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Kuvat: Piia Kinnunen kansi ja s. 3, 5
muut kuvat 123RF

RIVERIA.FI/TYOELAMALLE

Työelämän
KOULUTUSKALENTERI

Tästä kalenterista
löydät työelämän
täydennyskoulutuksemme!
Täydennyskoulutuksemme ovat pääosin avoimia
kaikille kiinnostuneille, pohjakoulutukseen tai
ammattiin katsomatta. Osassa pätevyyskoulutuksista
voi olla osaamisvaatimuksia. Nuoremmille tulevaisuuden osaajille - lapsille ja nuorille tarjoamme kerhoja
ja leirejä kipinän sytyttämiseksi.
Täydennyskoulutukseksi soveltuvat niin
Kesäyliopiston järjestämät avoimet yliopisto-opinnot
kuin perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot tai
tutkintojen osat. Näin hankit lisäpätevyyttä tai jopa
kokonaan uuden ammatin.

Ilmoittautuminen koulutuksiin

RIVERIA.FI/TYOELAMALLE
Ilmoittautujalle
Koulutuksiin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti
viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta.
Voit tiedustella vapaita paikkoja vielä ilmoittautumisajan päätyttyä. Joissakin koulutuksissa ilmoittautumisaika voi vaihdella, tarkemmat tiedot löytyvät
Internet-sivuilta. Ilmoittautuneille lähetetään kutsu
koulutukseen viimeistään viikkoa ennen koulutusta.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Muutoksista
tiedotetaan ennakkoon ilmoittautuneille.
// Riveria kesäyliopiston
Kesäyliopisto
järjestämät koulutukset
erotat kalenterissa
oheisesta merkistä. Nämä koulutukset
ovat verotonta koulutuspalvelua (alv 0 %).
// Riverian koulutusalojen järjestämien
koulutusten hinnat sisältävät arvonlisäveron (alv 24 %).
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AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

TYÖELÄMÄ JA JOHTAMINEN

Kesäyliopisto
Saavutettavuusdirektiivi käytännössä
13.9.2019 klo 9–16, Joensuu | 95 €
Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko Koivuniemi

EU:n direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tuli voimaan vuonna 2018, ja 23.9.2019
uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia.
Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että käyttäjät voivat
toimintarajoitteistaan riippumatta käyttää julkisia verkkoja mobiilipalveluja. Koulutuksessa pureudutaan siihen,
mitä tämä tarkoittaa käytännössä, mitä saavutettavuus
tarkoittaa digipalveluissa ja miten digitaalisten palveluiden laatua tulisi parantaa. Koulutus on tarkoitettu websivustojen suunnitteluun ja sisällöntuotantoon osallistuville, sekä johdolle ja esimiehille.

Minä ja minun työkaverini
– Miten toimimme yhdessä?
19.9.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työyhteisötaitojen kouluttaja Sirpa Liuska
Koulutuksessa perehdytään työyhteisöön ja pohditaan
siellä toimimiseen liittyviä tekijöitä, mm. itsetuntemusta,
työn iloa, arvostusta, asenteita, työpaikan hyviä tapoja.

Millaisen tuotteen asiakkaasi haluaa?
– Tuotekehityksellä kohti parempaa tuottavuutta
19.9.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, KTK Heidi Wilska
Tuotekehitystyön tarkoituksena on kehittää ja uudistaa
oman ammattialan tuotteita, palveluja ja toimintamalleja.
Koulutuksessa käydään läpi kehittämisen liittyvän prosessin eri vaiheet asiakaslähtöisestä kehittämisestä tuotteen
tuotteistamiseen markkinoille.

Millaista palvelua asiakkaasi haluaa? – Palvelumuotoilulla kohti parempaa palvelukokemusta
20.9.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, KTK Heidi Wilska
Palvelumuotoilun tarkoituksena on palvelukokonaisuuden asiakaslähtöinen suunnittelu. Tule hakemaan
työkaluja yrityksesi palveluprosessin parantamiseen.
Koulutuksen aikana teemme harjoituksia, joita voit edelleen hyödyntää yrityksen tarjooman kehittämisessä.

Mikä ihmeen vero?
Arvonlisäverotuksen perusteet
1.10.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, KTM Marjut Oksman
Koulutuksen tavoitteena on luoda ymmärrys siitä, miten
myynnin arvonlisävero muodostuu ja mistä kustannuksista vero voidaan vähentää ja mistä taas vähennysoikeutta
on rajoitettu.
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Tulevaisuuden työelämä ja robotisaatio
Kesäyliopisto
Näkökulmia johtamiseen -luentosarja
4.10.2019 klo 12–16, Joensuu | 135 €
Robotiikan asiantuntija, toimitusjohtaja Cristina
Andersson
Robotisaatio muuttaa työelämää tavoilla, joita kaikkia
emme voi ennakoida. Johtamisen ja työelämän strategisen kehittämisen avulla voimme kuitenkin vahvasti vaikuttaa siihen minkälaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Mitä
asioita tiedämme tulevaisuudesta jo nyt ja miten siihen
tulisi varautua?

Työnantajataidot
– työsuhteen lainsäädäntö
10.10.2019 klo 9–16, Joensuu | 195 €
HTT Mervi Parviainen

Kesäyliopisto

Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet? Mitä tulee muistaa rekrytoitaessa
ja palvelussuhteen päättämisessä? Opi tunnistamaan
esimiehen perustehtävä ja rooli sekä siihen liittyvät vaatimukset ja odotukset työlainsäädännön näkökulmasta

Erilaiset persoonat työelämässä
– vahvuus vai haaste?
10.10.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työyhteisötaitojen kouluttaja Sirpa Liuska
Koulutuksessa syvennytään erilaisiin persoonallisuuksiin
ja niiden tunnistamiseen työyhteisössä. Miten tullaan
toimeen eri persoonallisuuksien kanssa? Miten eri persoonallisuudet voi ottaa huomioon eri tilanteissa? Miten
pääsen samalle aaltopituudelle eri henkilöiden kanssa?

Pahan mielen sairauslomat
– mikä neuvoksi?
24.10.2019 klo 12–16, Joensuu | 95 €
Lakimies, toimitusjohtaja Katariina Sorvanto

Kesäyliopisto

Miten esimies voi tunnistaa pahan mielen sairauslomat?
Missä kulkevat lailliset oikeuksien ja velvollisuuksien rajat? Millaisia muutoksia ja muita keinoja voi kokeilla pahan
mielen sairastelijoihin? Koulutuksessa saat käytännön
työkaluja tilanteisiin, joissa työntekijän kynnys jäädä sairauslomalle tuntuu olevan kovin matalalla. Erilaisia tilanteita käydään läpi oikeustapausten ja muiden esimerkkien kautta. Esiin nostetaan myös arjen resilienssi; kuinka
esimies voi parhaiten tukea alaisiaan muun muassa
jaksamisessa ja palautumisessa. Koulutus on suunnattu
etenkin esimiehille, henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittäjille sekä kaikille, jotka haluavat panostaa työntekijöiden
motivaatioon ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

KATSO MYÖS PALVELUMUOTOILU S. 15

RIVERIA.FI/TYOELAMALLE

Onnistu kehityskeskusteluissa
23.10.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työnohjaaja, KTM Henna Lamminluoto
Miten suunnitella hyvä kehityskeskustelu ja miten se
toteutetaan? Millaista on hyvä vuorovaikutus kehityskeskusteluissa? Mitä ovat kehityskeskustelutaidot?

