Antaa valm iuden toim ia k unnan / oppilaitok s en tm s .
k r iis ir yhm äs s ä (ent. nim i debrief ing - ohj aaj ak oulut us )

KRIISITYÖN KOULUTUS ÄKILLISIIN
KRIISEIHIN- OHJAAJAKOULUTUS (3PV)
Ilmoittautuminen:
johanna.vilppola@treili.fi
•
•

YHTEYDENOTOT
osallistujan
nimi
osallistujan yhteystiedot
(sähköposti ja puhelinnumero)

•
•
•

organisaatio
työtehtävä
laskutusosoite

TAVOITE:

Koulutuksen tavoitteena mahdollistaa osallistujille nykypäivän
tutkimus- ja kokemustiedon avulla äkillisten kriisien
aiheuttamat reaktiot lapsen ja perheen arjessa. Keskeistä on
reaktioiden tunnistaminen, kohtaaminen, tukeminen,
selviytyminen sekä tarvittaessa jatkoavun piiriin ohjaaminen.
Myös vakauttaminen sekä annostelu ovat koulutuksessa
keskeisessä asemassa. Koulutuksen lopuksi nostetaan esiin
myös työntekijän jaksamisen näkökulma.
SISÄLTÖ:

YHTEYDENOTOT
Johanna Vilppola
Työhyvinvoinnin ja
kriisityön asiantuntija
johanna.vilppola@treili.fi
p. 010 526 6031
Sanna Miettinen
Työhyvinvoinnin
ja organisaatiokäyttäytymisen
asiantuntija
sanna.miettinen@treili.fi
p. 010 526 6030

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kriisi-interventioita ohjaavat periaatteet
Kriisiauttamisen tarkoitus ja tavoitteet
Reaktiot kriisissä (eri vaiheissa)
Kriisi-interventioiden ajoitus ja annostelu
Lapset ja nuoret kriisitapaamisessa/-istunnossa
Kehon reaktiot ja niiden rauhoittaminen
Auttajan oma jaksaminen ja voimavarat
Kriisityön eettisyys ja esteellisyys
Kriisityö konkreettisesti, harjoittelua
Kriisiauttamiskokemusten jakaminen

Toteutus:

to 12.9.- pe 13.9.2019 klo 8.30- 15.30 sekä
pe 13.12. klo 8.30-15.00,
Mylly-auditorio Koulukatu 13B, Tampere

Hinta:

350€ + 24 %alv.

Ilmainen peruutus 16.8.2019 mennessä, tämän jälkeen
peruutusmaksu 50% + 24%alv. /hlö, koulutus ei sisällä
tarjoilua.
Koulutukseen otetaan max. 16 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttajana:
Työhyvinvoinnin ja kriisityön asiantuntija Johanna Vilppola

Helmikuun koulutuspäivien jälkeen osallistujille on koulutuksen
puolesta mahdollisuus toimia kriisiauttajana tai ohjaajana kriisiistunnossa kunnassa/ työyksikössä.
Kolmantena koulutuspäivänä joulukuussa tarkastellaan aitoja
kriisiauttamisen kokemuksia, joita koulutukseen osallistujat ovat
kolmen harjoittelukuukauden aikana voineet hankkia.
Voit osallistua koulutukseen vaikka sinulla ei vielä olisi
mahdollisuutta konkreettisesti osallistua kriisityöhön/ kriisi-istunnon
ohjaamiseen. Tässä tilanteessa saat kouluttajalta case-tehtävän
tehtäväksi ennen joulukuun koulutuspäivää.

•••••••••••••••••••••••

Syksyn 2018 koulutuksen palautteita:
•

”Parasta antia oli tunne, että ei tämä ole mahdotonta, vaan osaan
jo paljon. Vuosia uinunut innostus kriisityöhön heräsi, se on
hienoa! ”

•

”Lämmin, salliva ja arvostava sekä turvallinen ilmapiiri. Materiaali
selkeää ja jäsennettyä.”

•

”Oikean elämän elävät esimerkit elävöittivät - ei olisi ollut ilman
kokenutta kouluttajaa."

Johanna Vilppola
Kasvatustieteen maisteri (KM)
Opettajan pätevyys (AmO)
kasvatustiede
psykologia
henkilöstöjohtaminen
erityispedagogiikka
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Kriisi- ja poikkeusolojen erikoistumisopinnot
Debriefing-kouluttaja
Defusing-kouluttaja
Voimavarakeskeinen työnohjaaja (valm. kevät 2021)
Näyttötutkintomestari (NTM)
lähihoitaja
Aikuiskasvatuksen tohtorikoulutettava, Turun yliopisto,
tutkimusaiheena:
Koulutus ja työ mielenterveyskuntoutujien elämänkerronnoissa

