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Yhteisökokousten taitava ohjaaminen – 
workshop (2 x 2 pv)
4.-5.12.2013 ja 4.-5.2.2014

Yhteisökokoukset ovat terapeuttisen yhtei-
sön ja yhteisöhoidon perusfoorumi:
yhteisön kehittämisen ja yhteisöllisen vai-
kuttamisen väline.

Yhteisöjen arjessa yhteisökokouksen te-
rapeuttisia mahdollisuuksia ei aina pystytä 
täysipainoisesti hyödyntämään. Kokouksia 
ei saada toimimaan, niistä tulee kaavamaisia, 
asiakkaat jäävät passiivisiksi ja pahimmillaan 
asioiden käsittely ulkokohtaiseksi rutiiniksi.

Miten esimiehenä tai henkilöstön jäsenenä 
voit vaikuttaa ja saada kokoukset aidoiksi ja 
eläviksi, kuntoutumista tukeviksi?

Tavoite:  
Antaa yhteisöhoitoa ja yhteisöllistä kun-
toutusta toteuttavien yhteisöjen esimiehille 
ja henkilöstölle syventävää tietoa, keinoja ja 
valmiuksia yhteisökokousten ohjaamisessa 
ja fasilitoinnissa.   

Käytännönläheinen työskentely: 
Koulutuksessa keskitytään todellisten 
kokousten tutkimiseen, osallistujien –asi-
akkaiden ja henkilökunnan- käyttäytymisen 
havainnointiin ja ymmärtämiseen, havainto-



ja ohjaavien ajattelumallien tunnistamiseen, 
interventioiden valintaan, ajoitukseen ja 
tekemiseen. 

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

Koulutuksen kustannukset: 500,- 
+ alv, sisältäen opetuksen ja opetusmate-
riaalin.

Mikäli samasta työyksiköstä osallistuu kou-
lutukseen useampi koulutettava, maksaa 
ensimmäinen täyden hinnan ja seuraavat 
saavat 15 % alennuksen.
 
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen 15.11.2013 mennessä. 

Workshopin ohjaajat: 
PsM, psykologi, psykoterapeutti Annukka 
Murto ja YTT, psykologi Kari Murto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Suomen Yhteisöakatemia Oy
puh. 050 37 17 671
040 7192 309
akatemia@sya.fi



i-jakso 4.-5.12.2013

(keskiviikko) 4.12.2013
09.45 – 10.00  Tervetulokahvi
10.00  Orientoituminen workshopiin ja   
  tutustuminen
  Miten yhteisökokouksenne toimivat  
  tällä hetkellä?
12.00  Lounas
  Yhteisökokous esimerkki ja esimer- 
  kin analysointi
14.00  Kahvi
  Yhteisökokouksen prosessit
  Kommunikaatio- ja vuorovaikutus- 
  harjoituksia  
17.30     Päivän reflektointi ja päättäminen

(torstai) 5.12.2013
08.00  Aamiainen
08.30   Orientoituminen päivän työskente - 
  lyyn
  Yhteisökokous (esimerkki) ja esi-  
  merkin analysointi
11.30  Lounas
  Roolit yhteisökokouksessa
  Harjoituksia
  Kahvi
  Päivän reflektointi
16.00     Workshopin arviointi ja päättämi-  
  nen

ii-jakso 4.-5.2.2014

(tiistai) 4.2.2014
Teema:    
• Yhteisökokousten esimerkkejä ja esimerkkien 

analysointia
• Interventiot

(keskiviikko) 5.2.2014

Teema:
• Yhteisökokous esimerkkejä ja esimerkkien 

analysointia
• Kriisi- ja ristiriitatilanteiden käsittely yhteisö-

kokouksissa

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavis-
sa myös räätälöityinä tilauskoulutuk-
sina. Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 
tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja tukisivat 
mahdollisimman tarkoin työyhteisönne kehittä-
mistarpeita. Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiet-
tyä henkilöstöryhmää varten suunniteltu koulutus 
on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi kehittää
työyhteisöä. Kun suunnittelet koulutusta, ota 
yhteyttä Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan 
puh. 040 7192 309.
 

ohjelma:


