyys ja kasvatusyhteistyö. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten
erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 27.3.2010



Myöhäismoderni orpous. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja –
koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 27.3.2010



Kuka lasta kasvattaa – koti, koulu vai katu? Kokoomusnaisten uusien jäsenten ilta, Oulu
25.3.2010.



Toivon pedagogiikka. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi, 2010 Oulu 24.3.2010.



Yhteisöllisyys ja kasvatusyhteistyö. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten
erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 20.3.2010



HOJKS ja erityisopiskelijan arviointi. Pohjoisen Keski-Suomen koulutuskeskus,
Äänekoski. 19.3.2010.



Toivon pedagogiikka lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Opettajan ammatin
vastuukysymykset – tilaisuus, Kajaani 17.3.2010.



Koulutuksellinen syrjäytyminen. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja –
koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 18.3.2010



Myöhäismoderni orpous. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja –
koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 16.3.2010



Lasten ja lapsiperheiden syrjäytyminen. Sosiaalikehitys Oy, Ylöjärvi 12.3.2010.



Koulutuksellinen syrjäytyminen. Ammattiopisto Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja –
koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus opintojakso 24.2.2010



Mistä puhumme, kun puhumme lasten ja nuorten syrjäytymisestä? Ammattiopisto
Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus
opintojakso 23.2.2010



Mistä puhumme, kun puhumme lasten ja nuorten syrjäytymisestä? Ammattiopisto
Luovi. Lasten ja nuorten erityisohjaaja – koulutus, Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus
opintojakso 18.2.2010
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Viime laman opit – Miten lama vaikutti nuorten hyvinvointiin? Mitä voimme oppia
siitä? Sosiaalikehitys Oy. Hämeenlinna 18.11.2009.
Kadotettu lapsuus – puuttuva aikuisuus. Kainuun kesäyliopisto Iskän yläkerta.
15.11.2009.
Aina on olemassa mahdollisuus. Lasten ja nuorten hyvinvointi. Raudaskylän
Kristillinen Opisto 3.11.2009.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n
järjestämä avoin luentotilaisuus 28.10.2009 Helsinki.
Nuorten syrjäytyminen ja sosiaalinen tuki syrjäytymisen ehkäisyssä. Kasper ry:n
järjestämään Nuorten stressaavat elämänkokemukset ja niissä tukeminen –
koulutuspäivään sisältyvä luento. Helsinki 28.10.2009.
Perheiden kohtaaminen koulun arjessa Ammattiopisto Luovi & Oulun diakonissalaitos.
Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 15.10.2009.
Koulukiusaaminen ja nuorten aggressiot. Kymen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
alueellinen koulutus Kouvola 8.10.2009.
Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Oulun
lääninhallituksen sivistysosaston ja Oulun seudun erityiskasvatus ry:n järjestämä
Erityisopetuksen päivä Oulu 2.10.2009.
Mitä opittiin edellisestä lamasta? Miten nyt tulisi toimia, ettei tehtäisi samanlaisia
virheitä? Studia Elba Studia Generalia luento Kokkola 24.9.2009.
Mitä opittiin edellisestä lamasta? Miten nyt tulisi toimia, ettei tehtäisi samanlaisia
virheitä? Studia EPO Studia Generalia luento Ilmajoki 23.9.2009.
Syrjäytyjä vai selviytyjä? ADHD liitto. Pohjois-Suomen alue. "Lapsen ja nuoren
levottomuus, syitä ja tuen tarpeita" -koulutuspäivä. Oulu 28.8.2009.
Toivon pedagogiikka. Kokkolan ammattiopisto 21.8.2009.
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Myöhäismoderni orpous. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Kasvatuksen
kesäpäivät. Jyväskylä 4.8.2009.
Ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Ammattiopisto Luovi & Oulun diakonissalaitos.
Neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 10.6.2009.
Ohjauksen haasteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Lapin ammattiopisto.
Uratakomo – hankkeen aloitusseminaari. Rovaniemi 8.5.2009.
Miten 1990-luvun lama vaikutti lasten ja nuorten hyvinvointiin? Mitä voimme oppia
siitä? Nuorisotutkimusseura ry. Lasten ja nuorten lama -keskustelutilaisuus. Helsinki
21.4.2009.
Koulun keinot koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä Opetushallitus & Sakky ry.
Ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen seminaari. Kuopio. 15.4.2009.
Nuoret miehet työelämän kynnyksellä. Työ- ja elinkeinoministeriö. Nuoret miehet
työelämään – seminaari Helsinki 30.3.2009.
Tuhat tarinaa nuorten syrjäytymisestä. Kuusamon kaupunki. Sosiaalitoimi. 25.2.2009.
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja huolenpitoa. Jyväskylän yliopiston
täydennyskoulutuskeskus. Kelpo – hankkeen koulutustilaisuus Kotka 19.3.2009.
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja huolenpitoa. Jyväskylän yliopiston
täydennyskoulutuskeskus. Kelpo – hankkeen koulutustilaisuus Kuopio 17.3.2009.
Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja huolenpitoa. Jyväskylän yliopiston
täydennyskoulutuskeskus. Kelpo – hankkeen koulutustilaisuus Raahe 12.3.2009.
Erityisnuoret työelämän kynnyksellä. Ammattiopisto Luovi. Luovin Suomi tarvitsee kaikki
kädet -tilaisuus Tuuri 16.2.2009.
IEP as a tool of Life-Planning. Ammattiopisto Luovi. Kansainvälinen CEDEFOPopintovierailu teemalla Special needs students - Finnish way of action. 11.2.2009.
Youth at Risk and the Problem of marginalization. Ammattiopisto Luovi. Kansainvälinen
CEDEFOP-opintovierailu teemalla Special needs students - Finnish way of action.
10.2.2009.
Miten kirjoantilooppi kesytetään? Sosiaalisesti haavoitetun nuoren kohtaaminen.
Opetusalan ammattijärjestö. Educa messut. Opetusalan valtakunnallinen messutapahtuma.
Helsingin messukeskus. 30.1.2009.

