Antaa valmiuden toimia kunnan, oppilaitoksen tms. kriisiryhmässä
(ent. nimi debriefing-ohjaajakoulutus). Soveltuu hyvin myös esim.
lastensuojelussa, perhetyössä ja kasvatustyössä toimiville.

ÄKILLISEN KRIISITYÖN
OHJAAJAKOULUTUS (3 PV)
YHTEYDENOTOT JA
ILMOITTAUTUMISET
Johanna Vilppola
työhyvinvoinnin ja kriisityön
asiantuntija
johanna.vilppola@treili.fi
p. 050 470 5057

Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa osallistujille nykypäivän
tutkimus- ja kokemustiedon mukainen osaaminen äkillisissä kriisitilanteissa.
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:

”Kaikkinensa hyvä kokonaisuus,
mielenkiintoinen tyyli käydä
asioita - hyvin jaksanut kuunnella
ja keskittyä.
Elävät esimerkit materiaalin
ulkopuolelta ovat sitä, mitä jää
mieleen ja miksi koulutus on
korvaamaton."

Ilmoittautumistiedot:
• osallistujan nimi
• osallistujan yhteystiedot
(sähköposti ja puhelinnumero)
• organisaatio
• työtehtävä
• laskutusosoite

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Syyskuun koulutuspäivien jälkeen osallistujille on koulutuksen
puolesta mahdollisuus toimia kriisiauttajana tai ohjaajana kriisiistunnossa kunnassa tai 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 tai kriisi-istunnon
ohjaamiseen. Tässä tilanteessa saat kouluttajalta case-tehtävän
tehtäväksi ennen joulukuun koulutuspäivää.
TOTEUTUS:

ke 9.9. - to 10.9.2020 klo 8.30 - 15.30
sekä pe 11.12.2020 klo 8.30 - 15.00
Mylly-auditorio, Koulukatu 13 B, Tampere

HINTA:

350 € + 24 % alv

Ilmainen peruutus 19.8.2020 mennessä, tämän jälkeen
peruutusmaksu on 50 % + 24 % alv/hlö. Koulutus ei sisällä
tarjoilua.
Koulutukseen otetaan max. 16 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.
KOULUTTAJA: Johanna Vilppola
työhyvinvoinnin ja kriisityön asiantuntija
kasvatustieteen maisteri (KM)
psykiatrinen sairaanhoitaja
kriisi- ja poikkeusolojen erikoistumisopinnot
defusing- ja äkillisen kriisityön kouluttaja
voimavarakeskeinen työnohjaaja