Ennaltaehkäise ristiriidat työpaikalla
24.10.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työyhteisötaitojen kouluttaja Sirpa Liuska
Koulutuksen aikana käydään läpi asioita ja eri näkökulmia,
jotka auttavat ennaltaehkäisemään ristiriitojen syntyä
työpaikalla. Ilmiötä tarkastellaan työyhteisön jäsenen ja
johtamisen näkökulmista.

Tuloslaskelma ja tase tutuksi
29.10.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, KTM Marjut Oksman
Koulutuksen tavoitteena on luoda ymmärrys siitä, mitkä
kirjanpitoon tehtävät kirjaukset ohjautuvat tuloslaskelmaan ja mitkä puolestaan päätyvät tasetilille.

Työyhteisötaidot – miten teemme
työyhteisöstämme toimivan?
5.11.2019 klo 9–16, Joensuu | 195 €
HTT Mervi Parviainen

Kesäyliopisto

Jokainen työyhteisön jäsen rakentaa työpaikan ilmapiiriä. Työyhteisötaidot tarkoittavat asiallista käyttäytymistä, myönteistä asennetta ja arjen huomaavaisia
tekoja. Oman ja toisen työn ja roolin ymmärtäminen sekä
vuorovaikutustaidot ovat keskiössä. Kaikki tarvitsevat
työyhteisötaitoja, niitä on mahdollista oppia ja harjoitella. Koulutuksessa tarkastellaan niin lainsäädännön kuin
käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta, mitkä ovat
työyhteisön jäsenten oikeudet ja velvollisuudet ja kuinka
itse voi toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Neuvottelumenettelyt ja innovaatiokumppanuus julkisissa hankinnoissa
Kesäyliopisto
6.11.2019 klo 9–16, Joensuu | 195 €
Varatuomari Tapio Lahtinen, PTCServices Oy
Hankintalakiuudistus mullisti neuvottelumenettelyt! Milloin ja miten menettelyjä kannattaa käyttää?
Koulutuksessa käydään läpi neuvottelumenettelyn,
kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja innovaatiokumppanuuden käyttötilanteet sekä annetaan ohjeita neuvotteluprosessin vaiheistamiseen ja sisältöön. Pääpaino on
neuvottelumenettelyprosessin kuvaamisessa käytännön
esimerkkien avulla. Millaisia asiakirjoja missäkin vaiheessa laaditaan ja miten neuvottelut kannattaa vaiheistaa
ja ohjeistaa? Koulutus on suunnattu hankkijoille, jotka jo
tuntevat hankintaprosessin perusasiat ja haluavat tietoa
neuvottelumenettelystä.
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Ajankäytön hallinta voimavarana
28.11.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työyhteisötaitojen kouluttaja Sirpa Liuska

TYÖELÄMÄ JA JOHTAMINEN
    

Sovittelu työyhteisön ristiriitojen ratkaisijana
7.11.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työyhteisötaitojen kouluttaja Sirpa Liuska
Koulutuksessa perehdytään sovitteluun työyhteisön
ristiriitatilanteiden ratkaisijana, sovittelun vaiheisiin ja
sovittelun toteuttamiseen sekä eri sovittelumenetelmiin.

Taitoa työnopastukseen
15.11.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työnohjaaja, KTM Henna Lamminluoto
Koulutus antaa välineitä oman työyhteisösi perehdytyksen kehittämiseen ja erilaisissa työnopastustilanteissa toimimiseen

Johda itseäsi ja menesty
21.11.2019 klo 9–15, Joensuu | 170 € sis. alv.
Lehtori, työyhteisötaitojen kouluttaja Sirpa Liuska
Itsensä johtaminen on tärkeä voimavara ja taito niin
työelämässä, uralla etenemisessä kuin jokapäiväisessä henkilökohtaisessa arjessa. Itsensä johtaminen
kulminoituu elämässä tehtävistä valinnoista muodostuvan kokonaisuuden hallintaan.

Myötätunto johtamisessa
– henkilöstöjohtamisen seminaari
21.11.2019 klo 12–15.30, Joensuu | 95 €
Professori, kirjailija Anne Birgitta Pessi
sekä työelämän panelistit

Kesäyliopisto

Mitä on myötätunto työyhteisössä? Millainen on johtamisen rooli – ja mitä johtajan olisi erityisesti otettava
huomioon? Mitä puolestaan on myötäinto?
Seminaarissa syvennymme siihen, mitä myötätunnolla ja -innolla tutkitusti saadaan yksilöissä ja ryhmissä
aikaan. Mikä jokaisen työntekijän, ja etenkin johtajien,
ihmiskuva on; mitä uskomme ihmisestä? Mikä ihmistä pohjimmiltaan motivoi? Pohdimme ja työstämme
myös sitä, miten teemoja voisi konkreettisesti jalkauttaa omissa työyhteisöissämme. Mitä ovat juuri
meillä myötätunnon ja -innon esteet, ja miten johtajat
voisivat niitä poistaa? Punaisena lankana on inhimillisempi työelämä, henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Myötätunnon mullistavaa voimaa lähestytään
monipuolisen asiantuntijajoukon voimin alustuksen ja
paneelikeskustelun kautta.
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Ajankäyttö on itsensä johtamista. Miten suhtaudumme
aikaan, joka on käytettävissämme? Miten yhdistämme
ajan voimavarana omaan toimintaamme? Päivän aikana tehdään erilaisia kartoituksia ajankäyttöön liittyen
ja asetetaan tavoitteita omalle ajankäytön hallinnalle
tulevaisuudessa.

