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Toiminnallista työnohjausta ja toiminnallisia menetelmiä on 
mahdollista käyttää sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksessa. 
Kun asiat avataan ryhmässä erilaisten toimintojen kautta, niiden 
monimuotoisuus tulee esille ja uusia näkökulmia sekä vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja on mahdollista löytää.

Toiminnallisen työnohjauksen tavoitteena 
on aktivoida ja osallistaa ihmisiä 
koulutuksellisissa, terapeuttisissa sekä 
työnohjauksellisissa prosesseissa. Toiminnan 
kautta työnohjausprosessia lähestytään 
luovasti, vailla ylimääräistä kontrollia, ja se 
antaa mahdollisuuden nähdä erilaiset roolit 
ja niiden toiminta, mahdolliset korostumat 
ja taustavoimat konkreettisemmin kuin 
pelkkään keskusteluun pohjautuvassa 
vuorovaikutustilanteessa. Kun asiat on 
nähty ja ymmärretty konkreettisella tasolla, 
on muutoshaasteisiin helpompi tarttua. 
Samalla mahdollistuu niin menneen kuin 
tulevankin tarkastelu, kuinka asiat ovat 
olleet ja miten ne voisivat olla.

Koulutus pohjautuu seikkailu- ja 
elämyspedagogiikkaan ja se toteutetaan 
toimintaan sidotusti teknisen 
lajitaitokoulutuksen ja erilaisten yksilö- tai 
ryhmätasolla toteutettavien toiminnallisten 
aktiviteettien kautta. 
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Kenelle
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 
henkilöille, joilla on työnohjaajakoulutus, 
työnohjauskokemusta ja kiinnostusta 
toteuttaa työnohjauksissaan 
toiminnallisia ja turvallisia elämyksellisiä 
ohjausprosesseja erilaisissa toiminnallisissa 
toimintaympäristöissä. 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa 
osallistujille perusteet turvallisista 
teknisistä taidoista suunnitella, tuottaa ja 
toteuttaa tavoitteellisia ja toiminnallisia 
prosesseja työnohjauksen apuvälineiksi tai 
osaksi työnohjausprosesseja.

Miten
Koulutussisältöinä ovat melonnan ja 
vesistötoiminnan, köysitoiminnan sekä 
maastossa ja luonnossa toteutettavien 
toiminnallisten aktiviteettien laji-, ohjaus- 
ja turvallisuustaidot. Tiedot ja taidot ovat 
sovellettavissa laajasti erilaisiin toimintoihin, 
mutta viitekehyksenä ja lähtökohtana 
koulutukselle on toiminnallinen työnohjaus 
joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksen 
mahdollisuutena.  

Koulutus ei edellytä osallistujalta 
koulutukseen liittyviä erityistaitoja, vaan 
normaali terveydentila ja uimataito ovat 
riittävä pohja koulutukseen hakeutumiselle.

Kouluttajana toimii Suomen 
Yhteisöakatemiasta Juha Nikkilä YTO 
(STOry)

http://www.sya.fi/juha-nikkila/


Koulutuspaikka
Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan 
paikkakunnalla tai tilaajan valitsemassa 
toteutuspaikassa. Vaihtoehtoisesti voimme 
hankkia toteutuspaikan myös tilaajan 
puolesta.

Lisätiedot:
Suomen Yhteisöakatemia Oy    

akatemia(at)sya.fi 

puh. 040 7192 309 

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.

 


