
DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry 

LEIKKI SIJANSA SAAKOON! 
- lasta kuunteleva leikki puheterapeutin  
työvälineenä 
Aika: 14.-15.9.2018 

Paikka: Kylpylähotelli Ruissalo, Turku  
Kouluttamassa: DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry:n tiimi: 

Luennoitsijoina Puheterapian työnohjaus ry:n leikkiterapiakoulutuksen 1997-1999 
suorittaneet puheterapeutit Riitta Douai, Erja Kare, Elina Kärkölä, Marja Liikanen ja 
Tuula Sorvisto sekä erikoispuheterapeutti, työnohjaaja Leena Korjus-Julkunen 

Hinta: jäsen 290€ / ei-jäsen 350€ / opiskelija 250€ 

Ilmoittautuminen: sähköpostitse info@dialputu.com. Ilmoittautuminen tulee 
vahvistaa osallistumismaksun maksamisella. Paikkoja on rajoitetusti, osallistujat 
valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita 
laskutusosoitteesi sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Ilmoittautumisajan päätyttyä 
(6.8.2018) ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi. Tämän jälkeen tapahtuvista 
peruutuksista veloitetaan 50% kurssimaksusta. Ilmoittautumisen yhteydessä on 
mahdollista liittyä yhdistyksen jäseneksi. Vuoden 2017/2018 jäsenmaksu on 40 euroa.
  

Koulutus järjestetään Turun Ruissalon kylpylän kauniissa miljöössä. Koulutuksen 
hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi pienellä suupalalla sekä lounas molempina 
koulutuspäivinä. Perjantain illallinen on omakustanteinen. Kylpylä tarjoaa edullisen 
yöpymisen koulutuksen yhteydessä: 54€/2hh / hlö ja 99€/1hh/ hlö. Huonevaraus 
tulee tehdä ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli toivot huonekaveriksi ystävääsi, 
mainitsethan asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Tarjoushintaisia huoneita on 
rajoitettu määrä. Huoneen hinta sisältää majoituksen, buffetaamiaisen, sauna- ja 
allasosaston sekä kuntosalin vapaan käytön ja vapaa-ajan ohjelmapalvelut. Lisäksi 
illaksi on mahdollista varata erilaisia hoitoja ennakkoon -10% edulla. 



KOULUTUSOHJELMA 

Perjantai 14.9.18 

9:00 - 9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9.30 - 10.15   Koulutuksen avaussanat 

Miksi leikki? Teoriaa ja johdantoa päivien teemaan  
Leena Korjus- Julkunen ja Marja Liikanen 

10.15 - 12.00 Yleistä leikistä ja dialogisuudesta: terapeuttisuuden peruspalikat 
arkityön käytänteissä  
Erja Kare, Elina Kärkölä, Marja Liikanen, Tuula Sorvisto 

12.00 - 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   Porinaryhmät päivän aiheista  
15.00-15.30    Iltapäiväkahvit 

15.30- 16.45  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.  

Lauantai 15.9.18 

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…  
Erja Kare ja Tuula Sorvisto 

12.00 – 13.00 Lounas 

13.00 – 14.30 Aihe jatkuu. Tapausesimerkkejä vaikeammin vammaisten leikistä: 
autismin kirjon häiriö ja kehitysvamma, monivammaisuus  
Riitta Douai, Erja Kare, Elina Kärkölä ja Marja Liikanen  

14.30 – 15.00  Kahvitauko 



15.00 – 15.30 Aihe jatkuu. 

Marja Liikanen 

15.30 – 16.15 Porinaryhmät leikin käytöstä lasten eri tilanteissa 

16.15 – 16.30 Ajatusten laatikon avaus ja koulutuksen päätössanat 

Lämpimästi tervetuloa!