Puhe-judo™ – tunnepitoisten ja
haastavien asiakkaiden hallinta
2.12.2019 klo 9–16, Joensuu | 195 €
Puhe-judo valmentaja Totti Karpela

Kesäyliopisto

Haastaviin asiakkaisiin voi kuulua hyvin laaja-alainen
kirjo ihmisiä – yhdistävä tekijä on tunnetilan ryöpsähdys. Tämänkaltaiset tilanteet saadaan kaikkein tehokkaimmin hallintaan oikeanlaisella vuorovaikutuksella
ja palvelulla, sekä rauhoittamalla tilanne tai vastapuoli
omalla viestinnällä, asenteella, empatialla ja valinnoilla. Mitä aikaisemmin henkilökunta osaa reagoida
vastapuolen muuttuneeseen tunnetilaan, sen suuremmalla todennäköisyydellä tilanteet saadaan hallintaan.
Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien tilanne- ja menetelmäsidonnaisia viestintätaitoja. Koulutus
soveltuu kaikille työssään tunnepitoisia, haastavia tai
epäasiallisia asiakkaita kohtaaville.

Toiminnan tarkoitus vaikuttavan
strategian perustana
Näkökulmia johtamiseen -luentosarja
13.12.2019 klo 12–16, Joensuu | 135 €
professori, toimitusjohtaja Iiro Jussila

Kesäyliopisto

Yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla toimii
erilaisia organisaatioita (osakeyhtiöitä, osuuskuntia,
kuntia, yhdistyksiä, jne.), joissa ylintä päätösvaltaa
käyttävät eri tahot vaihteleviin käytänteisiin perustuen.
Sillä, keitä nämä tahot ovat ja mikä on heidän tehtävänsä, on suuri merkitys sen tahtotilan määrittelyn
kannalta, jonka pohjalta organisaation strategia luodaan. Luennolla avataan organisaatioiden toiminnan
tarkoitusten välisiä eroja ja konkretisoidaan käytännön
esimerkkien kautta niiden merkitystä organisaatioiden
strategisen johtamisen kannalta.

DIGITAITOKOULUTUKSIA

TULOSSA
SYKSYLLÄ!

Aiheena mm. etäkoulutukset,
pilvipalvelut, yhteisöllisen työskentelyn
menetelmät (Google ja Microsoft Teams)
sekä sähköinen asiointi.
Lisätietoja: riveria.fi/dikata

RIVERIA.FI/TYOELAMALLE
KSILLE
FOTONIIKKA-ALAN YRITY
JA OP ISKELIJOILLE

Toimintamallit moderniin
puhdastilatyöskentelyyn*
7.11.2019 klo 9–16, Joensuu | maksuton
FT Pertti Pääkkönen

TIETOTEKNIIKKA

Kesäyliopisto

Puhdastilatyöskentely on tärkeää valmistettavien
tuotteiden kontaminaatioriskin hallitsemiseksi.
Koulutuksessa käydään läpi ISO- ja GMP-määräysten
mukaisten puhdastilojen perustiedot ja toimintamallit, puhdastilatyöskentelyn ja tuotantohygieenisten
työtapojen ymmärtäminen sekä puhdastilaluokan
vaatimusten mukainen pukeutuminen. Koulutus
koostuu kolmesta osasta; puhdastiloissa toimiminen,
vetokaappityöskentely ja kemikaalit ja optisten komponenttien puhtaus. Koulutus soveltuu fotoniikan alan
sekä sitä soveltavien yritysten työntekijöille.

Laserturvallisuus yrityksen arjessa*
10.12.2019 klo 12–16, Joensuu | maksuton
FT Hemmo Tuovinen

Excel –tehokas peruskäyttö
11.9. tai 30.10.2019 klo 9–16, Joensuu | 195 € sis.
alv. (kaksi samansisältöistä koulutusta)
Perehdyt Excel -taulukkolaskentaan ja sen toimintaan
alkeita enemmän. Tutuksi tulevat niin kaavat, funktiot,
lajittelut, kaaviot kuin aluetoiminnotkin, tärkeimpiä asetuksiakaan unohtamatta.

Excel –tehopäivä
27.11.2019 klo 9–16, Joensuu | 195 € sis. alv.
Kun hallitset Excelin perusteet, niin tämä on juuri
Sinulle. Tutuksi tulevat lukumuotoilut, funktiot, linkitykset ja monipuoliset taulukkotoiminnot. Tarkastelukulma
kokeneelle käyttäjälle ja päivän kruunaa Pivot – raportoinnin tutuksi tuleminen.

Kesäyliopisto

Koulutuksessa perehdytään erilaisiin lasereihin ja
niiden turvallisuuteen ja standardeihin sekä laserluokkiin. Koulutuksessa käydään läpi myös asiakkaiden
omaan tuotantoprosessiin liittyviä laserturvallisuushaasteita ja opastetaan oikeiden turvallisuuskäytäntöjen toimeenpanossa. Koulutukseen sisältyy työpaja,
jossa havainnoidaan turvallisuuteen liittyviä puutteita
aidossa ympäristössä. Osallistujat toteuttavat myös
työturvallisuussuunnitelman. Koulutus sisältää etäopiskelumateriaalia. Koulutus soveltuu fotoniikka-alan
yrityksissä lasereiden kanssa työskenteleville.

Indesign CC - ilmoituksissa ja julkaisuissa
25.9. ja 2.10.2019 klo 9–16, Joensuu | 320 € sis. alv.
Koulutus antaa valmiudet ilmoitusten ja julkaisujen
toteuttamiseen sekä niiden toimittamiseen jatkokäsittelyyn esim, painoon tai www-sivuille. Esimerkkejä sisällöstä: käyttöympäristö, piirtotyökalut, kuvankäsittely,
elementit, tasot, linkit, sivu- ja työpohjat, pdf-tiedoston
tekeminen, työn automatisointi.

*) Koulutukset ovat osa Joensuun Fotoniikan
koulutuspolku (JFK) –hanketta ja maksuttomia
itäsuomalaisille. Lisätietoja: www.riveria.fi/fotoniikka
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Lääkehoidon osaamisen päivittäminen
13.8., 20.8., 27.8. ja 3.9.2019 klo 12-16 (yht. 16 t),
Joensuu | 240 € sis. alv
Opettaja, TtM, sh Riitta Piitulainen
Koulutus sopii lähihoitajille ja muille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, jotka toteuttavat työssään lääkehoitoa ja haluavat päivittää osaamistaan. Koulutukseen
sisältyy turvallisen lääkehoidon perusteiden kertaamista:
lääkehoitoa ohjaavat säädökset, lääkehoitoa toteuttavan
henkilöstön vastuut ja velvollisuudet, lääkkeiden turvallinen annostelu ja käsittely, lääkehoitoon liittyvät erityiskysymykset, lääkelaskennan kertaus sekä lääkelaskukoe.

Valokuvan terapeuttinen voima
9.10.2019 klo 9–16, Joensuu | 180 €
Psykoterapeutti YET, valokuvaterapian
menetelmäohjaaja Pasi Raassina

Kesäyliopisto

Koulutuksessa luodaan katsaus valokuvaterapian
osa-alueisiin ja valokuvan käyttöön ihmissuhdetyössä. Koulutus sisältää teoriaa ja valokuvatyöskentelyä.
Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä terapeuteille.