Erityiskasvatus I: käyttäytymisen, tarkkaavaisuuden ja mielenterveyden häiriöt.
Ammattiopisto Luovi. Koulunkäyntiavustajakoulutus. Oulu 15.–16.12.2008
Myöhäismoderni orpous. Kasvatustieteen päivät. Turku. Pedagoginen hyvinvointi –
työryhmä 28.11.2008.
Seudullinen ohjausyhteistyö Oulun alueella. Ohjauksen yhteistyö – Ohjaajat ja opettajat
sillanrakentajina oppilaan ja opiskelijan opinpolulla -koulutuspäivät. Länsi-Suomen
lääninhallitus. Virrat. 26.11.2008.
Erityiskasvatus I: Oppimisen vaikeudet. Ammattiopisto Luovi.
Koulunkäyntiavustajakoulutus. Oulu 17.11.2008.
HOJKS – suunnitelmasta toteutukseen. Haapaveden Opisto. Haapavesi. 10.11.2008.
Koulun keinot koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä. Itä-Suomen lääninhallitus,
Itä-Suomen ohjauksen ja yhteishaun koulutuspäivät. Iisalmi. 6.11.2008.
Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Pohjantähti Opiston ja Keminmaan
nuorisokodin 5-vuotis juhlaseminaarissa pidetty esitelmä. Keminmaa 3.11.2008.
Aito kohtaaminen. Lasten Oikeus Väkivallattomaan Elämään ry. Oulu. Näe väkivalta –
seminaari 10.10.2008.
HOJKS ja erityiset opetusjärjestelyt ammatillisessa koulutuksessa. Haapaveden
Opisto. Haapavesi 15.9.2008.
Mitä tehdä, kun koulunkäynti ei maistu? – Koulun keinot nuorten koulutuksellisen
syrjäytymisen ehkäisyssä. Ammattiopisto Luovi. Opettajuuden haasteet –
erityisopetuksen Studia Generalia luentosarjan luento. Oulu. 28.8.2008








2007


















IEP as a Tool of Life-planning. Fondation D’Auteuilin henkilöstölle ja
yhteistyökumppaneille järjestetyt koulutuspäivät "Floralies Pedagogiques" Chateau des
Vaux. Ranska. 7.7.2008.
Näkökulmia lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
Ammattiopisto Luovi. Oulu. Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintokoulutus.
6.8.2008
Mitä tehdä, kun pedagogiset keinot eivät riitä? – Perheiden kohtaaminen koulun
arjessa. Ammattiopisto Luovi. Opettajuuden haasteet – erityisopetuksen Studia Generalia
luentosarja. Oulu. 21.2.2008
HOPS. Ammattiopisto Luovi. Oulun yksikkö. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen henkilöstön koulutusiltapäivä 16.1.2008.
Ammattioppilaitoksen keinot koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä. Jyväskylän
ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ammatillinen erityisopettajakoulutus 10.1.2008.
HOJKS. Ammattiopisto Luovi. Oulun yksikkö. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen henkilöstön koulutusiltapäivä 9.1.2008.

