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Yhteisöllä on merkitystä

Yhteisö vaikuttaa aina jäseniinsä.  Yhteisö on myös 
jäsentensä luomus. Jokainen ihminen rakentaa 
toiminnallaan yhteisöä joko myönteiseen tai 
kielteiseen suuntaan.

Tiedämme kokemuksistamme, että hyvä yhteisö 
vaikuttaa positiivisesti ja tuottaa hyviä tuloksia. 
Huonon yhteisön vaikutukset näkyvät työyhtei-
söissä esim. ihmisten työuupumuksena ja sairaus-
poissaoloina, koulumaailmassa koulukiusaamisena 
tai kaduilla katuväkivaltana.

Yhteisöllisyyden ja yhteisen vastuun lisäämisen 
nähdään tänä päivänä ratkaisuksi useisiin akuuttei-
hin ongelmiin työyhteisöissä, kouluissa tai tervey-
den- ja vanhustenhoidossa.

Yhteisön tietoisella hyödyntämisellä kuntoutus-, 
hoito- ja kasvatustyössä on tutkimustenkin perus-
teella saatu aikaan hyviä ja pysyviä tuloksia.

Tärkein yhteisön rakentaja on sen 
johtaja

Johtaja vaikuttaa ennen kaikkea esimerkillään. 
Lisäksi hän tarvitsee tietoa, välineitä ja taitoa 
onnistuakseen hyvän yhteisön rakentamisessa ja 
jäsenten yhteisvastuun kehittämisessä.

Avaimet yhteisölliseen johtamiseen tarjoaa käy-
tännössä testatut tiedot, taidot ja välineet yhtei-
sön johtamiseen. Yhteisöllinen johtaminen edustaa 
tavoitteellista ja tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveyssektorin sekä opetus- ja kas-
vatustoimen alueella työskentelevät johtajat ja 
esimiehet.

Valmennuksen sisällöt 

Sisällöt kattavat yhteisöllisen toimintakulttuurin 
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kehittämisen, kehittämisessä tarvittavat sosiaaliset 
välineet sekä johtajan henkilökohtaiset taidot 
välineiden soveltamiseen.

• Miten kehitän hyvän yhteisön? Yhteisön 
prosessikeskeinen kehittämisstrategia.

• Miten luon johtamista tukevan 
vuorovaikutuksen ja kommunikaation 
rakenteen? Yhteistyöfoorumien rakentamisen 
ja systeemisen ajattelun toteuttaminen.

• Miten saan yhteistyöfoorumit toimimaan? 
Olenko itse haluamani muutoksen 
este tietämättäni? Oman mielen mallin, 
ajattelutavan, tunteiden, toiminnan ja sen 
vaikutusten tunnistaminen.

• Miten hallitsen yhteisön johtamisen keskeiset 
prosessit: päätöksenteon, ongelmien 
ratkaisemisen, konfliktien käsittelyn, 
palautteen antamisen ja vastaanottamisen ja 
rajojen hallinnan?

• Miten turvaan jatkuvan oppimiseni johtamisen 
arjessa? Systemaattisen, monisuuntaisen ja 
jatkuvan palautteen varmistaminen.

Oppimismenetelmät

9 lähiopetuspäivää, teemoihin liittyvä kirjallisuus, 
yhteisön ja oman toiminnan analysointiin liittyvät 
välitehtävät sekä osanottajan valitseman koulu-
tuksenaikaisen kehittämistehtävän

Kouluttajat:  YTT,  psykologi Kari Murto, 
PsM, psykologi Annukka Murto ja psykologi 
Jukka Jylhä

Koulutuspaikka:  Koivuniemen kurssikeskus, 
Jyväskylä.  

Koivuniemen kurssikeskus n. 12 km Jyväskylästä 
Kuopioon päin. Kurssikeskuksissa on mahdollisuus 
myös majoittumiseen. Koulutuspäivien ruokailut 
ja mahdolliset majoittumiset eivät sisälly kou-
lutuksen hintaan, vaan ne laskutetaan erikseen. 
Lisätietoa p. 040 535 1657 (Vesalan kurssikeskus).

Koulutuksen kustannukset: 1600 € + (alv)

sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin.

Ilmoittautumiset 30.12.2013 
mennessä.



1

(ke) 15.1.2014 Koulutusprosessin tarkistaminen yhdessä osallistujien kanssa.
Yhteisön kehittämisen strategiat ja johtajan tehtävät.
Kehittämistehtävän valinta.

2

(to-pe) 6.-7.3. 2014 Prosessin johtaminen.  Yhteisöllisen toiminnan välineet. 
Vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakenteet. Sitoutumista vahvistava päätöksenteko.
Systeeminen ajattelu.

3
(ti-ke) 6.-7.5.2014 Tunteet ja johtaminen – mitä on tunnejohtaminen? 

Vaikeat tilanteet yhteisöllisessä johtamisessa.

4

(to-pe) 18.-19.9.2014
Miten saan yhteisöni toimimaan yhteisöllisesti?  
Johtajan tietoisuus- ja kommunikaatiotaidot;  oman mielen mallin, ajattelutavan, toimin-
nan ja seuraamusten tiedostaminen oppimisen lähtökohtana.

5

(to-pe) 9.-10.10.2014 Systemaattisen, monisuuntaisen ja jatkuvan palautteen turvaaminen jatkuvan oppimisen 
perustana. 
Koulutuksen ja oman oppimisen arviointi.

Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan 
kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat mahdolli-
simman tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita.
Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiettyä henkilös-
töryhmää varten suunniteltu koulutus on osoit-
tautunut tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä.
Kun suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä Yhtei-
söakatemiaan Kalevi Tikkaan

puh. 040 7192 309.
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Tilauskoulutukset
Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa 
myös räätälöityinä tilauskoulutuksina.
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