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Käyttöohjeet Futural/Odoo -kouluttajarekisteriin (päivitetty 
4.10.2021) 
 
Valmistuttuasi Toimiva Lapsi ja perhetyön -kouluttajakasi kirjaudut webropolissa 
 https://link.webropolsurveys.com/S/523B26A7F410CCE6  

 
Kirjauduttuasi saat sähköpostiisi vahvistusviestin, jolla pääset kirjautumaan Futural/Odoo -
kouluttajarekisteriin 
 mieli.futural.fi 

 
 
Tästä eteenpäin tulet tarvitsemaan vain mieli.futural.fi -osoitetta ja omia tunnuksiasi. 
 

1. Kirjaudu rekisteriin alla olevan kuvan mukaisesti, jos olet unohtanut salasanasi, saat sen 
unohtunut salasana -painikkeen avulla.  

 

               
 
 
Kirjauduttuasi sisään, sivun ylälaitaan tulee nimesi, jonka alta pääset klikkaamaan ”oma tili” -kohtaa. 
Sinulle avautuu alla oleva näkymä. 
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Yhteystiedot 
 

1. Yhteystietosi kohdan vierestä ”muokkaa” -nappia painamalla pääset 
muokkaamaan/korjaamaan/täydentämään yhteystietojasi. Tärkeää on, että 
sähköpostiosoitteesi on oikea, tavoitamme näin sinut. Mikäli toivot, että välitämme tietojasi 
koulutuksia järjestäville tahoille, muistathan merkitä myös tarkemmat yhteystiedot. 

2. Yhteystiedoissa toimiala kertoo, missä työskentelet.  
3. Yhteystietojen alalaidasta raksit ”MIELI ry saa näyttää tietoni sivustoillaan” kertoo, että 

voimme antaa yhteystietojasi koulutuksia kyseleville ja näyttää ne myös verkkosivuillamme. 
”Minulle voi lähettää tiedotteita ja markkinointiviestintää” raksi antaa luvan viestintään 
rekisterin kautta. TLP -asiantuntijat lähettävät viestit kouluttajalle rekisterin kautta, joten tämä 
kohta on tärkeä! 
 

1.               2.            3.   
 
 

Kouluttajakokoukset ja koulutukset 
 
Futural/Odoo -kouluttajarekisterissä kirjaat pitämäsi koulutukset ja osallistumisesi 
kouluttajakokoukseen, nämä asiat ylläpitävät kouluttajaoikeuttasi. 
 
 

1. Valitse pääsivulta ”osaaja” -ruutu 

               
 

2. Sinulle avautuu alla oleva näkymä 
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Kouluttaja/verkosto kokoukset kohtaan voit merkitä MIELI ry:n järjestämät valtakunnalliset 
kouluttajakokoukset tai MIELI ry:n hyväksymät alueelliset kouluttajatilaisuudet (MIELI ry ei välttämättä 
ole mukana järjestäjänä, mutta ohjelma on hyväksytty kouluttajakokouksen kaltaisena tilaisuutena).  
 
Pätevyydet kohdasta näet voimassa olevat pätevyytesi. Kun olet kirjannut pidettyjä koulutuksia MIELI 
ry:n TLP-asiantuntijan ne hyväksyttyä, siirtyy tieto tänne. 
 
Toteutukset kohta tulee myöhemmin käyttöön. Siellä voit markkinoida koulutuksiasi, ylläpitää 
ilmoittautumisrekisteriä koulutuksiisi ja lähettää koulutuspalautteen.  
 
Toimialat kohta osaajarekisterin puolella tarkoittaa niitä toimialoja, joilla voitte/haluatte kouluttaa. 
 
Kaikki muut toiminta kohta kertoo alueenne Lp/Tlp -aktiivisuudesta. Tämä ei varsinaisesti ylläpidä 
kouluttajapätevyyttä, mutta kertoo aktiivisuudesta. Esimerkkejä tästä pätevyyden vahvistamisesta: 
parin tunnin kouluttajien buustaukset, LP/TLP työn luennon pitäminen seminaarissa, osallistuminen 
johtoryhmään ym.  
 
Pidetyt koulutukset kohtaan voit merkitä -> 
• LpNp -menetelmäkoulutus (12 tuntia tai 18 tuntia) 
• TLP-menetelmäkoulutus (12 päivää – 72 tuntia) 
• LpNp KK – LpNp kouluttajakoulutus (5/6 päivää – 30/36 tuntia) 
• TLP KK – TLP kouluttajakoulutus (8 päivää – 48 tuntia) 
 
Koulutus kirjataan viimeisen koulutuspäivän päätteeksi ja kun valmistuneiden määrä on selvillä. 
Merkinnässä ilmoitetaan koulutuksen kesto (tuntimäärä), paikkakunta ja päivämääräksi päätöspäivä. 
Kirjatkaa tiedot ilmoittautuneista ja valmistuneista tarkkaan – MIELI ry saa tätä kautta mahdollisuuden 
kerätä tilastoa uusista menetelmäosaajista ja -kouluttajista. Jos koulutat parina, kumpikin kouluttaja vie 
tiedot omaan rekisteriin, ilmoittautuneiden / valmistuneiden lukumäärä puolitetaan. Lisätietokenttään 
on hyvä ilmoittaa kouluttajaparin nimi.1.10. 2019 jälkeen toteutuneet koulutukset kirjataan alustalle.  
 
 
 

Miksi Futural/Odoo? 
 
Myöhemmin rekisterin avulla voit markkinoida koulutuksiasi, ylläpitää koulutusten 
ilmoittautumisrekisteriä sekä tarkastella koulutuksista saamaasi palautetta.  
 
MIELI ry ja TLP-asiantuntijat saavat rekisterin kautta valtakunnallista/alueellista ja toimialakohtaista 
palautetta, laadukkaan ja ajantasaisen rekisterin kouluttajista sekä käyttää sitä viestisessään 
kouluttajille.  
 


