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Debriefing-ohjaajakoulutus 11.-13.12.2013
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää onnettomuuteen 
joutuneiden ja sen läheltä kokeneiden tilannetta ja prosessia sekä valmentaa 
osallistujat tiedollisesti ja kokemuksellisesti debriefingistunnon vetämiseen.

Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä toimiville 
ammattilaisille, kunnallisissa kriisiryhmissä mukana oleville ja niihin haluaville, sekä 
muissa organisaatioissa toimiville kriisiryhmille ja kriisivastaaville. 

Koulutuksen aiheita

• Järkyttävän tapahtuman 
muodostuminen traumaattiseksi ja 
trauman kokeneen reaktiot

• Debriefing psyologisena ensiapuna 
traumaattisen tapahtuman jälkeen

• Debriefing-video keskusteluineen

• Debriefing-istunnon rakenne ja kulku

• Ohjaajan oma persoona työvälineenä 
debriefing istunnossa

• Harjoitusistunnot pienryhmissä 
palautekeskusteluineen

• Tarpeen mukaisen jatkoavun 
kysymykset. 



Koulutuspaikka:

Koulutuspaikkana toimii ihanteellisessa 
järvimaisemassa sijaitseva Koivuniemen 
kurssikeskus (13 km Jyväskylästä 
Kuopioon päin). Kurssikeskuksessa 
on mahdollisuus majoitukseen ja 
ruokailuun.

Täysihoitopaketti koulutuksen ajalta 
maksaa n. 140,-. 

Koulutuksen kustannukset: 350 
€ + alv sisältäen opetuksen ja 
opetusmateriaalin.

Mikäli samasta kriisiryhmästä tai 
työyksiköstä osallistuu koulutukseen 
useampi koulutettava,maksaa 
ensimmäinen täyden hinnan ja seuraavat 
saavat 15% alennuksen.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 22.11.2013 mennessä.

Kouluttaja:

Kouluttajana toimii psykologi, 
psykoterapeutti (vet) Jukka Jylhä 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Suomen Yhteisöakatemia Oy

puh. 050 37 17 671

040 7192 309

akatemia@sya.fi



Debriefing -ohjaajakoulutuksen ohjelMa 11.-13.12.2013

11.12.2013 Keskiviikko

10.00 Tervetulokahvi.  
Järjestäytyminen, kurssin tavoitteet ja 
työskentelymenetelmät

11.30 Lounas
12.30 Traumaattinen tapahtuma ja ihmisen 

reaktiot traumaattisen tilanteen 
seurauksena

14.00 Kahvi
14.30 Debriefing psyologisena ensiapuna 

traumaattisen tapahtuman jälkeen
15.30 Istunnon rakenne ja kulku
17.00 Päivällinen
19.00 Sauna ja illanviettoa 

12.12.2013 Torstai

08.00 Aamiainen
08.30 Debriefing-video keskusteluineen
11.00 Lounas
12.00 Oma persoona työvälineenä  

debriefing-istunnossa
13.30 Kahvi
14.00 Harjoitusistunto I valmistelu 

pienryhmissä
14.45 Harjoitusistunto I ja sen 

palautekeskustelu pienryhmissä
16.45 Väliarviointi
17.00 Päivällinen
19.00 Sauna ja illanviettoa

13.12.2013 Perjantai

08.00 Aamiainen
08.30 Harjoitusistunto II valmistelu 

pienryhmissä
09.00 Harjoitusistunto II ja sen 

palautekeskustelu pienryhmissä
11.30 Lounas
12.00 Omasta jaksamisesta huolenpito ja 

sijaistraumatisoituminen
- 15.00 Kurssin arviointi ja päätöskahvi

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat 
tilattavissa myös räätälöityinä 
tilauskoulutuksina. Ne suunnitellaan 
ja toteutetaan yhdessä tilaajan kanssa, jotta 
ne vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman 
tarkoin työyhteisönne kehittämistarpeita. 
Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiettyä 
henkilöstöryhmää varten suunniteltu koulutus 
on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi kehittää 
työyhteisöä.

Kun suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä 
Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan puh. 040 
7192 309.