Kinestetiikan® peruskurssi
Kesäyliopisto
24.10., 30.10., 4.12. ja 11.12.2019 klo 9–16 (yht. 30 t),
Joensuu | 395 €
Kinestetiikka- ja asentohoitokouluttaja
Juhani Kuittinen
Kinestetiikan avulla voidaan ylläpitää ja edistää asiakkaan
voimavaroja, toimintakykyä sekä kuntoutumista päivittäisissä toiminnoissa ja avustustilanteissa asiakkaan sairaudesta tai vammaisuudesta huolimatta. Kinestetiikka edistää ja ylläpitää myös henkilöstön tuki- ja liikuntaelimistön
terveyttä, jaksamista ja työhyvinvointia. Peruskurssi
soveltuu terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille,
esim. akuutti-, vanhus-, vammais- ja kotihoitoon sekä
fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille.

Miten toimia kun epäily lapsen ja
nuoren kaltoinkohtelusta herää
29.10.2019 klo 12–16, Joensuu | 95 €
Psykologi Noora-Maria Ahl ja psykologi
Heini Leväinen

Kesäyliopisto

Lasten ja nuorten kaltoinkohtelu (fyysinen, psyykkinen
ja seksuaalinen väkivalta): miten toimia, jos epäily lapsen
kaltoinkohtelusta herää, kaltoinkohtelun riskitekijät ja
haittavaikutukset. Koulutus on kaikille terveys- ja sosiaalialalla toimiville sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.
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Psykoterapian perusteet (30 op)
4.11.2019–15.9.2020 klo 9–16 klo 9–16
(20 koulutuspäivää), Joensuu | 3200 €

Kesäyliopisto

Koulutus on suunniteltu täydentämään sosiaali- ja terveyden tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden
perustutkintoa ja lisäämään psykoterapeuttista osaamista
asiakastyössä. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset Psykoterapeuttikoulutusten
edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakeutua psykoterapiakoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus
täyttävät asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä
kriteerit. Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen
Mielenterveysseuran koulutuskeskuksen kanssa.

Neuropsykiatrinen valmennus (30 op)
26.11.2019–28.10.2020 klo 9–15
(18 lähiopetuspäivää), Joensuu | 2600 €

Kesäyliopisto

Vastuukouluttajana neuropsykiatrinen valmentaja,
sosionomi, toimintaterapeutti (YAMK) Tuija Kinnunen
Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutuksen muoto, jossa asiakasta ohjataan ja tuetaan kehittämään ja vahvistamaan arjen- ja elämänhallintataitojaan.
Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen
valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön
valmistumisen jälkeen.

RIVERIA.FI/TYOELAMALLE

HYVINVOINTI

Kiinalaisen lääketieteen
Kesäyliopisto
3-vuotinen peruskoulutus
Aloitus 20.–22.9.2019 (pe klo 14–19, la 9–17,
su 8–15), Joensuu | 7590 €
Täydentävien hoitomuotojen kouluttaja,
fysioterapeutti Riitta Koskivirta
Koulutuksen tavoitteena on oppia hoitamaan itseään ja muita asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti
kiinalaisen lääketieteen perusperiaatteiden ja
hoitomuotojen mukaisesti. Koulutus sopii kaikille
itsensä kehittämisestä ja hoitamisesta kiinnostuneille, fysioterapeuteille, hierojille, sairaanhoitajille
ym. hoitoalan ammattihenkilöille, jotka haluavat
perehtyä kiinalaiseen lääketieteeseen.

Muistisairaan haasteellisen
käyttäytymisen ymmärtäminen
27.11.2019 klo 9–15.30, Joensuu | 180 € sis alv.
Opettaja, muistihoitaja, TtM Jaana Katajisto
Muistisairaiden parissa työskenteleville. Koulutuksessa
käsitellään haasteellisen käyttäytymisen syitä sekä
muistisairaan kohtaamista ja perehdytään siihen, mitä
haasteellinen käyttäytyminen on?

Kosketus asiakastyön ydintaitona
28.11.2019 klo 12.30–16, Joensuu | 95 €
Toimitusjohtaja, FT Taina Kinnunen

Kesäyliopisto

TRE -stressinpurkuliikkeet
Kesäyliopisto
– syväjännityksistä vapaaksi
18.11.2019 klo 12.15–15.45, Joensuu | 140 €
Stressinhallintakouluttaja, Certified TRE®
Provider, Satu Pusa
Koulutus antaa valmiuksia käsitellä työstressiä ja
jännitystiloja, lisäksi opetellaan voimia ja vireyttä palauttavat TRE-stressinpurkuliikkeet omaan
käyttöön. Koulutus soveltuu kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille, henkistä tai fyysistä
kuormittavuutta työssään kokeville sekä stressiin
tai jännitykseen taipuvaisille.

Kosketus on sosiaali- ja terveysalan asiakastyön ydintaito, jota voidaan kehittää. Kosketuksella voidaan parantaa
hoidon ja hoivan vaikuttavuutta sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Koulutus sisältää tutkittua tietoa kosketuksen
psykofyysisistä vaikutuksista sekä kosketuksen monista
mahdollisuuksista asiakastyössä. Koulutus tarjoaa konkreettisen ja kustannustehokkaan välineen parantaa asiakastyön laatua eettisesti kestävällä tavalla

CERAD - apukeino varhaisen muistisairauden
tunnistamiseen
11.12.2019 klo 9–15.30, Joensuu | 180 € sis. alv.
Opettaja, muistihoitaja, TtM Jaana Katajisto
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet.
Kokemusta muistisairaiden parissa tehtävästä työstä.
Koulutuksessa perehdytään muistisairauden tunnistamiseen, oireisiin ja etenemiseen, CERAD-tehtäväsarjaan,
CERAD-muistitestiin, kirjaamiseen ja sen käytännön
harjoitteluun. Koulutukseen tulijoilla tulisi olla CERADtehtäväsarja.
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AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

OPETUS JA KASVATUS
Seikkailukasvatus menetelmäksi lasten
ohjaamiseen lähiympäristössä
9.8.2019 klo 9–15, Joensuu | 95 €
Elämyspedagoginen ohjaaja, kouluttaja
Kimmo Räty

Kesäyliopisto

Seikkailukasvatus on kokonaisvaltaista ja tavoitteellista
toimintaa, joka tähtää turvallisten ja aitojen kokemusten
kautta kohti inhimillistä kasvua ja kehitystä. Koulutuksen
tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja toiminnalliseen ohjaukseen, kasvun ja sosiaalisten taitojen tukemiseen sekä ryhmien yhteishengen luomiseen, seikkailun
ohjauksen henkistä ja fyysistä turvallisuutta unohtamatta.
Koulutus on suunnattu erityisesti esi- ja alkuopetusikäisten parissa toimiville ohjaajille.

