
	  
	  
VERME	  –	  mentoreiden	  aktivointiseminaari	  
-‐	  Mentoroinnin	  idean	  ja	  toimintatapojen	  syventelyä	  

	  

to	  26.-‐	  pe	  27.11.	  2015	  	  OULUN	  YLIOPISTO,	  Kasvatustieteiden	  tiedekunta,	  Yliopistonkatu	  9.	  	  

	  

	  

To	  26.11.2015	  	   tilassa	  ktk122	  

klo	  12.00-‐12.30	  	   Aloitus	  ja	  ohjelman	  esittely	  
FT	  Saara-‐Leena	  Kaunisto	  

klo	  12.30-‐16.30	  	   Social	  Dreaming	  ja	  luova	  tila	  ohjaustyössä	  
FL,	  Harri	  	  Hyyppä	  *	  

	   	  

klo	  17.00-‐19.00	   Ruokailu	  Sokeri-‐Jussissa	  (osoitteessa	  Pikisaarentie	  2)	  

	  
	  
Pe	  27.11.2015	  	  	   tilassa	  Leaf	  
	  

klo	  9.00-‐12.00	  	  	  	   Mentorointikokemusten	  jakamista,	  työmenetelmiä	  ja	  tulevaisuuden	  
kuvia	  
professori	  Eila	  Estola	  ja	  FT	  Saara-‐Leena	  Kaunisto	  

	  
VERME	  –mentoreiden	  aktivointiseminaariin	  osallistuvien	  on	  perjantain	  ohjelman	  jälkeen	  mahdollista	  
osallistua	  Oulun	  kaupungin	  järjestämien	  Peda-‐päivien	  ohjelmaan	  (kts.	  tarkemmin	  Peda	  –	  päivien	  
ohjelma:	  http://pedapolis.com/pp-‐4/).	  	  	  

	  

*Harri	  Hyyppä	  on	  pitkän	  linjan	  kansainvälisesti	  tunnettu	  työelämäasiantuntija.	  Uusimpia	  
työyhteisöjen	  kehittämiseen	  tarkoitettuja	  työtapoja	  on	  	  SocialDreamingMatrix	  (SDM),	  unien	  
yhteisöllinen	  jakaminen	  ja	  tutkiminen,	  on	  uusi	  radikaali	  työtapa,	  joka	  on	  yllättänyt	  monet	  alan	  
toimijatkin,	  niin	  maallikot	  kuin	  asiantuntijat.	  Kevyellä	  ja	  välittömällä	  tavallaan	  se	  kutsuu	  mukaan	  
kaikkia,	  jotka	  ovat	  kiinnostuneita	  itsensä	  ja	  ammatillisuutensa	  uudistumisesta.	  Kysymyksessä	  on	  
uudenlainen	  ohjauksen	  ja	  oivalluksen	  tila.	  

	  



Hyypän	  	  ammatillinen	  mielenkiinto	  on	  suuntautunut	  kokemuksellisiin	  menetelmiin	  ja	  sosioanalyysin	  
sovellutuksiin.	  Kysymys	  on	  monimutkaisuuden	  katsomisesta,	  kompleksisuuden	  tulkinnasta	  ja	  siihen	  
harjaantumisesta.	  Harri	  Hyyppä	  on	  organisaatiokonsultti	  AOC	  (The	  Tavistock	  Institute	  Qualification	  in	  
Advanced	  Organisational	  Consultation),	  koulutusanalyytikko,	  (Suomen	  ryhmäpsykoterapia	  ry.)	  sekä	  
ryhmäpsykoanalyysin	  ja	  ryhmäpsykoterapian	  kouluttaja	  (Valvira).	  	  Hän	  	  on	  organisaatiodynamiikka	  
FINOD	  ry:n	  ja	  Metanoia	  Instituutin	  perustaja.	  	  Viime	  aikoina	  hän	  hän	  on	  toiminut	  tutkijana,	  
työnohjaajien	  ja	  konsulttien	  kouluttajana	  sekä	  johtajien	  ja	  alan	  asiantuntijoiden	  työn	  ohjaajana.	  Hän	  
on	  myös	  tietokirjoittaja	  ja	  kolumnisti	  (mm.	  Osviitta	  ja	  Psykoterapia-‐lehdet).	  Hän	  on	  suomen	  
aforismiyhdistyksen	  ja	  kirjallisuusterapiayhdistyksen	  jäsen.	  	  

	  
	  
ILMOITTAUTUMISET	  viimeistään	  maanantaina	  16.11.	  koulutuspäällikkö	  Janette	  Tolpille	  osoitteeseen	  
Janette.Tolppi@ulapland.fi.	  	  

	  

LÄMPIMÄSTI	  TERVETULOA	  MUKAAN!	  

	  

	  