Mukauttaminen ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Ammattiopisto Luovi Oulu
5.12.2007.
Ammattioppilaitoksen keinot koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä. Raahen
ammattiopisto. Linkki työelämään projekti 10.12.2007.
Hyvinvoinnin haasteet ammatillisessa erityisopetuksessa Opiskelijan hyvinvointi II
asteella – oppilashuollon, oppilaanohjauksen, erityisopetuksen ja terveydenhuollon
haasteet ja mahdollisuudet seminaari, Oulun lääninhallitus 30.11.2007.”
Työvälineitä erityisopiskelijan kohtaamiseen Koillis-Pohjanmaan ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä Pudasjärvi9.11.2007
Työvälineitä erityisopiskelijan kohtaamiseen Koillis-Pohjanmaan ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä Taivalkoski. 8.11.2007
HETKEN KUVIA JA URAPUTKIA -opiskelijoiden koulusuhde ja sen muotoutuminen
kouluvuosien aikana Nuorisotutkimuspäivät 7.11.2007 Helsinki.
Oppilaitoksen toiminnan arviointi verkosto-oppilaitosorganisaatiossa. Johtaminen ja
opetushallinto –koulutus. Oulun yliopisto kasvatustieteellinen tiedekunta. 9.6.2007.
Pedagoginen johtaminen verkosto-oppilaitos-organisaatiossa. Johtaminen ja
opetushallinto – koulutus. Oulun yliopisto kasvatustieteellinen tiedekunta. 8.6.2007.
Erityisopiskelijoiden ohjaaminen toisella asteella. Opetushallitus Erityisohjauksen
seminaari "Erityiset tarpeet ja ohjaus" 16.–17.4.2007.
Erityisopiskelija oppilaitoksessa. Mitä erityisopiskelijan tuleminen oppilaitokseen
koululta vaatii, mitä se antaa? TOKKA-projektin koulutuspäivä 26.3.2007 Kemi.
Erityisopiskelija oppilaitoksessa. Mitä erityisopiskelijan tuleminen oppilaitokseen
koululta vaatii, mitä se antaa? TOKKA-projektin koulutuspäivä 27.3.2007 Rovaniemi.
Erityisopiskelija oppilaitoksessa. Mitä erityisopiskelijan tuleminen oppilaitokseen
koululta vaatii, mitä se antaa? TOKKA-projektin koulutuspäivä 28.3.2007 Sodankylä
Erityisopiskelija oppilaitoksessa. Mitä erityisopiskelijan tuleminen oppilaitokseen
koululta vaatii, mitä se antaa? TOKKA-projektin koulutuspäivä 29.3.2007 Muonio.
”Koulutuksellinen syrjäytyminen Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Erityisopettajakoulutus. Oulu 21.3.2007
Ammattioppilaitoksen keinot koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisyssä” Jyväskylän
ammatillinen opettajakorkeakoulu. Erityisopettajakoulutus. Oulu 21.3.2007
Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä Onnistuvat opit – Kaikki kymmenen
tikkua laudalla. Hämeenlinnan seudun nuorisofoorumi nro 3 Hämeenlinna 28.2.2007.
Opiskelija-arviointi nuoren oppijan tukena Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen
kehittämisprojektien yhteistyöpäivät Oulu 20.2.2007.
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Nuorten elämäntilanteiden vaikutus opiskeluun Kalajokilaakson ammatillisen
koulutuksen kuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen haasteet teemapäivä Ylivieska.
12.1.2007

Erityisopiskelijan ohjaus peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. Oulun läänin
opinto-ohjaajille ja erityisopettajille järjestetty koulutuspäivä. Oulun lääninhallitus 6.10.2006.
Koulutuksellinen syrjäytyminen. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Erityisopettajakoulutus. Oulu 12.9.2006.
Koulun keinot erityisopiskelijan tukemisessa. Psykologia 2006 –konferenssi Tampere
23.-25.8.2006.
Erityisopiskelijan ohjaus perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa.
Koulutuspolku hankkeen teemaseminaari 16.5.2006.
Erityisoppilaan opiskelumahdollisuudet ja tukipalvelut. Oulun lääninhallitus
sivistysosasto, sosiaali- ja terveysosasto. Erityislasten tuki ja koulutuspolut elämänkaaren
eri vaiheissa seminaari 11.-12.5.2006 Oulu.
HOJKS. Hämeenlinnan ammatillinen opettajakorkeakoulu. Oulu 8.5.2006.
Tavoitteellisten reittien rakentaminen – tapausesimerkkejä nuoren ura- ja
elämänsuunnittelun ohjauksesta. Ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus ja ohjausyhteistyö
seminaari Oulu 27.-28.4.2006.
Ammatillisen erityisopetuksen kenttä. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus.
Luokanopettajasta erityisopettajaksi koulutus. Rovaniemi 21.4.2006.
Erityisohjaus perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Jyväskylän yliopiston
täydennyskoulutuskeskus. Luokanopettajasta erityisopettajaksi koulutus. Rovaniemi
21.4.2006.
Erityiset opetusjärjestelyt ja oppimisen tukitoimet ammatillisessa koulutuksessa.
Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Luokanopettajasta erityisopettajaksi
koulutus. Rovaniemi 21.4.2006.
Kohti työelämää. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Luokanopettajasta
erityisopettajaksi koulutus. Rovaniemi 21.4.2006.
Oppilaitosjohdon näkökulma projektien vaikuttavuuteen. Oulun lääninhallitus. ERSprojektien vaikuttavuus seminaari Oulun 29.3.2006.
Siirtymävaiheen ohjaus erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta. KoillisSuomen alueen opinto-ohjauksen seminaari Kuusamo 7.2.2006.
Koulutuspolku – Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen ja
ammatinvalinnanohjauksen
kehittäminen
Oulun
seudulla”
OHJAUS
ERITYISOPETUKSESSA –seminaari Jyväskylä 12.-13.1.2006