Opetushallinnon tutkinnon (15 op)
kuulustelutilaisuudet
Kesäyliopisto
21.8., 18.9., 16.10., 13.11. ja 11.12.2019 klo 12–16,
Joensuu
Opetushallinnon tutkintoon osallistumisesta peritään
256 € tutkintomaksu. Tutkinnon osan uusimisesta
peritään 87 € maksu.

Rakennetaan nuori vahvaksi
28.8.2019 klo 9–15, Joensuu | 160 €
Erityispedagogi, KT Erja Sandberg

Kesäyliopisto

Käytännönläheinen koulutuspäivä vastaa kasvatus- ja
ohjausalan muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Se tarjoaa
osallistujille runsaasti tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten (7–16 v.) ajankohtaisista teemoista sekä vinkkejä ja
toimintaideoita käytännön ohjaustyöhön. Hinta- ja sisältötiedot tarkentuvat myöhemmin.
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Kesäyliopisto

Koulutus lisää varhaiskasvatuksen henkilöstön ruokakasvatusosaamista. Perehdymme Terveyttä ja iloa ruoasta
- varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksiin sekä ruokakasvatuksen merkitykseen lasten terveyttä edistävien
ruokailutottumusten kehittymisessä. Saat konkreettisia
vinkkejä aistilähtöisen ruokakasvatuksen toteuttamiseen
ja työkaluja ravitsemushaasteiden selättämiseen.

Haastavat kasvatustilanteet
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
16.11.2019 klo 9–15, Joensuu | 160 €
Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja
Titta Karanta

Kesäyliopisto

Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin
piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten
ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti? Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Mitä
sitten, kun sanat eivät auta? Ja entäs ne omatkin tunteet
– pelot, epävarmuudet, sisäiset raivot? Koulutus antaa
ymmärrystä lapsen haastavan käyttäytymisen taustoihin
ja herättelee siihen vaikuttamiseen myönteisin keinoin.

Kesäyliopisto

Koulutuspäivän tavoitteena on tuoda konkretiaa nuoren
hyvinvoinnin tukemiseen. Koulutus sisältää positiivisen
psykologian ja pedagogiikan perusteita, nuoruutta ja
nuoren kohtaamista. Lisäksi läpikäydään nuorten myönteisen kehityksen teorian viitekehys sekä runsaasti tähän
nuorten hyvinvointiteoriaan pohjaavia nuorille suunnattuja
harjoituksia. Koulutukseen linkittyy erityispedagogiikka ja
positiivinen psykologia ja pedagogiikka.

Menetelmiä haastaviin
kasvatus- ja ohjaustilanteisiin
– Seudullinen kasvatus- ja ohjausalan
kehittämispäivä
5.10.2019 klo 8.30–15, Joensuu
Useita kouluttajia

Terveyttä ja iloa ruuasta – ruokakasvatus
varhaiskasvatuksessa
14.11.2019 klo 14.30–18.30, Joensuu | 75 €
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
Kaisa Kähkönen

Vuorovaikutus ja ammatillinen kohtaaminen –
Seudullinen perhepäivähoidon
Kesäyliopisto
kehittämispäivä
16.11.2019 klo 8.30–15, Joensuu
Useita kouluttajia
Käytännönläheinen koulutuspäivä vastaa perhepäivähoitajien muuttuviin osaamisvaatimuksiin. Se tarjoaa osallistujille runsaasti tietoa alle kouluikäisten lasten ajankohtaisista teemoista sekä vinkkejä ja toimintaideoita käytännön
työhön. Hinta- ja sisältötiedot tarkentuvat myöhemmin.
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KIELET
Kesäyliopisto
Yleiset kielitutkinnot (YKI)
Aikuisille suunnattu kielitaidon testausjärjestelmä,
jolla voi osoittaa kielitaidon esimerkiksi ulkomaille
työhön tai opiskelemaan pyrkiessä. YKI-tutkinnon
suomen tai ruotsin kielen todistuksella voi osoittaa
myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi
edellytettävää kielitaitoa.

Ajankohta
31.8.2019
26.10.2019
9.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
16.11.2019
25.1.2020

Kieli		
suomi
englanti
suomi 		
espanja
ruotsi 		
saksa
suomi		

YKI-testi tutuksi – valmennusta suomen
kielen keskitason YKI-testiin
22.10.2019 klo 12.15–15.45, Joensuu | 75 €
Suomen kielen opettaja Tatiana Laydinen

Kesäyliopisto

Koulutuksessa tutustutaan Yleisen kielitutkinnon osakokeisiin (kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, puhuminen ja puheen ymmärtäminen) ja tehtävätyyppeihin sekä
harjoitellaan oikeaa vastaustekniikkaa.

Taso
keskitaso 				// ilmoittautuminen 3.–14.6.2019
perus-, keski- ja ylin taso 		
// ilmoittautuminen 2.–30.9.2019
perus-, keski- ja ylin taso
// ilmoittautuminen 2.–30.9.2019
perus- ja keskitaso			
// ilmoittautuminen 2.–30.9.2019
perus- ja keskitaso 		// ilmoittautuminen 2.–30.9.2019
perus- ja keskitaso			
// ilmoittautuminen 2.–30.9.2019
keskitaso
			// ilmoittautuminen 2.–13.12.2019

Tutkintomaksut
Perustaso 100 €, keskitaso 123 €, ylin taso 160 €

Lisätiedot: riveria.fi/yki

PETUKSEN
AVOIMEN YLIOPISTO-O
KIELIOPINNOT S. 15

LASTEN JA NUORTEN KERHOT
SYKSY 2019

Järjestämme Riveriassa lasten kesäyliopistotoimintaa, johon kuuluu kerhoja ja kesäleirejä
6–15-vuotiaille. Haluamme herättää lasten ja
nuorten kiinnostuksen uuden oppimista, tiedettä,
taidetta ja teknologiaa kohtaan jo varhain.
Osallistumalla kerhoihin nuori voi löytää myös
innostuksen tulevaa ammattia kohtaan, ja myös
ammatillisten opintojen aloitus sujuu helpommin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: riveria.fi/kerhot

Kokkikerho
Aloitus 5.9.2019 klo 15.15–16.30, Kitee
(yht. 7 kertaa) | maksuton
13–15-vuotiaille

Kesäyliopisto

Kerhon teemana nopeat, helpot kotiruoat ja leivonnaiset.

