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Avaimet 
yhteisölliseen 
johtamiseen 

Syventävä 
jatkokoulutus 
(2pv)

3.-4.10.2019 



Koulutuksen tavoitteena on syventää ja vahvistaa 
osallistujien yhteisöllisen johtamisen yksilöllisiä ja 
yhteisöllisiä valmiuksia.  

Syventävä koulutus rakentuu peruskoulutuksessa 
käsiteltyjen teemojen kertaamiselle ja osallistujien 
kokemuksista kerättyjen aiheiden pohjalta työs-
kentelyyn. 

Oppimismenetelminä ovat yhteiskeskustelut 
luentoinserttien, tapauskuvausten, rooli-improvi-
saatioiden ja harjoitusten pohjalta. 

Koulutuksen teemat:

Yhteistyövalmiudet ja tunteet esimiestyössä, 
ristiriitatilanteet, vaikeiden tilanteiden käsittely ja 
itsetuntemuksen vahvistaminen

Kouluttajina toimivat:

YTT, psykologi Kari Murto ja psykologi, psyko-
terapeutti (YET) Annukka Murto

AVAIMET YHTEISÖLLISEEN JOHTAMISEEN
– SYVENTÄVÄ JATKOKOULUTUS 3.-4.10.2019

Koulutus on tarkoitettu Avaimet yhteisölliseen johtamiseen –koulutuksen 
suorittaneille syventäväksi jatkokoulutukseksi.



Ohjelma

Torstai 3.10.2019

09.45 - 10.00 Tulokahvi 

10.00 - Orientoituminen koulutusjaksolle

 Yhteisökokous 

 Yhteistyövalmiudet työyhteisössä 
  

12.00 -  LOUNAS

12.30 - Itsetuntemuksen vahvistaminen   
 työyhteisössä

 Tunteet esimiestyössä 

14.30 -  KAHVI

15.00 -  Vaikeiden tilanteiden käsittely mie  
 lessä ja kielessä 

-17.00	 Yhteisökokous:	Päivän	reflektointi	ja		
 päättäminen

 Sauna, vapaata illanviettoa

Ennakkoon voit valmistautua

- Itselle tärkeiden kokemusten- onnistumisten  
 tai epäonnistumisten- jakamiseen

- uteliaisuuden ja läpinäkyvyyden tutkimiseen

- tosiasioiden, johtopäätösten ja oletusten   
 tunnistamiseen

- läsnäolemiseen ja

- kouluttajan kommelluksiin

Ennakkotehtävä: 

1. Kertaa Avaimet yhteisölliseen johtamiseen – 
koulutuksen lukumateriaalit

2. Kirjoita esimerkkitapaus 2-palstamenetelmällä 
(kuten peruskoulutuksen 4. jaksolla) sinua 
askarruttavasta tilanteesta työssäsi (ohjeet 
liitteenä)

3. Lähetä sähköpostissa ehdotus aiheesta, jota 
toivot käsiteltävän koulutuksessa

Tehtävät 2 ja 3 lähetetään kouluttajalle 20.9.2019 
mennessä	os.	kari.murto@sya.fi

Perjantai 4.10.2019

08.00 -  Aamiainen

08.30 -  Yhteisökokous: Orientoituminen   
 päivän työskentelyyn 

 Osallistujien esimerkkitapausten   
 käsittelyä  

11.00 -  LOUNAS

11.30 - Menetelmiä yhteisöllisen viisauden  
 hyödyntämiseksi esimiehen työssä

13.30 - KAHVI

13.45 - Osallistujien aiheiden ja esimerkki  
 tapausten käsittelyä 

14.45 - 15.15 Yhteisökokous ja koulutuksen   
 arviointi



Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen opetusmaksu on 320,- (+alv). Sisältää 
opetuksen ja opetusmateriaalin.

Koulutuspaikka: Koivuniemen kurssikeskus, Jyväs-
kylä

Koivuniemen täysihoitomaksu on noin 100,-/2hh 
majoituksella.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä 
Ilmoittaudu tästä

Lisätiedot

Suomen Yhteisöakatemia Oy

Saarijärventie 5 B 14,

40200 Jyväskylä

tai

akatemia@sya.fi

Puh. 040 719 2309

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 suunnitte-
let koulutusta, ota yhteyttä Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan puh. 040 719 2309.

www.sya.fi/ilmoittautuminen
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