Erityisopetuksen ja opiskelijahuollon perusteet. Haapaveden ammattiopisto Erilainen
oppija peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa koulutus 7.12.2005
HOJKS-koulutus. Haapaveden Opisto Haapavesi 23.9.2005.
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus perusopetuksen ja toisen asteen
nivelvaiheessa. Chances hankkeen ”Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus”
tapaaminen Riihimäki 12.-13.9.2005.
SiirtoHOJKS. Oulun kaupungin opetustoimi 1.9.2005.
Merikosken ammatillinen koulutuskeskuksen toiminnan esittely ja projektit.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. Haapaveden yksikkö. Erityiskasvatuksen seminaari 3.4.5.2005.
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan koulutusmahdollisuudet toisella asteella.
Merikosken ammatillinen koulutuskeskus/ Koulutuspolku hanke ja Oulun lääninhallitus
Sivistysosasto. Ammatillisen erityisopetuksen teemapäivä 25.2.2005.”,
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Opetuksen henkilökohtaistaminen toisen asteen koulutuksessa. Merikosken
ammatillinen koulutuskeskus/ Koulutuspolku hanke ja Oulun lääninhallitus Sivistysosasto.
Ammatillisen erityisopetuksen teemapäivä 25.2.2005.
Erityisopiskelijan määrittely toisella asteella. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus/
Koulutuspolku hanke ja Oulun lääninhallitus Sivistysosasto. Ammatillisen erityisopetuksen
teemapäivä 25.2.2005.
Saattaen
vaihtamisen
käytänteet.
Merikosken ammatillinen
koulutuskeskus/
Koulutuspolku hanke ja Oulun lääninhallitus Sivistysosasto. Ammatillisen erityisopetuksen
teemapäivä 25.2.2005.”,
Nuorten syrjäytymisen uhat ja kuntoutumisen tukeminen koulutuksen haasteina.
Itälapin Koulutuskuntayhtymä & Itä-Lapin oppimiskeskus. Koulutusseminaari Kemijärvi
1.2.2005.

HOJKS ja HOPS. Erilainen oppija peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa -koulutus
Oulu 25.11.2004.
Erilaisen oppijan koulukokemukset. Erilainen oppija peruskoulussa ja toisen asteen
koulutuksessa -koulutus Oulu 25.11.2004.
Erityisopetuksen
ja
opiskelijahuollon
perusteet,
Merikosken
ammatillinen
koulutuskeskus. Erilainen oppija peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa –koulutus
28.-29.10.2004.”
Peruskoulusta toiselle asteelle. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus. Erilainen
oppija peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa –koulutus 28.-29.10.2004.”
Erilainen oppija peruskoulussa. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus. Erilainen
oppija peruskoulussa ja toisen asteen koulutuksessa –koulutus 28.-29.10.2004.”
Ammatillinen erityisopetus. Oulun seudun ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Ammatillinen opettajankoulutus. Oulu 21.10.2004.
HOJKS koulutus. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Muhos 14.10.2004.
HOJKS koulutus. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Liminka 6.10.2004
HOJKS koulutus. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Oulu 4.10.2004.
Mielenterveys- ja syrjäytyminen. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja
terveysalan ykiskkkö. Sosiaalisen nuorisotyön opinnot lokakuu 2004.
Ammatillinen erityisopetus. Erityiskasvatuksen kesäkongressi Jyväskylä 2.-4.8.2004.
Merikosken ammatillinen koulutuskeskus. Mitä peruskoulun jälkeen?” –seminaari
Oulussa 29.9.2004.
Merikosken ammatillinen koulutuskeskus. ”Mitä peruskoulun jälkeen?” –seminaari
Kajaanissa 28.9.2004.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus Merikosken ammatillisessa
koulutuskeskuksessa. Mikkelin ammattiopiston opettajien vierailu Merikoskella 28.29.4.2004.
Erityistä tukea tarvitsevan nuoren koulutusmahdollisuudet toisella asteella. Kemin
kaupungin opetus- ja nuorisotoimi. Kemi 26.3.2004.
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulutus- ja työllistymispolut. Jyväskylän
yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Luokanopettajasta erityisopettajaksi koulutus.
12.3.2004.
Erityisopiskelijan oppimisen tukeminen. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus, Oulu.
Luento Järviseudun ammatillisten oppilaitosten opettajille 6.2.2004
Sähköinen HOJKS. Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu. Oulu 4.2.2004.

HOPS. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Oulu 8.10.2003.
HOJKS. Merikosken ammatillinen koulutuskeskus Oulu 30.9.2003.
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IT as a Tool of Counselling. Social youth work International Seminar 25.-26.4.2003
Haapavesi.
Sosiaalinen ympäristö nuoren hyvinvoinnin tukena. Raahen seutukunnan ja Oulun
seudun ammattikorkeakoulun Ihmisen hyvinvointi ja elinympäristö –hankkeen seminaari
Nuori tukiviidakossa. Sosiaalinen ympäristö nuoren hyvinvoinnin tukena. Raahe 25.3.2003.
Päivän
yhteenveto:
Hyvinvoinva
nuori?
Oulun
Eteläisen
aluekeskusohjelman/hyvinvoinninverkoston seminaari Hyvinvoinva nuori? Haapaveden
Opisto 10.2.2003.
Muuttuva lapsuus ja nuoruus nyky-yhteiskunnassa Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Oulaisten yksikkö. Lasten ja nuorten mielenterveystyön ammatilliset erikoistumisopinnot
20ov. 24.1.2003
Työpajojen merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Oulun lääninhallitus.
Työpajaohjaajien neuvottelupäivät 30.1.-31.1.2003.