SciKids´-teknologiakerho (robotiikka)
Aloitus 17.9.2019 klo 16.15–18, Joensuu
(joka toinen keskiviikko) | 60 €
(sisaralennus 50 %)
9–16-vuotiaille

Kesäyliopisto

Kerhon toteuttaa Joensuun Tiedeseura ry yhteistyössä
Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen ja Riveria
kesäyliopiston kanssa

Kesäyliopisto
Pelisuunnittelukerho
Joensuu, alkeet: Aloitus 1.10.2019
klo 17.30–19 (tiistaisin, yht. 8 kertaa) | 95 €
Joensuu, jatko: Aloitus 2.10.2019
klo 17.30–19 (keskiviikkoisin, yht. 8 kertaa) | 95 €
Outokumpu, alkeet: Aloitus 3.10.2019
klo 17.30–19 (torstaisin, yht. 8 kertaa) | 95 €
10–15-vuotiaille

Haluatko oppia tekemään 3D-pelejä?
Pelisuunnittelukerhossa opit ohjelmoimaan oman
3D-pelin.

PÄTEVYYS- JA KORTTIKOULUTUKSET

ANNISKELUPASSI

Anniskelupassikoulutus ja -testi
3.9., 2.10., 5.11. tai 3.12.2019 klo 9–15 | 130 € sis. alv.
(neljä saman sisältöistä koulutusta) Joensuu
17.9.2019 klo 9–15, Lieksa, Opettaja Jari Parkman
Pelkkä testi klo 14–15 | 40 €

PÄTEVYYDET KUNTOON!

Anniskeluun liittyvät lainsäädännön mukaiset ohjeet ja
määräykset: anniskelutoiminta, alkoholijuomien mainonta,
valvonta ja sanktiot sekä anniskeluluvan myöntäminen.

ENSIAPU

Ensiapukurssi EA1 16 h
16.–17.9., tai 9.–10.10. tai 19.–20.11.2019 tai
28.–29.1.2020 klo 9–15.30 Joensuu | 160 € sis. alv.
(neljä samansisältöistä koulutusta)
Opettajat Leena Kurki, Arja Rahunen, Riikka Vatanen
9.–10.10.2019 klo 9–15.30, Nurmes
Opettaja Sirpa Pulkkinen
5.–6.11.2019 klo 9–15.30, Lieksa
Opettaja Kaisa Sissonen
Hätäensiapukurssi 4 h
25.9. tai 30.10.2019 klo 12–16 Joensuu | 80 € sis. alv.
(kaksi samansisältöistä koulutusta)
Opettajat Leena Kurki, Arja Rahunen
20.11.2019, Kitee, Opettaja Auli Kempas
HYGIENIAPASSI

Hygieniapassikoulutus- ja testi
28.8., 25.9., 24.10., 13.11. tai 11.12.2019 klo 9–16 | 130 €
sis. alv. Joensuu (viisi samansisältöistä koulutusta)
7.11.2019 klo 9–16, Nurmes
21.11.2019 klo 9–16, Kitee
26.11.2019 klo 9–16, Lieksa
Lehtori, hygieniapassitestaaja Marja-Leena Hirvonen
Koulutus sisältää perustiedot hygieniasta, mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja lainsäädännöstä. Sis. hygieniapassitestin sekä
Ruokaviraston hygieniapassin ja yhden testin uusinnan.

Hygieniapassitesti
28.8., 25.9., 24.10., 13.11. tai 11.12.2019 klo 15–16,
Joensuu | 50 € sis. alv.
7.11.2019 klo 9–16, Nurmes
21.11.2019 klo 9–16, Kitee
26.11.2019 klo 9–16, Lieksa
Lehtori, hygieniapassitestaaja Marja-Leena Hirvonen
Sis. Ruokaviraston hygieniapassin.
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TULITYÖT

Tulityökorttikoulutus
15.8., 5.9., 3.10., 7.11. tai 12.12.2019 klo 8-16, Joensuu
(viisi samansisältöistä koulutusta) | 130 € sis. alv.
29.8. tai 14.11.2019 klo 8–16, Lieksa
(kaksi samansisältöistä koulutusta)
19.9.2019 klo 8–16, Outokumpu
10.10. tai 4.12.2019 klo 8–16, Nurmes
(kaksi samansisältöistä koulutusta)
26.9.2019 klo 8–16, Kitee
Opettaja Kari Lahtinen
Koulutus sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja
alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Koulutuksen
aihealueet: tulityöt turvallisesti, vastuut ja velvollisuudet,
tulityöriskit eri toimintaympäristöissä, turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, toiminta onnettomuustilanteessa, alkusammutusharjoitus sekä koe ja
kysymysten käsittely.

SFS EN ISO 9606-1 -standardin mukainen
hitsaajan pätevöitymiskoulutus
Syksy 2019, Joensuu | alkaen 210 € sis. alv.
Opettaja Janne Mononen
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa hitsaajan pätevyys.
Kohderyhmänä ovat työelämässä olevat hitsaajat tai
muut henkilöt, jotka tarvitsevat hitsaajan pätevyyksiä.

VESITYÖT

Vesityökorttikoulutus
8.11.2019 klo 9–16, Joensuu | 130 € sis. alv.
Opettaja Leena Puhakka
Koulutus on tarkoitettu maa- ja vesirakennusalan toimijoille, työntekijöille sekä urakoitsijoille, joiden toiminnalla
voi olla vaikutusta veden laatuun. Koulutuksen sisältönä:
vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, häiriötilanteet ja niiden ennaltaehkäisy, testausjärjestely, riskienarviointi ja
talousvesihygieeninen osaamistesti.

RIVERIA.FI/TYOELAMALLE

TYÖTURVA

Työturvallisuuskorttikoulutus
13.8., 3.9., 1.10, 5.11. tai 10.12.2019 klo 8–16, Joensuu
(viisi samansisältöistä koulutusta) | 130 € sis. alv.
17.9. tai 27.11.2019 klo 8–16, Kitee
22.8. tai 29.10.2019 klo 8–16, Lieksa
(kaksi samansisältöistä koulutusta)
12.9.2019 klo 8–16, Outokumpu
22.10. tai 26.11.2019 klo 8–16, Nurmes
(kaksi samansisältöistä koulutusta)
Opettaja Kari Lahtinen
Koulutus sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja
alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Koulutuksen
aihealueet: tulityöt turvallisesti, vastuut ja velvollisuudet,
tulityöriskit eri toimintaympäristöissä, turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, toiminta onnettomuustilanteessa, alkusammutusharjoitus sekä koe ja
kysymysten käsittely.

PANOSTAJAN PÄTEVYYDET

Panostajien kertauskoulutus
30.9. tai 2.12.2019 klo 8–16, Outokumpu | 180 € sis.
alv. opettaja Pekka Martikainen

Räjäytystyön vastuuhenkilökoulutus
16.–20.9. ja 25.–29.11.2019, Outokumpu | 980 € sis.
alv. Opettaja Pekka Martikainen
Koulutuksessa perehdytään mm. louhintatyön suunnitteluun ja valmisteluun, työn organisoimiseen ja johtamiseen
sekä turvallisuussuunnitteluun ja riskien arviointiin. Lisäksi
käydään läpi tarvittavat vakuutukset, vakuudet ja kustannuslaskenta sekä lainsäädäntö.

