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VUODEN KESÄYLIOPISTO-OPETTAJA 2014 ON VALITTU

12.11.2014

KM, kouluttaja, konsultti, työnohjaaja Jukka Harmainen on valittu vuoden 2014 Kesäyliopistoopettajaksi.
Jukka Harmainen on edistänyt toiminnallaan yhteistyötä pitkien
koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksissa kesäyliopistoissa. Hän
kouluttaa monipuolisesti eri ammattiryhmiä opettajista ja sosiaalityöntekijöistä
asianajajiin.
Harmainen osallistuu puhujana säännöllisesti kansallisiin konferensseihin ja
seminaareihin sekä kouluttautuu kansainvälisissä kongresseissa. Hän kirjoittaa
artikkeleita
ja
tuottaa
koulutusmateriaaleja
työnohjauksesta
ja
perheterapiasta. Näin hänellä on ajantasaiset tiedot uusimmista tutkimuksista
ja käytännöistä. Hän kuuluu jyväskyläläiseen perheterapiakouluttajayhteisöön,
joka yhdessä kehittää koulutussisältöjä ja toimii yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston kanssa.
Harmainen on toteuttanut perheterapiakoulutuksia yhteistyössä yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten,
sairaanhoitopiirien ja seurakuntien kanssa. Psykoterapiakoulutusten siirryttyä korkeakoulujen toteuttamaksi
hän toimii kouluttajana Jyväskylän yliopiston koulutusohjelmissa. Hän toimii työnohjaajana työryhmille ja
konsultoi organisaatioita kehittämisessä ja muutostilanteissa. Lisäksi Harmainen suunnittelee
tilauskoulutuksia ja pitää yksityisvastaanottoa.
Kouluttamisen teemoja ovat perhekeskeinen työ, perheterapia, aviopariterapia, verkostotyö, työnohjaus,
kouluttajakoulutus, esimiesvalmennus, vuorovaikutustaidot, vaikeat asiakastilanteet, työssä jaksaminen ja
työyhteisökysymykset.
Kouluttajana Jukka Harmainen on saanut erityistä kiitosta vuorovaikutuksesta, monialaisuudesta ja
toiminnastaan opettajana ja kouluttajana. Opiskelijat arvostavat Jukka Harmaisen kykyä huomioida jokaista
osallistujaa ja antaa niin suullista kuin kirjallistakin palautetta kannustavasti.
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston ensimmäiset työnohjaajat valmistuivat keväällä 2014 Jukka Harmaisen
toimiessa vastuukouluttajana. Harmaisen mukaan työnantajat ovat alkaneet ymmärtää työnohjauksen
arvon. Työelämä muuttuu, monet toimivat tietotaitoammateissa ja työnohjaus on yksi tehokas tapa lisätä
työpaikkojen työhyvinvointia, kehittää toiminnan sisältöä ja laatua organisaation periaatteiden mukaan.
Vuoden kesäyliopisto-opettajan valinnan on tehnyt Suomen kesäyliopistot ry:n hallitus Etelä-Pohjanmaan
kesäyliopiston esityksestä. Suomen kesäyliopistot ry edustaa Suomen 20 kesäyliopistoa, jotka antavat
opetusta yli 100 paikkakunnalla. Kesäyliopistot ovat vapaan sivistystyön lain mukaisia alueellisen
koulutustarjonnan oppilaitoksia, jotka järjestävät avointa yliopisto-opetusta ja korkea-asteen opetusta,
ammatillista täydennyskoulutusta, yleissivistävää koulutusta sekä muuta alueensa taloudellista ja
kulttuurista kehittämistä tukevaa toimintaa. Toiminta perustuu toiminta-alueen väestön koulutustarpeisiin.
Vuonna 2013 kesäyliopistoissa oli yli 3800 kouluttajaa ja opettajaa. Kouluttajat ja opettajat ovat kurssi- ja
koulutusohjelmakohtaisesti palkattuja, avoimessa yliopisto-opetuksessa yliopiston opettajia sekä
ammatillisessa täydennyskoulutuksessa eri sisältöalueiden asiantuntijoita. Kesäyliopistojen toiminta on
ympärivuotista. Opetus on kaikille avointa pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta.
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