Opiskelijahuolto nuoren kasvun tukena. Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulu.
Ylivieskan yksikkö. 21.11.2002
Nuorten
syrjäytymisen
ja
selviytymisen
problematiikat.
Keskipohjanmaan
ammattikorkeakoulu. Ylivieskan yksikkö. 9.11.2002.
Social exclusion Morray College, The Department of Social Care.Elgin, Scotland. 22.28.10.2002.
Youth at risk and the problem of marginalization. Morray College, The Department of
Social Care.Elgin, Scotland. 22.-28.10.2002.
The Happiest Days: How Students cope with schools? Morray College, The
Department of Social Care.Elgin, Scotland. 22.-28.10.2002.
Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana. Opettajien koulutuskeskus Opeko. 19.9.2002.
Nuoruus 2000-luvun Suomessa. Valtakunnalliset perhetukipäivät 12.-13.9.2002 Kotka.
Nuorten ja perheiden tukeminen eri elämäntilanteissa” Valtakunnalliset perhetukipäivät
12.-13.9.2002 Kotka
Nuorten syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Nuorten Akatemian NaBa –koulutus
Rovaniemellä 10.4.2002.
Nuorten elinolot Kyrönmaalla. Nuorisoyhteistyö Allianssi. Nuorten Sateenvarjohanke.
Hankkeeseen
liittyvä
tiedotustilaisuus/
Kyrönmaan
nuorten
elinoloselvityksen
julkistamistilaisuus Kyrönmaan nuorten työpaja Arpeetissa 8.3.2002.
Asiakkaana nuori. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Oulaisten yksikkö. 6.2.2002
The insiders and the Outsiders – Youth at Risk and the Problem of Marginalization.
Youth Research Development Programme for Post Graduate PhD Level Researchers.
Autumn school in Vilnius on October 22 to October 26, 2001.
Nuorten syrjäytymisen uhat ja kuntoutumisen tukeminen ammatillisen koulutuksen
haaste. Ammatilliset erityisopettajapäivät 6.-7.10.2001. Merikosken ammatillinen
koulutuskeskus, Oulu.
Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Myötätuuleen –projekti. Projektin koulutuspäivä Oulainen 12.10.2001.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen uhat ja selviytymisen mahdollisuudet. Oulun seudun
ammattikorkeakoulu Myötätuuleen –projekti. Projektin aloitusseminaari Oulu 20.9.2001.
Nuorten syrjäytymisen uhat ja selviytymisen mahdollisuudet” Studia Elba studia
generalia luentosarja. Kokkola 31.5.2001.
Nuorten syrjäytyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Oulun seudun ammattikorkeakoulu.
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Lapsi- ja perhetyön koulutus Kuivaniemi 11.5.2001.
Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana. Opettajien koulutuskeskus Opeko.
Syrjäytymiskierteestä elämänhallintaan koulutus. Heinola 7.5.2001.




2000




















Lapset, nuoret, perheet suomalaisessa todellisuudessa matkalla kohti vuotta 2010.
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön strategiasymposium Ilkossa 24.-25,1,2001.
Kuvia nuorisotyöstä. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.
Aineenopettajakoulutus 8.-9.1.2001.

