
	  

	  

Suomen	  työnohjaajat	  järjestää	  yhteistyössä	  ODIn	  ja	  FINSAn	  kanssa	  syksyllä	  2015	  Oulussa	  
syventävän	  työnohjaustyön	  tapahtuman	  ja	  seminaarisarjan	  

”Alan	  oppia”	  -‐	  Social	  Dreaming	  Matrix	  –	  Luova	  tila	  ohjaustyössä	  
Seminaarin	  otsikko	  on	  lainattu	  Kai	  Niemisen	  runokirjasta	  	  ”Alan	  oppia”.	  	  Sen	  monet	  
samanaikaiset	  ja	  rinnakkaiset	  merkitykset	  ovat	  unen	  kaltaisia.	  Henkilökohtaisia,	  yhteisöllisiä	  
ja	  uutta	  luovia.	  Uni	  ja	  	  runous	  ovat	  molemmat	  verhottuja	  organisaatiovoimia,	  joiden	  merkitys	  
on	  tiedetty	  kauan,	  mutta	  joiden	  merkitys	  on	  nyt	  löydetty	  uudelleen.	  

Uni	  näkee	  asiat	  toisin	  ja	  avaa	  uusia	  näkökulmia	  tuttuun	  ja	  tunnetuksi	  kuviteltuun.	  Ihminen,	  
yhteisö	  ja	  ammatillisuus	  ovat	  yhtä.	  Kaikki	  kantavat	  toisiaan.	  Uni	  kantaa	  osaltaan	  yhteisöllistä	  
tilannetta	  ja	  tietoa.	  Uni	  on	  myös	  mielen	  lyriikkaa.	  Uni	  tietää	  yhteisöstä	  meitä	  enemmän,	  mutta	  
toisella	  tavalla.	  Social	  Dreaming	  keskittyy	  tämän	  uuden	  ulottuvuuden	  avaamiseen.	  
Seminaarisarja	  tarjoaa	  kosketuksen	  tähän	  yhteisöllisyyden	  puoleen	  ja	  uuteen	  työtapaan.	  	  

Social	  Dreaming	  Matrix	  (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.	  

SDM	  on	  suodattanut	  unen	  lähestymisestä	  pois	  paljon	  sellaista	  perinnettä,	  jota	  unen	  	  
uudenlainen	  koskettaminen	  ja	  herkkä	  tutkiminen	  ei	  välttämättä	  tarvitse.	  Unien	  
kokonaisuuden	  käsittäminen	  ei	  aina	  välttämättä	  tapahdu	  vain	  konsultin	  ammatillisuuden	  
kautta	  vaan	  yhteisesti	  jaetussa	  ja	  avautuvassa	  tilassa.	  Väkivallattomalla	  ja	  kevyellä	  tavalla	  se	  
avaa	  ja	  rikastuttaa	  monia	  perinteisiä	  käsityksiämme.	  Seminaari	  antaa	  kosketusta	  tähän	  
uuteen	  työotteeseen	  ja	  tilaan,	  mutta	  ei	  ole	  tarkoitettu	  varsinaiseksi	  SDM	  
menetelmäkoulutukseksi.	  	  

Seminaarisarja	  on	  kokemuksellinen	  tapahtuma	  ja	  jatkumo,	  joka	  koostuu	  kolmesta	  
iltatilaisuudesta,	  jotka	  pidetään	  keskiviikkoisin	  (16.9.,	  14.10.	  ja	  11.11.2015	  	  klo	  18	  –21)	  Oulun	  
Liiketullissa.	  Jokainen	  tapahtuma	  sisältää	  johdantojakson,	  unimatriksin,	  reflektiotyöskentelyn	  
ja	  yhteenvetokeskustelun.	  Sarja	  on	  ainutlaatuinen	  ohjaustyön	  ammatillinen	  tapahtuma	  
Oulussa.	  

(Käännä!)	  
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Tapahtumien	  teemat	  ovat:	  

16.9.	  2015	  Kokemus	  ja	  sen	  sivuuttaminen	  tutkimuskohteena.	  Työn	  ja	  ohjauksen	  yhteisöllinen	  
ulottuvuus	  sosioanalyysin	  näkökulmasta.	  	  Ihminen	  yhteisönsä	  merkkinä	  ja	  kantajana.	  
Tunnistamattoman	  ulottuvuus.	  Ei-‐tietäminen	  ammatillisena	  haasteena.	  

14.10.2015	  Avaavat	  sanat.	  Miten	  avata	  sitä,	  minkä	  olemme	  sivuuttaneet	  ja	  mitä	  emme	  
tunnista?	  Avaaminen	  ja	  sulkeminen	  työnohjaajan	  	  haasteena.	  Sanalla	  koskettaminen	  ja	  
sanomatta	  jättäminen.	  

11.11.2015	  Katsomisen	  haaste:	  Kuinka	  nähdä,	  mitä	  sanoa?	  Kuinka	  puhua	  siitä,	  minkä	  näkee?	  	  
Kuulemisen,	  näkemisen	  ja	  puheen	  ammatillisuus.	  Kokonaisuuden	  ja	  monimutkaisuuden	  
katsominen	  ja	  sen	  kanssa	  	  eläminen.	  

Seminaarisarjan	  johtajana	  ja	  ohjaajana	  toimii	  Harri	  Hyyppä.	  Hän	  on	  	  ODIn	  ja	  FINSAn	  
asiamies,	  koulutusanalyytikko,	  organisaatioanalyytikko	  ja	  kansainvälisen	  Social	  Dreaming	  
organisaation	  	  GLF	  (Gordon	  Lawrence	  Foundation)	  jäsen.	  Hän	  on	  saanut	  alan	  koulutuksensa	  
ja	  runsaasti	  ammatillista	  tuuletusta	  yhteistyössä	  johtavien	  SD	  asiantuntijoiden	  kanssa.	  
Hänellä	  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	  ovat	  englanninkielisinä	  ODIn	  sivuilla).	  	  www.od1.fi	  	  

Käytännön	  tietoa	  järjestelyistä:	  

Aika:	  	  Keskiviikko-‐iltaisin	  16.9.,	  14.10.	  ja	  11.11.	  klo	  18-‐21	  

Paikka:	  OrganisaatioDynamiikan	  Instituutti	  ODI,	  Rautionkatu	  2,	  	  

Limingantulli	  (”Liiketullin”	  talo,	  eteläpää,	  2.	  krs)	  

Tilaisuuksissa	  on	  kahvi/hedelmätarjoilu.	  

Osanottomaksu:	  180	  €	  (Koko	  seminaarisarja).	  Suomen	  työnohjaajat	  STOry	  laskuttaa.	  
STOry:n	  ulkopuolisilta	  osanottajilta	  200€	  

Ilmoittautuminen:	  http://www.suomentyonohjaajat.fi/tapahtumat/index.php?assoc_id=90	  
Osanottajamäärä	  on	  rajoitettu.	  Minimi	  osanottajamäärä	  kuitenkin	  10.	  	  Ilmoittautumiset	  
31.8.2015	  mennessä!	  

	   	   	   x	  x	  x	  	  

”Alan	  oppia	  elämään:	  yksinkertainen	  mutta	  hidas	  prosessi:	  

täytyy	  vain	  lakata	  olemasta	  osaamatta,	  

lakata	  tekemästä	  siitä	  vaikeaa,	  

selaamasta	  kaiken	  aikaa	  sen	  käyttöohjetta	  

lakata	  uskottelemasta	  ettei	  osaa”	  

(Kai	  Nieminen)	  

	  