Vanhemman panostajan koulutus
30.9.–1.11.2019, Outokumpu | 3560 € sis. alv.
Opettaja Timo Kinnunen
Koulutus sisältää vanhemman panostajan ammatilliset
opinnot, ammattia tukevat opinnot sekä ammattityön.

Ylipanostajan koulutus
18.11.–3.12.2019, Outokumpu | 2160 € sis. alv.
Opettaja Timo Kinnunen
Koulutuksen tarkoituksena on päivittää panostajan tiedot
lainsäädännöstä, työmenetelmien hallinnasta, räjäytystarvikkeista sekä kuljetus- että varastointimääräyksistä

TIETURVA

Tieturva 1 -koulutus
20.8., 10.9., 8.10., 12.11. tai 17.12. klo 8–16,
Joensuu (viisi samansisältöistä koulutusta)
| 130 € sis. alv.
18.9.2019 klo 8–16, Kitee
Opettaja Kari Lahtinen
Koulutuksessa käydään läpi pätevyysvaatimukset
turvallisuusasioissa yleisellä tiellä tehtävässä työssä.
Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti
työntekijöiden tietämystä tiellä työskentelyn turvallisuudesta ja turvallisista työtavoista. Tavoitteena
on myös yhdenmukaistaa liikenteenohjausta ja
käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä. Koulutuksen
ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.
Koulutuksesta on mahdollista saada merkintä Trafin
ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin, rekisteröintimaksu 10€ (ei sisälly koulutuksen hintaan).

Tieturva 2 -koulutus
21.–22.11.2019 klo 8–16, Joensuu | 260 € sis. alv.
Opettaja Kari Lahtinen
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet: Tiellä
tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen, turvallisuusasioiden huomioimiseen
suunnittelussa ja toteuttamisessa, lakisääteisten
suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen, lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen, yhdenmukaiseen
käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä, perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen, rakennuskohteen
eri osapuolten vastuiden tuntemiseen. Tieturva
2 -koulutuksen osallistuvalla on oltava Tieturva 1
-koulutus suoritettuna. Kaksipäiväisen kurssin ja
siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin.
Koulutus on tarkoitettu tiellä, kaduilla tai muulla
liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta
huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille.

Ennakoiva ajo
25.9.2019 klo 8–15, Kitee | 130 € sis. alv.
Kouluttaja Jouni Häkkinen
Koulutus on ammattikuljettajan jatkokoulutuksen
pakollinen koulutus. Tarkoitettu kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tarvitseville ammattikuljettajille.

HUOM!
// Riverian kumppaneille -10%
// Ryhmäkohtaiset alennukset ryhmän
koon mukaan – kysy lisää!
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PÄTEVYYS- JA KORTTIKOULUTUKSET

TURVALLISUUS

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 40 h
9.9.–19.9.2019 klo 16.30–21.30 Joensuu | 195 €
23.9.-3.10.2019 klo 16.30 – 21.30 Kitee | 225 €
sis. alv. Opettaja Marko Ruotsalainen
Koulutuksessa käydään läpi tehtävään liittyvä lainsää
däntö, järjestyksenvalvojan erilaiset toimialueet ja tehtä
vät, toimivaltuudet ja velvollisuudet sekä voimankäyttö.
Koulutus noudattaa sisäasiainministeriön ohjetta.

Uhkatilanteessa toiminen 4 h
13.9. tai 15.11.2019 klo 16–20, Joensuu | 85 € sis. alv.
(kaksi samansisältöistä koulutusta)
Opettaja Marko Ruotsalainen
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka voivat joutua
työssään uhkatilanteeseen. Koulutuksessa käydään läpi
uhkatilanteisiin liittyvä lainsäädäntö, sekä varautuminen
ja toiminta uhkatilanteissa

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 8 h
5.10.2019 klo 9–17, Joensuu | 120 € sis. alv.
Opettaja Marko Ruotsalainen
Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaavil
le henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi
hyväksymistään. Koulutukseen voi osallistua, jos järjestyksen valvojan peruskoulutus on käyty ennen 1.3.2007 ja
kortti on vielä voimassa. Jos järjestyksenvalvojan
peruskoulutus on käyty 1.3.2007 jälkeen, koulutukseen
voi osallistua kortin vanhentumisesta huolimatta.

Kaasusumutinkoulutus 12 h / 6 h
7.–8.10.2019 klo 16.30–21.30, Joensuu | 160 €/95 €
sis. alv. Opettaja Marko Ruotsalainen
Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskurssin
suorittaneille tai järjestyksenvalvojakortin omaaville
henkilöille, joilla ei ole kaasusumuttimen kantamis- ja
käyttämisoikeutta. Koulutus koostuu fyysisen voimankäytön perusteista ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksesta. Jos olet aiemmin suorittanut fyysisen voimankäytön
perusteet tai voimankäytön yleisen osan (todistus
esitettävä), voit osallistua pelkästään 8.10.2019 kaasusumutin-osaan.

Väliaikaisen vartijan koulutus 40 h
28.10.–7.11.2019 klo 16.30–21.30, Joensuu | 195 €
sis. alv. Opettaja Marko Ruotsalainen
Koulutuksesta saa perustiedot työskentelyyn turval
lisuusalalla ja yksityistä turvallisuusalaa säätelevästä
lainsäädännöstä. Väliaikaisen vartijan koulutuksen hyväk
sytysti suorittanut voi toimia väliaikaisena vartijana neljä
kuukautta. Koulutus on tarkoitettu vartijan töihin hakeutu
ville, 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Koulutus soveltuu
myös yksityisten yritysten ja julkishallinnon palveluksessa oleville vartiointityötä tekeville tai alalle aikoville.
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SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS

Sähkötyöturvallisuuskoulutus ja
-kortti SFS 6002
13.8., 8.10. tai 17.12.2019 klo 8–16, Joensuu | 170 €
sis. alv. (kolme samansisältöistä koulutusta)
Opettaja Timo Sallanne
30.1.2020, Lieksa, Opettaja Juha Liiten
6.2.2020, Kitee, Opettaja Panu Kosonen
Koulutuksen aikana käsitellään sähkön aiheuttamat
vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat, sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten sisällöt sekä
SFS 6002 standardin sisältö. Sisältää sähköinfon
myöntämän sähköturvallisuuskortin. Koulutus on
suunnattu ammattilaisille.