Nuorten syrjäytymisen uhat vuosituhannen vaihteen Suomessa" Erilainen oppija
ammatillisessa koulutuksessa — Nuorten syrjäytymisen uhat ja kuntoutumisen tukeminen
toisen asteen koulutuksen haasteina. Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus Joensuu.
25.11.2000.
2000-luvun keinot nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä — syrjäytymisriskien
ehkäisystä kaikkien nuorten kasvun tukemiseen". Erilainen oppija ammatillisessa
koulutuksessa — Nuorten syrjäytymisen uhat ja kuntoutumisen tukeminen toisen asteen
koulutuksen haasteina. Kaprakan ammatillinen koulutuskeskus Joensuu. 25.11.2000.
2000 luvun keinot nuorten selviytymisen tukemisessa — syrjäytymisvaaran
ehkäisystä kaikkien nuorten kasvun tukemiseen. Syrjäytymisen ehkäisy koulussa ja
koulutuksessa – tukitoimet, verkostot ja selviytyminen käytännössä. Syrjäytymisestä
selviytymiseen opintojaksoon sisältyvä koulutuspäivä. Oulun yliopisto Kasvatustieteiden
yksikkö 10.—11.11.2000.
The Happiest Days? How Students cope with Schools?. Youth Research Development
Programme for Post Graduate PhD Level Researchers. A summer school in Tvärminne,
Zoological Station. Finland on September 30 to October 5, 2000.
Nuori, perhe ja elämänpolitiikka. Nuorisotyö perheiden tukena – työelämänseminaari.
HUMAK & Kanneljärven opisto. Lohja 15.9.2000.
Vuosituhannen vaihteen yhteiskunta ja lapsiperheen arki – perhe muutosten
pyörteissä. Lapsuus, nuoruus, vanhemmuus – millainen on tulevaisuus? Sosiaalialan
kasvattajat ja ohjaajat Sosko ry:n koulutuspäivä Oulu 9.9.2000.
Hetken kuvia ja uraputkia — oppilaiden roolit ja koulutusurien muotoutuminen
peruskoulun aikana Pedagoginen syrjäytyminen – syrjäytymisen uhat koulussa ja
koulutuksessa. Syrjäytymisestä selviytymiseen opintojaksoon sisältyvä koulutuspäivä.
Oulun yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö 2.9.2000.
Koulutuksellinen syrjäytyminen tilastojen valossa. Pedagoginen syrjäytyminen –
syrjäytymisen uhat koulussa ja koulutuksessa. Syrjäytymisestä selviytymiseen
opintojaksoon sisältyvä koulutuspäivä. Oulun yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö 2.9.2000.
The Insiders and the Outsiders — Youth at Risk and the Problem of Marginalization.
Making and Breaking Borders. Nordic Youth Research Symposium 2000 Nyris 7. Helsinki,
Finland, June 7.—10.6.2000.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja selviytymisen problematiikat muuttuvassa
yhteiskunnassa. Tutkimus ja tutkijankoulutus -seminaari
Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta 26.5.2000.
Lähivastuu — ammatillisen ja vapaaehtoisen työn jännitteet ja yhteistyön haasteet
nuorisokasvatuksessa. Nuorisokasvatus ammattina — Interventioita osattoman nuoren
arkeen. TUHTI – Research Network for Youth -seminaari Tampere 27.—28.4.2000.
Yksin huoltajana – yksinhuoltajien selviytymistarinat tutkimusaineistona.
Naistutkimuspäivät Oulun yliopisto huhtikuu 2000.
Koti, koulu ja katu lasten ja nuorten syrjäytymisen ja selviytymisen näyttämöinä.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen uhat vuosituhannen vaihteen yhteiskunnan kontekstissa.
Syrjäytymisestä selviytymiseen opintojaksoon sisältyvä koulutuspäivä. Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden yksikkö 8.4.2000.
Hetken kuvia ja uraputkia – oppilaan ja koulun suhde ja sen muotoutuminen
peruskoulun aikana" Teknologia, rakennemuutos ja sosiologian teoria. Sosiologipäivät
Turussa 24.—25.3.2000.
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Koulukiusaaminen ja sen ehkäisy. Haukiputaan kunta. Kellon koulun vanhempainilta
16.3.2000.
"Eväitä yhdessä kasvamisen matkalle – Yhdessä elämään kasvatusyhteistyö
Myllytullin koululla". Oulun kaupunki. Korvensuoran asukasilta 17.1.2000.

