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Yhteisöhoidon 
erityistason 
ohjaajakoulutus 

Jyväskylässä (2 + 2 pv) 

20.-21.9.2018 

ja 30.-31.10.2018



Yhteisöhoidon erityistason ohjaa-
jakoulutus on täydennyskoulutus Yhteisö-
hoidon 2-vuotisen koulutuksen (20 pv) suo-
rittaneille. Koulutus antaa Yhteisöhoidon 
erityistason ohjaajan pätevyyden.

Kouluttajina toimivat
YTT, psykologi Kari Murto ja psykologi, Psy-
koterapeutti (yet) Annukka Murto.

Koulutuspaikka
Koulutuspaikka on Koivuniemen kurssikeskus 
(13 km Jyväskylästä Kuopioon päin). Siellä on 
mahdollisuus majoitukseen ja ruokailuihin. 
Täysihoitopaketti on noin  100,-/koulutusjakso

Koulutuksen tavoitteet
Ohjaajakoulutuksessa opit 

 - toimimaan oman yhteisösi sisäisenä 
tai muiden yhteisöhoitoa toteuttavien 
yhteisöjen ohjaajana.

 - tutkimaan yhteisön toimintaa, 
vahvuuksia ja kehittämisen tarpeita 
yhteisöhoidollisesta viitekehyksestä.

 - soveltamaan ryhmän ja yhteisön 
ohjauksen menetelmiä. 

 - avittamaan ohjattavan yhteisön avointa 
vuorovaikutusta ja kommunikaatiota.

 - tukemaan yhteistyötä avoimen ja 
tehokkaan vuorovaikutuksen ja 
kommunikaation toteuttamisessa.

Koulutuksen rakenne ja sisällöt
Koulutus koostuu kahdesta kahden päivän 
kontaktijaksosta sekä kirjallisuuteen perehty-
misestä ja koulutusaiheisiin liittyvistä välitehtä-
västä. 

Koulutusjaksojen aikataulu: 

20.9.2018  klo10.00-18.00
21.9.2018  klo 08.30-15.30
30.10.2018 klo10.00-18.00
31.10.2018 klo 08.30-15.30

YHTEISÖHOIDON ERITYISTASON OHJAAJAKOULUTUS
 Jyväskylässä (2 + 2 pv) 20.-21.9.2018 ja 30.-31.10.2018



Täydennyskoulutukseen ilmoittautuneille 
lähetetään tarkempi päiväkohtainen ohjelma ja 
ennakkomateriaali.

Sisällölliset teemat ovat

 - Oman roolin ja tehtävän selkiyttäminen 

 - Yhteisön tilanteen arvioiminen 
yhteisöhoidollisesta näkökulmasta 

 - Interventiot ohjaajan työkaluna – 
tiedot ja taitojen harjoittelua

 - Ohjaamisen kompastuskivet ja niiden 
käsittely 

Opetusmenetelmät

 - Videointi

 - Harjoitukset

 - Luentoinsertit

 - Yhteiskeskustelut

Koulutuksen kustannukset
Opetusmaksu on 500,- + alv. Se sisältää ope-
tuksen sekä opetusmateriaalin.
Mikäli samasta työyksiköstä osallistuu koulu-
tukseen useampi koulutettava, maksaa ensim-
mäinen täyden hinnan ja seuraavat saavat 15 % 
alennuksen opetusmaksusta.

Ilmoittautuminen 3.9.2018 
mennessä

Ilmoittaudu tästä 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Suomen Yhteisöakatemia Oy 
puh. 040 7192 309 
akatemia@sya.fi

http://www.sya.fi/ilmoittautuminen/


Kaikki koulutuksemme ovat tilatta-
vissa myös räätälöityinä tilauskoulutuk-
sina. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 
tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat 
mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehit-
tämistarpeita. Koko työyhteisöä, sen johtoa tai 
tiettyä henkilöstöryhmää varten suunniteltu 
koulutus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi 
kehittää työyhteisöä. Kun suunnittelet koulu-
tusta, ota yhteyttä Yhteisöakatemiaan Kalevi 
Tikkaan 
puh. 040 7192 309.