Jännitetyökoulutus
3.9.2019 klo 8–16, Joensuu | 250 €, sis. alv.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemään jännitetöitä alle 1000 V:n järjestelmissä
Koulutuksessa on teoriaosuuden lisäksi harjoitustöitä jännitteettömässä ja jännitteisessä laitteistossa.
Osallistujan on oltava itsenäiseen työhön kykenevä
ammattihenkilö ja omattava voimassa oleva, enintään
5 vuotta vanha, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus
sekä ensiapukoulutus. Harjoituksissa voi käyttää omia
jännitetyövälineitä. Sis. jännitetyökortin.

Sähköturvallisuustutkintoon (STT2 ja STT3)
valmistava koulutus
23.–24.10.2019 klo 8–16, Joensuu | 250 € sis. alv.
Opettaja Timo Sallanne
Koulutuksessa käsitellään Turvatekniikankeskuksen
(TUKES) ohjeessa S5 Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot määriteltyjä tutkintovaatimuksia sekä kaapelien
mitoittamiseen ja suunnitteluun liittyviä laskutehtäviä.

Sähköturvallisuustutkinto STT2 tai STT3
14.11.2019 klo 12–15, Joensuu | 200 € sis. alv.
Opettaja Timo Sallanne
Turvatekniikan keskuksen (TUKES) laatimat
tutkintotehtävät.

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS

Kieliopinnot, Itä-Suomen yliopisto

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS
SYYSLUKUKAUSI 2019

English Academic and Professional
Communication (2 op)
23.–24.8. ja 13.–14.9.2019, pe klo 16–20.15 ja
la klo 9–15.15, Joensuu | 195 €
FM Anne-Marita Järviluoto

Palvelumuotoilun perusopinnot,
Lapin yliopisto
Muotoilu liiketoiminnassa 4 op
17.8. ja 7.9.2019 klo 10–15, Joensuu | 190 €

Kesäyliopisto

Tuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen
fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen
muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa.

Julkisten palvelujen muotoilu 4 op
Kesäyliopisto
21.9. ja 26.10.2019 klo 10–15, Joensuu | 190 €
Koulutuksessa opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä
toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa.
Koulutuksessa opitaan toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa
lähivaikuttamisessa.

Akateemisen englannin luku- ja kirjoitustehtäviä sekä
suullisia harjoituksia. Suorita opinnot tiiviisti viikonloppuopintoina.

Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito (3 op) Kesäyliopisto
25.–26.10. ja 8.–9.11.2019 (kirjallinen taito) sekä
15.–16.11. ja 29.–30.11.2019 (suullinen taito),
pe klo 16–19 ja la klo 9–14, Joensuu | 310 €
Heini Tiainen
Tähtäätkö tutkintoon tai edellyttääkö työtehtäväsi virkamiesruotsia? Suorita opinnot tiiviisti viikonloppuopintoina.

Suunnitteilla olevia opintoja

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa,
muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen,
muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja
mahdollisuudet organisaatiossa.

Kesäyliopisto

(Lisätietoja syksyn aikana)
•

Kesäyliopisto
Palvelumuotoilun johtaminen 4 op
9.11. ja 14.12.2019 klo 10–15, Joensuu | 190 €

Kesäyliopisto

•
•
•
•
•

Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op,
Lapin yliopisto
Sosiaalityön opintoja, Itä-Suomen yliopisto
Tulevaisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op,
Turun yliopisto
Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5 op,
Oulun yliopisto
Musiikkiterapia, Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opintoja

Lisätietoja: riveria.fi/avoinyliopisto

INNOT
AVOIMET YLIOPISTO-OP
// Sopivat hyvin ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi niin yksittäisinä opintojaksoina kuin
kokonaisuuksina.
// Opinnot toimivat väylänä uuteen tutkintoon tai
lisäkoulutuksena jo hankittuun osaamiseen
vaikka työn ohessa.
// Kaikille avointa korkeakoulutasoista opetusta,
ei pohjakoulutusvaatimuksia.
// Lähiopetusjaksot toteutetaan pienryhmissä,
jolloin opettajalla on mahdollisuus opiskelijan
yksilölliseen huomioimiseen.
// Tarjonta koostuu yhteistyöyliopistojen
oppiaineista, jotka eivät kuulu Itä-Suomen
yliopiston Joensuun kampuksen
oppiainevalikoimaan.

Täydennyskoulutukseksi!
Väylä yliopistoon!
Välivuosi hyödyksi!
Harrastus!
Sivuaine!
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YHTEYSTIEDOT
Opastusta ilmoittautumiseen
Hakuneuvonta
013 244 3000 // hakuneuvonta@riveria.fi
Toimistosihteeri Tarja Angeria
013 244 2540 // kesayliopisto@riveria.fi

Lisätietoja koulutuksista
Avoin yliopisto-opetus // Kielet //
Lasten kerhot ja leirit
Koulutussuunnittelija Minna Karjalainen
050 430 4519 // minna.karjalainen@riveria.fi
Pätevyys- ja korttikoulutukset
Opintosihteeri Juha Rytkönen
050 502 0315 // juha.rytkonen@riveria.fi

TILAUSKOULUTUS

Sosiaali- ja terveysala
Koulutuskoordinaattori Veera Kiiski
050 573 9090 //veera.kiiski@riveria.fi

// Pyydä tarjous organisaation
tarpeisiin räätälöidystä
tilauskoulutuksesta.

Tietotekniikka
Koulutuspäällikkö Kari Viljakainen
050 523 4268 // kari.viljakainen@riveria.fi
Työelämä ja johtaminen // Opetus ja kasvatus
Koulutuskoordinaattori Marja Hyttinen
050 374 1066 // marja.hyttinen@riveria.fi

// Tiedustele kokous- tai
juhlatiloja ja ravintolapalveluja.

Kumppanuustoiminta

// Yhdistä koulutukseen
OPISKELIJATYÖNÄ!
hyvinvointia ja tiimihenkeä kohottavaa ohjelmaa.

Palvelu- ja hyvinvointialat
Yritysasiamies Karita Nuikka
050 409 6131 // karita.nuikka@riveria.fi
Teknologia-alat
Yritysasiamies Sakari Kolehmainen
050 374 1076 // sakari.kolehmainen@riveria.fi
Viestintä-, myynti- ja markkinointipäällikkö
Anne Karppinen
050 359 8042 // anne.karppinen@riveria.fi

// Tilaa ohjelmapalveluita
yrityksen vieraille tai
tyhytapahtuma omalle
henkilökunnalle.

OPISKELIJATYÖNÄ!

// koulutuspalvelu@riveria.fi
// 013 244 2540

Kaikki Riverian yhteystiedot
riveria.fi/yhteystiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä // PL 70 // 80101 Joensuu
RIVERIA.FI // Y-tunnus: 0212371-7