Syrjäytyminen koulussa ja koulutuksessa. Lapsen ja nuoren syrjäytyminen
koulutuspäivä
Oulun
ja
lähiympäristön
oppilaanohjaushenkilöstölle,
oppilashuoltotyöryhmien jäsenille, opettajille ja sosiaalitoimen henkilöstölle Oulun yliopisto.
Kasvatustieteiden tiedekunta. 27.11.1999.
Nuorten syrjäytyminen – yhteiskunnallinen ongelma”. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy –
seminaari Kuntakoulutus Oy, Helsinki. 10.11.1999.
Eväitä yhdessä kasvamisen matkalle – lähivastuu ja eri tahojen yhteistyö lasten
kasvun tukemisessa Oulun kaupunki. Myllytullin koulun vanhempainilta 3.11.1999.
Lähivastuu: yhteistyön haasteet lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Oulun
kaupungin nuorisoviikko 1.—6.11.1999
Koulu kasvun paikkana. Oppilashuoltoryhmien menetelmäkurssi Oulun seudun
ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. 20.—21.9.1999.
Nuoriso kasvatustieteilijän kiikarissa. ”Minun nuorisoni” Nuorisotutkimusverkoston teemaseminaari Tampere 15.9.1999.
Lasten ja nuorten syrjäytyminen. Hyvinvointia 2000-luvulle. Ehkäisevän työn
vaikuttavuus – koulutuspäivät. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan
yksikkö. 9.—10.9.1999.
Yhteistyön haasteita. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Koulusta
työelämään –koulutus Kuopio 4.—5.9.1999
Alakko nää mua? Erilaisten oppilaiden mukaan ottaminen ja syrjään jättäminen
koulun arjessa. Erityiskasvatuksen kesäkongressi Jyväskylä 2.—4.8.1999.
Nuorten syrjäytymisen portaat. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyhankkeet ja niiden arviointi
koulutuspäivät Länsisuomen lääninhallitus, Kannonkoski. 15.—16.4.1999.
Nuorten elämänpiirit syrjäytymisen ja selviytymisennäyttämönä.
Holtittomasta
hortoilusta hallittuun elämään – nuorten syrjäytymisen riskit ja selviytymiskeinot. TUHTI –
Research Network for Youth seminaari Jyväskylä 8.—9.4.1999
Alle 25-vuotiaan sosiaalihuollon asiakkaan syrjäytymisen ja selviytymisen portaat.
Oulun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi. 6.4.1999.
Kotipalvelun asiakkaiden syrjäytymisen portaat. Oulun ammattikorkeakoulu.
Sosiaalialan osasto 24.3.1999.
Syrjäytymisen portaat. Innovatiivinen ESR työpajaprojekti. Kontaktiseminaari
innovatiivisessa työpajaprojektissa mukana oleville oppilaitoksille. Opetushallitus, Oulu.
18.3.1999.
Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Sosiaalinen nuorisotyön ja
lastensuojelun symposium. Oulun ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan osasto. 3.3.1999.
Myllytullin ja Intiön kaupunginosien väestö tilastojen valossa – poimintoja
väestölaskentatilastoista. Oulun kaupunki. Myllytulli—Intiön alueen aluetiimin
tiimikoulutus 18.2.1999.
Koulu, kasvun vai syrjäytymisen paikka? Erityisopetuksen laadullisen kehittämisen
hankkeen seminaari. Opetushallitus Helsinki. 10.2.1999.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja selviytymisen problematiikat jälkimodernissa
yhteiskunnassa. Nuorisotutkimuksen luentosarja nuoriso-ohjaajiksi opiskeleville.
Kanneljärven opisto 5.2.1999.
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Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Nuoret toimijoina. Rajat ja rajojen
ylitykset. Nuorisotutkimusseuran kymmenvuotis juhlaseminaari Helsinki 9.12.1998.
The happiest days? How students cope with schools? Youth, Citizenship and
Empowerment. The Tenth Anniversary of Finnish Youth Research Society. Helsinki. 7.—
8.12.1998.
Nuorten syrjäytymisen ja osallisuuden problematiikka. Nuoret valintojen viidakossa –
koulutuspäivä Alavuden kaupunki, Polte projekti sekä Alavuden ja Töysän kansalaisopisto.
Alavus. 26.11.1998.
Syrjäytyminen alle 25-vuotiaiden oululaisten ongelmana. Oulun kaupunki. Sosiaali- ja
terveystoimi. Nuoriso- ja sijaishuolto 25.11.1998.
Syrjäytyminen alle 25-vuotiaiden oululaisten ongelmana. Oulun kaupunki. Sosiaali- ja
terveystoimi. Sosiaalitoimen eteläinen aluekeskus 24.11.1998
Syrjäytyminen alle 25-vuotiaiden oululaisten ongelmana. Oulun kaupunki. Sosiaali- ja
terveystoimi. Rajakylän sosiaaliasema 18.11.1998.
Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana. Nuorisotutkimusohjelma 2000 päättäjäpalaveri
Opetusministeriö. Helsinki. 16.11.1998.
Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana. Erityiskasvatuksen kesäkongressi Jyväskylän
yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Jyväskylä. 3.—8.8.1998.
Hyvä—paha teknologia? Syrjäytyminen postmodernissa yhteiskunnassa. Hyvinvointia
teknologiasta? Terve-Sos98 Sosiaali- ja terveysalan seminaari- ja messutapahtuma
Stakes; Oulun kaupunki. Oulu. 25.—27.5.1998.
Ihminen tarvitsee sitä, mitä ilman on paha olla – Tuhat tarinaa lasten ja nuorten
syrjäytymisestä. Syrjäytyminen koulussa. Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön
täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. 25.4.1998.
Oman elämänsä sivustakatsojana – Mitä on syrjäytyminen?. Syrjäytyminen koulussa.
Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto,
Kasvatustieteiden tiedekunta. 25.4.1998.
Syrjäytymisen uhkat ja koulu syrjäytymisen paikkana – Mitkä koulun käytänteet
lisäävät
syrjäytymisuhkaa”
Syrjäytyminen
koulussa.
Opettajien
ja
oppilashuoltohenkilöstön täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden
tiedekunta. 25.4.1998.
”Kohti selviytymistä – tukitoimet, oppilashuolto ja kuntoutus oppilaiden kasvun
tukena”.
Syrjäytyminen
koulussa.
Opettajien
ja
oppilashuoltohenkilöstön
täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. 25.4.1998.
Syrjäytyminen Oulussa –Hyvinvointipuutteet oululaisen syrjäytymisen kuvaajina.
Oulun kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä pidetty infotilaisuus 14.4.1998.
Asiakkuudet lasten ja nuorten syrjäytymisen kuvaajina. Nuorisotutkimusohjelma 2000
päättäjäpalaveri Opetusministeriö. Helsinki. 6.4.1998.

Oman elämänsä sivustakatsoja. Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen
mahdollisuudet. TUHTI –Research Network for Youth seminaari. Oulu 6.—7.11.1997.
Ihminen tarvitsee sitä, mitä ilman on paha olla –Tuhat tarinaa lasten ja nuorten
syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen mahdollisuudet.
TUHTI- Research Network for Youth seminaari. Oulu 6.—7.11.1997.
Syrjäytyminen. Hyvinvointipalvelujen suurkuluttajat –ammatillinen täydennyskoulutus.
Oulun sosiaalialan oppilaitos 30.9.1997.
Pedagoginen syrjäytyminen. –Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana Syrjäytyminen
koulussa. Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto.
Käyttäytymistieteiden laitos. 22.2.1997.
Mitkä koulun käytänteet lisäävät syrjäytymisuhkaa?. Syrjäytyminen koulussa.
Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto.
Käyttäytymistieteiden laitos. 22.2.1997.
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Syrjäytyminen. Oulun ammattikorkeakoulu.
opintojakso helmikuu 1997.

