
MONTAASIOHJAUS JA SOCIAL DREAMING MATRIX  
– TYÖNOHJAUKSEN UUDET MUODOT ESITTELYSSÄ 
 
 

Montaasiohjaus astuu näyttämölle 
 
Aika  19.11.2015, klo 13–16 
 
Paikka  Mikkelin teatteri klubi, Savilahdenkatu 13, 50100 Mikkeli 
 
Asiantuntijat  Konseptityön neuvonantaja Harri Hyyppä aloittaa. Ohjauksen  
  historiasta Montaasiohjaukseen kuljettaa Montaasikonseptin  
  arvioitsija Ville Pietiläinen. Montaasiohjauksen kolmea toiminnallista 
  alustaa tekee näkyväksi Montaasiohjauksen kehittäjä Johanna Nevala.  
 
Taustaa  Montaasiohjaus on työn ja aluekehittämisen tehtävään rakennettu 
  poikkitieteellinen ja taiteellinen ohjauksen muoto. Seminaarissa  
  avataan ensimmäistä kertaa Montaasiohjauksen kolmea alustaa:  
  kokemuksellista työnkuvaan, Montaasia ja Eläväkuvakäsikirjoitusta. 
  Montaasifilosofian rakentamista hallinnoi Lapin yliopisto ja  
  ohjauskonseptin rakentamista rahoittaa Työsuojelurahasto. 
 
Kurssimaksu  Tilaisuus on osallistujille maksuton. 
 
Ilmoittautuminen 12.11.2015 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
  johanna@nevalajohanna.fi 
 
  Tapahtumaan otetaan max 50 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä 
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Social Dreaming Matrix – Luova tila työnohjaustyössä 
 
Aika  20–21.11.2015, pe klo 13–16 ja la klo 9-12 
 
Paikka  Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli 
 
Taustaa  Uni näkee asiat toisin. Se avaa uusia näkökulmia tuttuun ja tunnetuksi 
  kuviteltuun. Ihminen, yhteisö ja ammatillisuus ovat yhtä, kaikki  
  kantavat toisiaan. Uni kantaa osaltaan yhteisöllistä tilannetta ja tietoa. 
  Se tietää yhteisöstä meitä enemmän, mutta toisella tavalla. Social  
  Dreaming keskittyy tämän uuden ulottuvuuden avaamiseen.  
 
  Social Dreaming Matrix (SDM), unien yhteisöllinen jakaminen ja  
  tutkiminen, on radikaali työtapa, joka on yllättänyt monet alan toimijat, 
  niin maallikot kuin asiantuntijatkin. Kevyellä ja välittömällä tavallaan se 
  kutsuu mukaan kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita itsensä ja  
  ammatillisuutensa uudistumisesta. Unien kokonaisuuden  
  käsitteleminen ei tapahdu vain konsultin ammatillisuuden kautta vaan 
  yhteisesti jaetussa tilassa. Väkivallattomalla ja kevyellä tavalla SDM 
  avaa ja rikastuttaa monia perinteisiä käsityksiämme.  
 
Prosessi  Prosessin teemat ovat:  
  Kokemus ja sen sivuuttaminen tutkimuskohteena. Tunnistamaton  
  ulottuvuus. Ei-tietäminen. Avaavat sanat. Miten avata sitä, minkä  
  olemme sivuuttaneet ja mitä emme tunnista? Katsomisen haaste.  
  Kuinka nähdä, mitä sanoa? Kuinka puhua siitä, minkä näkee?  
 
Asiantuntija  Prosessin johtajana ja ohjaajana toimii Harri Hyyppä, OD1n ja FINSAn 
  asiamies, koulutusanalyytikko, organisaatioanalyytikko ja kansainvälisen 
  Social Dreaming organisaation GLF (Gordon Lawrence Foundation) 
  jäsen. Hyypällä on pitkä kokemus työnohjaustyöstä ja hän on johtanut 
  SDM-seminaareja Suomessa ja ulkomailla yli kahden vuosikymmenen 
  ajan. Hän on myös kirjoittanut menetelmästä ja työotteesta. (Artikkelit 
  OD1n sivuilla, www.od1.fi) 
 
Kurssimaksu  Unimatrixin osallistumismaksu 80 euroa 
 
Ilmoittautuminen  Ilmoittautumiset ja tiedustelut johanna@nevalajohanna.fi 
 
  Matrixiin otetaan max 20 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä 
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