
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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AIKA      12.12.2018 klo 12.30 – 16.00. Ilmoittautuminen klo 12.10 ja tauko klo 14.00-14.30

PAIKKA Seinäjoki, Kalevankatu 35, Kampustalo, luokka C2044

OSALLISTUJAT  Vanhustyön esimiestehtävissä toimivat ja muut aiheesta kiinnostuneet

TAVOITE Koulutus herättelee pohtimaan, millaista on hyvä vanhusten hoito, millaisia 

asenteita vanhustyöhön liittyy ja miten hyvällä johtamisella voidaan tukea 

entistä parempaa vanhustyötä.

SISÄLLÖT - asiakaslähtöisyys ja hyvän hoidon elementit

- johtamisen merkitys hyvän hoidon mahdollistajana

- hyvän johtamisen elementit, ikäjohtaminen ja hyvä työ- ja asiakaskäyttäytyminen

KOULUTTAJA    Jenni Kulmala, TtT, Gerontologian ja kansanterveyden dosentti, yliopettaja 

Erikoistutkija, THL, Apulaisprofessori, Karolinska Institutet 

LISÄTIETOJA suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo@seamk.fi ja  p. 040 830 2386

HINTA 78 € + 18,72 € (alv 24 %) yhteensä 96,72 € sisältää luentomateriaalin sähköisenä 

sekä kahvin. Alle 150 euron laskusta veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän.

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 22.11.2018  taydennyskoulutus@seamk.fi tai

p. 040 830 2371 tai 06 415 6087. EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-

työpöydän kautta. Pyydämme mainitsemaan erityisruokavalioista ilmoittautumisen 

yhteydessä.

Koulutukseen voi osallistua myös etänä (Skype for Business). 

Peruutusehdot

Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. 

Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko 

koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. Mikäli esteenä on sairaus, josta toimitetaan 

terveydenhoitajan tai lääkärintodistus viikon sisällä koulutuspäivästä, veloitetaan 20 % koulutuksen hinnasta.

seamk.fi/taydennyskoulutus

Hyvällä 

johtamisella 

kohti parempaa 
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