
Ajankohta Aihe Kouluttaja

1 ti 21.9. 

klo 17.00–19.30

Kurssin avaus (3 x 45 min),

Virta-kampus (Valkeakoskentie 19)

MLL /

Sanna Kaukonen

2 ti 28.9. 

klo 17.00–19.30

Lapsen kohtaaminen ja kuuleminen 

(3 x 45 min), Virta-kampus

Sirpa Mäkinen

3 ti 5.10. 

klo 17.00–19.30

Hoitajana perheessä (3 x 45 min), 

Virta-kampus

Veera Lahtinen

itsenäistä opiskelua Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen (3 h)

4 ti 12.10.

klo 17.00–20.15

Lapsen hyvä hoito (4 x 45 min),

Virta-kampus

Sirpa Mäkinen

itsenäistä opiskelua Lapsen hyvä hoito II (2 h)

5 ti 26.10.

klo 17.00–19.30

Lapsella erityisen hoidon tarve (3 x 45 min),

Virta-kampus
Veera Lahtinen

6 la 6.11. 

klo 12.00–15.15 

Leikitään yhdessä I (4 x 45 min)

Huom.! Tämä kurssikerta Mielen hyvinvoinnin 

taukopaikassa (Ideapark, 2. krs)

Sirpa Mäkinen

itsenäistä opiskelua Leikitään yhdessä II (2 h)

7 ti 9.11. 

klo 17.00–19.30

Lapsen tapaturmien ennaltaehkäisy ja hoito 

(3 x 45 min), Virta-kampus
Veera Lahtinen

8 ti 16.11. 

klo 17.00–19.30

Minä hyvänä hoitajana (3 x 45 min), 

Virta-kampus
Veera Lahtinen

9 ti 23.11. 

klo 17.00–19.30

Hoitajana toimiminen ja kurssin lopetus 

(3 x 45 min), Virta-kampus

MLL/

koordinaattori

Lastenhoitokurssi nuorille 

ja aikuisille (MLL)

Lempäälä, 21.9. –23.11.2021

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen
11.8. alkaen 
www.pirkanopisto.fi
(kurssitunnus 320301LS)

http://www.pirkanopisto.fi/


Kouluttajat

Sirpa Mäkinen
Työurani alkoi 15-vuotiaana lastenhoitajana hotellin leikkihuoneella. Sen jälkeen olen tehnyt töitä 
monenlaisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa etsivässä työssä, lastensuojelussa sekä 
järjestöissä. Minulle on tärkeää, että nuoret ja toki aikuisetkin löytää oman juttunsa, jossa voivat 
käyttää vahvuuksiaan. Lastenhoitoapu on perheille tärkeää, sitä olen tarvinnut itsekin 
vanhempana. Näistä syistä onkin hienoa olla mukana tämän kurssin toteutuksessa. Koulutukseltani 
olen sosionomi YAMK, ammatillinen ope, työnohjaaja ja kognitiivis-ratkaisukeskeinen terapeutti.

Veera Lahtinen
Minulle on tärkeää työssäni erilaisten ihmisten kohtaaminen ja 
ratkaisujen löytäminen yhdessä. Olen koulutukseltani lähihoitaja, 
ratkaisukeskeinen taideterapeutti ja neuropsykiatrinen 
valmentaja. Lähihoitajan työtä olen tehnyt vuodesta 2005. Olen 
työskennellyt urani aikana kaikenikäisten ihmisten kanssa erilaisissa 
ympäristöissä. Mieluiten vien työni luontoon silloin kun se on 
mahdollista.

Sanna Kaukonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto / Hämeen piirin lastenhoitotoiminnan koordinaattori 
Koulutuksen aloituksen, päätöksen sekä itsenäisen opiskelun ohjauksen hoitaa MLL Hämeen piirin lastenhoitotoiminnan 
koordinaattori. Jos sinulla on kysyttävää kurssin sisällöstä tai MLL:n lastenhoitotoiminnasta ennen kurssin alkua, voit ottaa
yhteyttä: Sanna Kaukonen p. 040 517 2993 (etunimi.sukunimi@mll.fi)


