
LEIKKI SIJANSA SAAKOON! 

- lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa 

     
Järjestäjä:       DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry 
Aika:              21.-22.11.2014 
Paikka:           Radisson Blu Hotel Oulu, Hallituskatu 1, 90100 Oulu 
  
Kouluttamassa DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI  ry:n tiimi: 
Luennoitsijoina erikoispuheterapeutti, työnohjaaja Leena Korjus-Julkunen sekä Puheterapian 
työnohjaus ry:n leikkiterapiakoulutuksen 1997-1999 suorittaneet puheterapeutit  
Riitta Douai, Erja Kare, Elina Kärkölä, Marja Liikanen ja Tuula Sorvisto. 
 
  

KOULUTUSOHJELMA 
  
Perjantai 21.11.2014 
  
8.15 – 9.00                         Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
  
9.00– 9.45                          Koulutuksen avaussanat 

Miksi leikki? Teoriaa ja johdantoa päivien teemaan 
Erja Kare, Dialogisen puheterapian tuki ry:n pj ja Marja Liikanen 

                                                                 
9.45– 11.00  Yleistä leikistä ja dialogisuudesta: terapeuttisuuden peruspalikat arkityön 

käytänteissä 
Erja Kare, Elina Kärkölä, Marja Liikanen, Tuula Sorvisto 

  
11.00 – 11.45                     Porinaryhmät aamun aiheesta 
  
11.45 – 13.00 Lounas 
  
13.00 – 14.30                     Lasta kuunteleva leikki kahdenkeskisessä leikissä (lapsi-
                                  puheterapeutti) ja kolmenkeskisessä leikissä (lapsi-vanhempi-
                                           puheterapeutti tai lapsi-avustaja-puheterapeutti) 
                                           Elina Kärkölä ja Marja Liikanen 
  
14.30 – 15.00 Iltapäiväkahvi 
  
15.00 – 15.45                     Porinaryhmät päivän aiheista 
  
15.45 – 17.15                     Lupa leikkiä? – Tarinateatteri 

Tarinateatteri on improvisaatiota yleisön kertomista tarinoista. Siinä 
yleisön kertomat tarinat muuttuvat näyttämöllä liikkeiksi, suhteiksi ja 
musiikiksi. Tarinateatteri kokoaa yhteisön yhteisten tarinoiden ääreen. 
Tarinateatteri on kohtaamisen, kuulemisen ja jakamisen teatteria. 
 

17.30 alkaen  Koulutuspäivällinen  
(sisältyy osallistumismaksuun, ei sisälly opiskelijahintaan) 



Lauantai 22.11.2014 
                                            
  
9.00 – 10.15                       Lasta kuunteleva leikki lyhyissä asiakassuhteissa:  

kehitysarvioinnit, konsultaatiot, lyhyet terapiajaksot 
Leena Korjus-Julkunen 

  
10.15 – 10.45 Porinaryhmät aamun aiheesta 
  
10.45– 12.00  Leikin käyttömahdollisuudet lasten erilaisissa tilanteissa – ajatuksia ja 

tapausesimerkkejä: äännevirheet, kielellinen erityisvaikeus,  
monikielisyys, änkytys 
Erja Kare, Elina Kärkölä, Marja Liikanen ja Tuula Sorvisto 

  
12.00 – 13.00                     Lounas 
  
13.00 – 14.30           Aihe jatkuu. Tapausesimerkkejä leikistä: autismin kirjon häiriö ja 

kehitysvamma 
  Riitta Douai, Erja Kare, Elina Kärkölä 
  
14.30 – 15.00                     Kahvitauko 
  
15.00 – 15.30                    Aihe jatkuu. Tapausesimerkkejä leikistä: aistivamma ja aistimonivamma 
 Marja Liikanen 
  
15.30 – 16.15                     Porinaryhmät leikin käytöstä lasten eri tilanteissa 
  
16.15 – 16.30                     Ajatusten laatikon avaus ja koulutuksen päätössanat 
                                           Pj. Erja Kare 
     Hyvää kotimatkaa! 
  
HINTATIEDOT:	  	  
Hinta	  yhdistyksen	  jäsenille:	  	   330	  euroa	  
Hinta	  ei-‐jäsenille:	   	   400	  euroa	  
Opiskelijahinta	  	   	   250	  euroa	  
	  
	  
Ohjeet	  ilmoittautumiseen	  yhdistyksen	  sivuilla	  www.dialputu.com	  ja	  sähköpostitse	  info@dialputu.com	  	  
Ilmoittautuminen	  tulee	  vahvistaa	  osallistumismaksun	  maksamisella.	  Koulutukseen	  mahtuu	  50	  henkilöä	  
ilmoittautumisjärjestyksessä.	  Ilmoittautumisen	  yhteydessä	  on	  mahdollista	  liittyä	  yhdistyksen	  jäseneksi.	  Vuoden	  
2014	  jäsenmaksu	  on	  50	  euroa.	  
Huom.	  mikäli	  liityt	  yhdistyksen	  jäseneksi	  ennen	  11.9.	  pääset	  jäsenmaksulla	  Lahden	  lyhytseminaariin	  12.9.,	  joka	  on	  jäsenille	  
ilmainen,	  ei-‐jäsenille	  lyhytseminaarin	  hinta	  on	  25	  euroa.	  Tiedot	  lyhytseminaariin	  ilmoittautumisesta	  löytyvät	  yhdistyksen	  
sivuilta	  www.dialputu.com	  
	  
Hotelli	  Radisson	  Blu	  Hotel	  Oulu	  tarjoaa	  osallistujille	  majoitusta	  hintaan	  84€/1hh	  ja	  99€/2hh.	  Huonevaraus	  tulee	  
tehdä	  7.11.	  mennessä	  hotellin	  myyntipalvelusta	  020	  1234	  730	  tai	  sales.oulu@radissonblu.com	  varauskoodilla	  
DIALOGINEN	  PUHETERAPIA.	  Tarjoushintaisia	  huoneita	  on	  rajoitettu	  määrä.	   
 
Koulutus on samansisältöinen kuin 31.1.-1.2.2014 Aulangolla pidetty koulutus, mutta väljennetyllä 
aikataululla. Aulangon koulutus sai osakseen paljon hyvää palautetta. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Opiskelijahintaan	  ei	  sisälly	  päivällistä	  
koulutuspäivän	  jälkeen	  21.11.2014.	  
 
Tiedustelut opintopistemahdollisuudesta Oulun 
logopedian yliopisto-opettaja Suvi Sarlundille. 
	  


