
Suomen Yhteisöakatemia Oy
Saarijärventie 5 B 14

40200 Jyväskylä
www.sya.fi

Kommunikaatio ja 
vuorovaikutus
työyhteisössä

Yhteisöhoidon ja
yhteisöllisyyden päivät

12.-13.4.2023
Jyväskylässä



KOMMUNIKAATIO JA VUOROVAIKUTUS 
TYÖYHTEISÖSSÄ

Yhteisöhoidon ja yhteisöllisyyden päivät
12.-13.4.2023 (2 pv) Jyväskylässä

”Yhteisön käyttö kasvatuksen, kuntoutuksen 
ja hoidon välineenä on joutunut viimeisten 
parin vuoden aikana väistymään useimmissa 
yksiköissä koronakurimuksen tieltä. Asiakkaiden 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisön 
arkeen ja omaan elämäänsä on yhteisten 
kokoontumisten ja erilaisten vastuiden tauolle 
laittamisten tuloksena kaventunut. Nyt rajoitusten 
väistyessä monissa vierailemissani yhteisöissä on 
havahduttu asiakkaiden aiempaa passiivisempaan 
roolin ja yhteisöllisyyden murenemiseen. 
Myös sotesoppa hämmentää ja tuo tullessaan 
monenlaisia muutoksia. Kutsunkin sinut nyt 
hetkeksi pysähtymään, jakamaan kokemuksiasi ja 
pohtimaan yhdessä yhteisöllisyyden, tuttuuden 
ja kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen 
merkitystä sekä oman että asiakkaan hyvän 
elämän rakennuspalikoina. Sinulla on samalla 
loistava tilaisuus tavata vanhoja kurssikavereita 
sekä verkostoitua uusien tuttavuuksien 
kanssa rennoissa merkeissä Koivuniemen 
leirikeskuksessa Jyväskylässä.”

Näillä ajatuksilla
Lämpimästi tervetuloa!

Terveisin, Annukka



Suomen yhteisöakatemia järjestää ensimmäiset 
Yhteisöhoidon ja yhteisöllisyyden päivät 
Jyväskylässä 12.-13.4.2023

Tervetuloa mukaan rakentamaan 
ja nauttimaan hyvähenkisestä 
tapahtumasta!

Päivät on tarkoitettu yhteisöhoidon koulutuksen 
käyneille henkilöille täydennyskoulutukseksi. 
Lisäksi päivillä on mahdollisuus verkostoitua 
ja tavata vanhoja kurssikavereita rennossa 
tapaamishengessä.
Tapaaminen pidetään Koivuniemen 
kurssikeskuksessa ja tilaisuus on viimeinen kerta 
kun tämä legendaarinen koulutuspaikka on 
käytettävissämme.
Päivien teemana on Kommunikaatio ja 
vuorovaikutus työyhteisössä.
Päivien kouluttajina toimivat yhteisöhoidon 
kehittäjä, yhteiskuntatieteiden tohtori, psykologi 
Kari Murto, yhteisöhoidon kokeneet kouluttajat 
Niko Kivimäki ja psykologi Annukka Murto.

Koulutuspaikkana toimii
Koivuniemen kurssi- ja leirikeskus, joka sijaitsee 
noin 13 kilometriä Jyväskylän keskustasta 
Kuopion suuntaan. 

Päivien kustannukset
Koulutuspäivien osallistumismaksu on 250,- + alv, 
sisältäen opetuksen ja opetusmateriaalin. Lisäksi 
kustannuksiin tulee Koivuniemessä  tarjoilukulut 
, eli ohjelman mukaiset tarjoilut 50,-/osallistuja. 
Koivuniemestä löytyy myös majoitusmahdollisuus 
jonka hinta on 60,-/henkilö kahden hengen 
huoneessa sisältäen aamiaisen ja liinavaatteet..

Ilmoittautuminen 29.3.2023 
mennessä.

Ilmoittaudu tästä

Lisätiedot
Suomen Yhteisöakatemia Oy
akatemia@sya.fi
puh. 040 7192 309

Päivien ohjelma seuraavalla sivulla.

https://www.sya.fi/ilmoittautuminen/
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PÄIVIEN OHJELMA

Keskiviikko 12.4.2023

10:00  Tervetulokahvi

10:30  Tutustuminen ja orientoituminen 
päivään

11:00  Mikä rooli omilla ja toisten tunteilla 
on vuorovaikutuksessa, ammatillisessa 
kasvussa tai yhteisön kehittymisessä? 
Ovatko tunteet häiriötekijöitä vai 
muutosta eteenpäin sysäävä voima?  
(Annukka Murto). 

13:00  Lounas 

14:00  Yhteisöllisen tilan tarkastelua  
WorldCafe -työskentelynä 

15:00 Kahvi
WorldCafe -työskentelyn purku 

17:00  Päivän päätös
Yhteistä vapaamuotoista illanviettoa 
    

Torstai 13.4.2023

8:00  Aamiainen

9:00  Yhteisön ytimestä löytyy kohtaamisia ja 
vuorovaikutustaitoja (Niko Kivimäki)

11:30  Lounas

12:30  Kommunikaation ja vuorovaikutuksen 
merkitys yhteisöhoidossa (Kari Murto)
Yhteisöllisyyttä peräänkuulutetaan 
kasvatuksessa, koulutuksessa, 
kuntoutuksessa, hoidossa …
Mitä yhteisöllisyys sitten on ja mikä estää 
panemasta toimeksi?  Löytyvätkö esteet 
vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta? 
Kyllä ja ei!   
Entä tavastamme ajatella? Tuntea?

13:30 Kahvi

14:00  Yhteiskeskustelua edellisestä teemasta

15:00  Koulutuspäivien arviointi

15:30  Päivän päätös