Ennaltaehkäisevän

mielenterveystyön

Pedagoginen syrjäytyminen.
–Koulu kasvun ja syrjäytymisen paikkana.
Syrjäytyminen koulussa ja yhteiskunnassa. Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön
täydennyskoulutuspäivä Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta. 24.2.1996
Mitkä koulun käytänteet lisäävät syrjäytymisuhkaa?. Syrjäytyminen koulussa ja
yhteiskunnassa. Opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön täydennyskoulutuspäivä Oulun
yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta. 24.2.1996.
Koulun kulttuurit ja syrjäytyminen koulussa. Syrjäytymisestä selviytymiseen –
vaikeuksien kautta elämänhallintaan –symposium Oulun yliopisto. Käyttäytymistieteiden
laitos. 20.—21.4.1995.
Eväitä elämään – 0—12-vuotiaiden lasten kasvun tukeminen. Korvensuora kodiksi –
projekti. Päiväkodin ja koulun yhteinen vanhempainilta Korvensuoran ala-aste 24.9.1994.
Eväitä elämään – 0—12-vuotiaiden lasten kasvun tukeminen. Korvensuora kodiksi –
projekti. Päiväkodin ja koulun yhteinen vanhempainilta Hönttämäen ala-aste 23.9.1994.
Koulun kulttuurit ja syrjäytyminen koulussa. Lapsella on sata kieltä ja vielä sata ja vielä
sata… Emerita professori Pirkko Saarisen juhlaseminaari Oulun yliopisto.
Kasvatustieteiden tiedekunta. 15.—16.4.1994.

Lapsen maailma ja kasvatus. Maailma lapsen kokemana. Poikkitieteellinen
lapsitutkimusseminaari Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta 8.3.1993.

1992



Koulu

osana

lapsen

maailmaa.

Maailma

lapsen

kokemana.

Poikkitieteellinen

lapsitutkimusseminaari Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta 7.12.1992.
Opetustehtävät yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, toisen asteen koulutuksessa ja
henkilöstökoulutuksessa. Opetettavat opintokokonaisuudet/aihealueet mm.
 TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmän
käyttökoulutukset.
Pohjois-Pohjanmaan
työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP 2018-










TE-infot. TE-toimiston uusien työntekijöiden perehdytys työllistymistä edistävään
monialaiseen yhteispalveluun (TYP) 2017Johdatus kasvatustieteeseen. Kasvatustieteen approbatur opintoihin sisältyvä luentosarja
1994 ja 1995
Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet. Kasvatustieteen aineopintoihin sisältyvä
opintojakso 1994 ja 1995
Johdatus kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Kasvatustieteen perusopintoihin sisältyvä
opintojakso vuosina 2008–2013
Pedagoginen tutkimuskurssi. Kasvatustieteen perusopintoihin sisältyvä opintojakso
vuosina 2014–2015
Tutkimusmenetelmät I ja II. Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta ja Humanistinen
ammattikorkeakoulu. Useita ryhmiä vuosina 1992–2002.
Määrälliset ja laadulliset tutkimusmenetelmät. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden
tiedekunta 2010.
Johdatus kasvatusfilosofiaan. Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta 1992-1993.














Mielenterveys ja syrjäytyminen. Useita ryhmiä. Humanistinen ammattikorkeakoulu
vuosina 2001–2003.
Ennaltaehkäisevä päihdetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu vuosina 2001–2003.
Syrjäytymisen riskit. Haapaveden Opisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu vuosina
2001–2003.
Nuorten
syrjäytymisen
ehkäisy.
Haapaveden
Opisto
ja
Humanistinen
ammattikorkeakoulu vuosina 2001–2003.
Erityisryhmien ohjaus. Humanistinen ammattikorkeakoulu vuosina 2001–2003.
Yksilö- ja ryhmäohjaus. Haapaveden Opisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu
vuosina 2001–2003.
Työpajapedagogiikka. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen lisä- ja
täydennyskoulutus 2001-2002.
Psykologian perusteet. Haapaveden Opisto vuosina 2001-2002
Lasten ja nuorten kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa. Oulun sosiaalialan oppilaitos,
lähihoitajakoulutus 1994.
Kouluiän kehityspsykologia. Oulun sosiaalialan oppilaitos, sosionomikoulutus 1989.
Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Oulun sosiaalialan oppilaitos, lähihoitajakoulutus
1994.
Sosiaalipsykologia. Haapaveden Opisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu vuosina
2001–2003.
+ Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen/Ammattiopisto Luovin ja ammatillisen
erityisopetuksen esittely eri kohderyhmille suomeksi/englanniksi

