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Johdanto 

Syventävä defusing ohjaajakoulutus palaa 
ohjelmistoomme uudistettuna. Se antaa ohjaajal
le paremmat työvälineet defusing tapaamiseen. 
Se antaa myös ohjattaville tehokkaammat 
mahdollisuudet saada puretuksi rankan työ
tilanteensa haitallinen kuormitus. Koulutus tähtää 
myös siihen, kuormitustaan purkava työntekijä saa 
lisää keinoja säädellä itse omaa käyttäytymistään 
vaativissa työtilanteissa. Näin on mahdollista, 
etteivät rankat työtilanteet iske niin häiritsevästi.
Defusing työskentely on keskittynyt ensisijaisesti 
yksilölliseen psyykkisen kuormituksen 
purkamiseen. Tässä koulutuksessa mukaan 
liitetään myös yhteisöllinen elementti. Rankka 
työtehtävä on tehty ja koettu yhdessä. Se 
myös puretaan yhdessä. Onnistuessaan välitön 
purkaminen lisää työporukan keskinäistä 
luottamusta ja hyväksymistä sekä parantaa 
yhteistyön laatua. 

Kenelle? 

Kurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille, sillä 
perusteoriaa palautetaan mieliin vain osit tain. 
Osallistuminen edellyttää myös sitä, että kurssille 
osallistujilla on kokemusta defusing tapaamisten 
ohjauksesta. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on lisätä välittömän purkamisen 
vaikuttavuutta. Samalla pidetään edelleen läh
tökohtana sitä, että defusing ohjaajat tulevat 

oman organisaation piiristä – siis ei edellytetä, 
että he olisivat psykologeja, terapeutteja 
tai muita ulkopuolisia ammattilaisia. Yhden 
poikkeuksen muodostavat työterveyden työn
tekijät, jotka usein toimivat defusing ohjaajina 
asiakasorganisaatioissaan. 
Koulutuksessa ohjaajat saavat lisää keinoja 
tehdä havaintoja ohjattavien käyttäytymisestä 
rankoissa tilanteissa ja selvittävät niitä yhdessä 
ohjattavien kanssa. Näin ohjattavat saavat lisää 
ymmärrystä omaan toimintatapaansa ja reak
tioihinsa. Näin ohjattavat saavat lisää ymmärrystä 
omaan toimintatapaansa ja reaktioihinsa. Tätä 



kautta lisääntyvät ohjattavien mahdollisuudet 
itsesäätelyyn myös tulevissa rankoissa tilanteissa.

Koulutuksen rakenne 23.-24.9.2021 
(2 pv) 

Maanantai 23.9.2022 

Tulokahvi klo 10.00
Aloitus klo 10.2012.00

Paneudumme rankassa työtilanteessa työs
kentelevän ammattilaisen mielen ja kehon 
reaktioihin niin autonomisen hermoston kuin 
tietoisen toiminnan ohjauksenkin näkökulmasta. 
Tarkastelemme vireystiloja ja niiden vaihteluita 
ja myös dissosiaation osuutta rankoissa 
työtilanteissa. 

Lounas klo 12.0013.00 

Käymme yhdessä läpi kurssille osallistuville 

vaikeaksi muodostuneita defusing istuntoja 
sekä tarkastelemme ohjaajien omia reakti oita 
ohjaustilanteissa. 

Päiväkahvi klo 14.3015.00

15.0016.30 Istuntoharjoitus. 

Päivän arviointi 16.3017.00 
Päivällinen, sauna 17.00 

Tiistai 24.9.2021

Aamiainen klo 8.008.30
Aloitus klo 8.3011.00

Hallinnan kokemus työtä suorittaessa on 
oleellinen niin tehtävässä onnistumisen kuin 
oman turvallisuudenkin kannalta. Hallinnan 

kokemuksen menetys ja traumatisoituminen. 
Men neisyyden haamut ja triggerit sekä niiden 
tunnistaminen. Keinoja palautua takaisin so
pivaan vireystilaan ja työtehtävän hallintaan. 
Harjoituksia.

11.0011.45 Lounas
11.4513.00 Defusing työskentelyn yhteys 
työyhteisön hyvinvointiin.
13.0015.00 Istuntoharjoitus
15.0015.30 Koulutuksen arviointi ja päätöskahvi

Kouluttajana toimii psykologi, 
traumapsykote rapeutti (VET) Jukka Jylhä.



Koulutuspaikka 
Koulutuspaikkana toimii ihanteellisessa järvi
maisemassa sijaitseva Koivuniemen kurssikes
kus (13 km Jyväskylästä Kuopioon päin). Kurs
sikeskuksessa on mahdollisuus majoitukseen ja 
ruokailuun. Täysihoitopaketti koulutuksen ajalta 
maksaa n. 100,. 

Koulutuksen kustannukset 

Koulutuksen kustannukset: 295, + 

alv, sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin. 
Ilmoittautuminen 8.9.2021 mennessä. 

Ilmoittaudu tästä 

Lisätiedot 

Suomen Yhteisöakatemia Oy 
puh. 040 7192 309 

akatemia@sya.fi 
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.

www.sya.fi/ilmoittautuminen



