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Yhteisöllinen toiminta avopalveluissa  
2.-3.12.2013 JYväskYlässä
Terapeuttisen yhteisön ja yhteisöhoidon periaatteita on toteutettu avopalveluissa 
kuten päiväosastoilla, asumisyhteisöissä sekä opetus-, toiminta- ja työkeskuksissa 
jo 70-luvulta lähtien. Kokemukset ovat osoittaneet yhteisön kokonaisuutena 
vaikuttavan ratkaisevasti hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja oppimistuloksiin.

Koska avopalveluyksiköt ovat toiminnaltaan ja rakenteiltaan yksilöllisiä, ei 
yhteisöhoidon ja -kuntoutuksen periaatteita useinkaan pystytä sellaisenaan 
toteuttamaan, vaan niitä joudutaan soveltamaan ja räätälöimään aina kullekin 
yksikölle sopiviksi modifioidun 
terapeuttisen yhteisön tavoin.

Koulutuksen tavoitteena on:

• Oppia terapeuttisen yhteisön ja 
yhteisöhoidon mallin ja menetelmien 
soveltamista ja hyödyntämistä 
avopalvelujen tuottamisessa

• Saada välineitä yksikkökohtaiseen 
toiminnan kehittämiseen 

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja 
terveydenhuollon avopalveluissa 
työskenteleville esimiehille ja 
henkilöstölle (esim. mielenterveystyö, 
kehitysvammahuolto, lastensuojelutyö, 
päihdehuolto).



Koulutuspaikka:

Koulutuspaikkana toimii ihanteellisessa 
järvimaisemassa sijaitseva Koivuniemen 
kurssikeskus (13 km Jyväskylästä 
Kuopioon päin). Kurssikeskuksessa on 
mahdollisuus majoitukseen ja ruokailuun. 
Täysihoitopaketti koulutuksen ajalta 
maksaa n. 80,-.

Koulutuksen kustannukset: 

250,- + alv, sisältäen opetuksen ja 
opetusmateriaalin. Mikäli samasta 
työyksiköstä osallistuu koulutukseen 
useampi koulutettava, maksaa 
ensimmäinen täyden hinnan ja seuraavat 
saavat 15 % alennuksen.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 18.11.2013 
mennessä. 

Kouluttajat:

YTT, psykologi Kari Murto, 
Yhteisöakatemia, Aoh Mirva 
Räsänen, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, 
Mikkeli ja vastaavaohjaaja Nina Ojala 
Päivätoimintakeskus, Naantali. 

Kouluttajat ovat kaikki kirjoittajia Kari 
Murron toimittamassa uutuuskirjassa 
Terapeuttinen yhteisö.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Suomen Yhteisöakatemia Oy

puh. 050 37 17 671

040 7192 309

akatemia@sya.fi
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2.12.2013 Maanantai

10.00  Tervetulokahvi
10.15  Orientoituminen työskentelyyn ja 

tutustuminen
 Yhteisöhoito ja sen soveltaminen 

avopalveluissa  
Yhteisöhoidossa keskeiset rakenteet ja 
prosessit

12.00  Lounas
12.45   Yhteisöhoidon soveltaminen 

psykiatrian päiväosastolla  
Mirva Räsänen

15.00  Kahvi
15.20  Kokemusten jakaminen 

yhteisöllisyydestä avohoidossa, 
kuntoutuksessa ja kasvatuksessa -  
pari- tai pienryhmätyöskentely

 Työskentelyn purku ja yhteiskeskustelu
17.00   Yhteisökokous
17.30   Päivän päättäminen

3.12.2013 Tiistai

08.00   Aamiainen
08.30   Yhteisökokous
09.00   Yhteisöhoidon edellytykset,  

käynnistäminen ja jatkuva kehittäminen
11.00   Lounas
11.45   Yhteisöllisyys päihdekuntoutuksessa 

päivätoimintakeskuksessa
  Nina Ojala
13.30  Kahvi
13.20  Oman toimintamallin tutkiminen ja 

kehittämistarpeiden tunnistaminen – 
pari- ja pienryhmätyöskentelyä

14.00  Koulutuksen reflektointi ja arviointi
- 15.30  Koulutuksen päättäminen

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.


