
Kriisityön kouluttaja 
 
"Käsittääkseni tämän tyylistä konkretiaan linkittyvää kirjallisuutta on valitettavan vähän. 
Omakohtainen kokemuksesi lapsen menettämisestä tekee kirjasta syvällisemmän kuin 
teoriatason oppaat. Kirjan konkreettisuus ja helppolukuisuus puhutteli. Koin, että kirja on 
kirjoitettu paitsi läheisensä menettäneille myös ammattilaisille. Itseäni viehättää avara tapasi 
pohtia asioita, sillä harvoin missään on vain yhtä oikeaa tapaa lähestyä asiaa." 
 

K-MS: Ennen kirjan kirjoittamista, tein sisällöstä noin puolen tunnin videon, jota ko. 
kouluttaja käyttää koulutuksessaan. Tässä palautteet videosta. 

 
Pidin tänään klinikkaluennon aiheena akuutti kriisityö ja psykososiaalinen työskentely. Näytin 
tekemäsi videon "Kuoleman kohtaaminen" opiskelijoille.  Muutama opiskelijoista itki 
avoimesti videota katsoessamme. Kurssilla suurin osa on naisia, mutta joukossa on myös 
muutamia miehiä. Videosi oli erittäin pidetty ja hyödylliseksi koettu. Kiitos, kun saan 
hyödyntää sitä kriisityön opetuksessani. 
 
Osallistujien palautteet: 
o Oli hyvä ja kuvaava. Toi esiin myös hieman sitä, miten miehet voivat käsitellä traumoja. 
o Toi loistavasti esiin myös erilaiset tavat käsitellä ja kohdata traumaattiset kokemukset. 
o Oli todella koskettava ja tunteita herättävä. Erittäin informoiva. Avasi aihetta hyvin, jää 

varmasti mieleen. Antaa varmasti paljon kuolleen läheiselle ja myös sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisille. 

o En ole nähnyt vastaavaa ikinä. Aivan uskomattoman hieno kokemus nähdä tämä. 
o Video oli ristiriitainen, miten voi kuvata oman lapsensa tilannetta powerpointilla. Toisaalta 

tunteellinen, pysäyttävä... päässyt yli suurimasta tuskasta. Ei ehkä "akateeminen" mutta 
todella hyvä silti. 

o "Kokemusasiantuntijaa" aina tärkeää kuulla -> asiakkaan ääni tuli kuuluville. Auttoi 
hahmottamaan surevan kohtaamista. 

o Nostatti paljon tunteita ja ajatuksia. Oli todella koskettavaa, että surun kokenut isä muisteli 
tytärtään lämmöllä. On minun mielestäni tärkeää näyttää luennoilla, jossa käsitellään 
surutyötä, vaikka video on yhden henkilön kokemus. 

o Jäi todella surullisista asioista ja niiden käsittelystä raskas mieli, mutta kuitenkin tunsi 
saavansa paljon keinoja mitä voisi käyttää. Hyvä video. 

o Koskaan ei voi saada liikaa ohjausta siihen, miten surukriisissä / kuoleman kohdannutta 
henkilöä / asiakasta voi lähestyä. Hyviä konkreettisia ohjeita, mitä sanoa jne. voi käyttää. 

o Video koskettava, puhutteleva, tunteita herättävä. 
o Koskettava, järkyttävä ja eteen päin menemisen mahdollistava. Aito ja konkreettinen. 
o Video oli virkistävä elementti luennolla. Sen tarjoama konkretia ja koskettavuus avasivat 

hienosti käsiteltävää teemaa ja antoi paljon ajateltavaa J 
o Hyvä, koska ei tarjonnut yhtä totuutta vaan näkökulman surun käsittelyyn. Hyviä neuvoja 

surun käsittelyyn. 
o Hyvä käytännön esimerkki menetyksestä ja elämän jatkumisesta. 
o Koskettava video. Lohduttavaa, että jostain kauheasta voi selviytyä ja jopa kehittyä 

elämään rikkaampaa elämää. Kiitos, kun jaoit kokemuksesi J 
o Tosi hyvä, kiva kuulla mitä menetyksen kokenut ja sureva ihminen itse toivoo ja kuinka 

hän neuvoisi muita. 
o Toimi hyvin aiheeseen virittäytymisen kannalta, vaikka olikin ehkä hieman liian pitkä / 

hidastempoinen. 
o Videon vuoksi aiheeseen pääsi paljon syvää luotaavammin kiinni. Hyvä valinta, ei ollut 

liian pitkä. 
o Itsellä oli vaikea saada videosta irti, tuli olo että joutuu / saa kohdata paljon erilaisissa 

kriiseissä olevia ihmisiä, joilla erilaisia käsittelymekanismeja. 



o Koskettava kertomus traumasta selviytymiseen, loi uskoa ja toi esiin monia eri tapoja 
selviytymistä ajatellen. 

o Video oli hyvä - vähän tunteikasta sitä oli katsoa. 
o Video oli hyvä, ajatuksia herättävä ja koskettava. 
o Luennolla näytetty video oli pysäyttävä. Isänä, jolla on kaksi teini-ikäistä lasta, on jollain 

tasolla mahdollista ymmärtää isän surua. Oli hyvä palauttaa mieleen, että suru on aina 
asiakkaalle henkilökohtainen asia. 

o Oli todella mielenkiintoista katsoa videota. Karl-Magnuksen kertomus oli niin 
omakohtainen ja syväluotaava. Oli mahtavaa, kuinka asiallisesti hän pystyi kokemuksestaan 
kertomaan. Saman tyyppisiä videoita olen nähnyt lähinnä siltä pohjalta, että vanhemmat 
ovat kertoneet oman selviytymistarinansa. Tässä käytiin läpi prosessia. Kosketti myös 
tunteita. 

o Koskettava, aito tarina. Kiva kun se oli "voimaantumisen" tarina eikä vai sellaista tuskassa 
rämpimistä. 

o Koskettava ja hyvä muistutus miten kohdata kriisin keskellä olevaa, kuunnellen ja 
kunnioittaen. Kiitos, kiitos! 

 


