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Vain vakaa -webinaarisarja saa jatkoa! 

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin järjestämä Vain Vakaa -webinaarisarja on tarkoitettu 

varhaiskasvatuksen sekä koulujen superilaisille ammattilaisille. Maan johtavat luennoitsijat ja mielenkiintoiset 

aiheet antavat kaikille uusia, innostavia ja käytännönläheisiä välineitä työhön. 

Webinaarit ovat maksuttomia ja vain SuPerin jäsenille. 

Ilmoittautuminen webinaareihin tapahtuu Oma SuPerin kautta. 

Oma SuPer löytyy SuPerin sivuilta: www.superliitto.fi -sivun oikeasta yläreunasta. Kaikille ilmoittautuneille 

lähetetään linkki ennen webinaarin alkua. Sinun ei tarvitse ladata mitään ylimääräistä ohjelmaa tietokoneelle, 

läppärille, tabletille tai puhelimelle ja voit seurata tapahtumaa sinulle mukavimmalla tavalla. 

Osallistumislinkistä pääset suoraan ohjelmaan. 

 

Vain Vakaa -webinaarisarjan luennot: 

 

 

13.10.   kello 18:00 Sisäilmaongelmat 

varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 

27.10.   kello 18:00 Pakolaistaustaisten lasten ja 

perheiden tukeminen 

varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 

                    ------------------------------ 

Marras- ja joulukuun Vain Vakaa -webinaareista lisää tietoa myöhemmin 

  

https://www.superliitto.fi/


VAIN VAKAA -WEBINAARISARJA 

 

13.10. kello 18.00           Sisäilmaongelmat varhaiskasvatuksessa ja 

    kouluissa  

 

SuPerin työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen tulee kertomaan ja keskustelemaan 
sisäilmaongelmista varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä minkälaista oireilua voi 
sisäilmaongelmaisessa työyksikössä esiintyä. Luennolla käydään käytännönläheisesti läpi mitä voi 
tehdä, jos herää huoli työyksikön sisäilman terveellisyydestä. Tule mukaan päivittämään osaamistasi 
työpaikan terveellisyyden edistämisestä. 
 

 
Ilmoittautuminen webinaariin Oma SuPerin kautta viimeistään 11.10.2021 
 

 

 

27.10. kello 18.00 Pakolaistaustaisten lasten ja perheiden 

    tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 

    kouluissa 

 
 
 
 
 
PALOMA2-hankkeen asiantuntija Sonja Sahla tulee keskustelemaan superilaisten ammattilaisten 
kanssa maahanmuuttaja- sekä pakolaistaustaisten lasten ja perheiden tukemisesta 
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Luennon aikana pohditaan käytännönläheisiä keinoja, kuinka 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat sekä koulunkäynninohjaajat voivat entistä paremmin tukea ja 
huomioida lasta sekä tämän perhettä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. 
 
Asiantuntija Sonja Sahla on koulutukseltaan lähihoitaja, sairaanhoitaja (AMK) sekä terveystieteiden 
maisteri ja hänellä on pitkä työkokemus työskentelystä lastenpsykiatrisessa erikossairaanhoidossa 
sekä tutkimus- ja hanketehtävistä maahanmuuttaneiden mielenterveyden tukemisen aihepiiristä. 
 
PALOMA2 (Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen 
tukirakenteen perustaminen ja osaaminen levittäminen) -
hanketta rahoittaa Euroopan Unionin sisäasioiden 
Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF). 
Hankkeen vastuuorganisaationa on Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL). Hanketta toteutetaan yhteistyössä kaikkien viiden 
yliopistosairaalan (TYKS, HYKS, KYS, TAYS, OYS) sekä Mieli ry:n 
kanssa. 

 
 

Ilmoittautuminen webinaariin Oma SuPerin kautta viimeistään 25.10.2021 


