
 

	  

Suomen	  työnohjaajat	  	  ry	  järjestää	  yhteistyössä	  ODIn	  ja	  FINSAn	  kanssa	  kevät-‐	  ja	  
syyskaudella	  2017	  syventävän	  työnohjaustyön	  seminaarisarjan	  Oulussa	  

 

”Toista	  varten”.	  Ohjausajattelun	  filosofian	  syventävä	  seminaarisarja	  

Sarja	  kokemuksellisia	  tiloja	  ja	  ajattelun	  alustoja	  työnohjauksen	  	  ammattilaisille	  	  

	  

Ohjaustyön	  perusasiat	  ovat	  merkillisen	  vaikeita	  -‐	  kaukana	  itsestäänselvyyksistä.	  
Antaminen	  ja	  vastanottaminen	  ovat	  yksi	  elämän	  vaikeimpia	  kysymyksiä.	  Näihin	  
meidän	  tulisi	  ammattilaisina	  toistuvasti	  palata	  ja	  kyetä	  vastaamaan.	  Lähestymisen	  tiet	  
ovat	  monet.	  Kokemus,	  ajattelu,	  filosofia	  ja	  myötätunto	  näiden	  joukossa	  ehkä	  
keskeisimpiä.	  Joskus	  vaikuttavinta	  on	  se,	  mitä	  emme	  tee	  tai	  osaa	  huomioida.	  Siinä	  
suhteessa	  oppiminen	  on	  myös	  ”sivuutetun	  taidetta”,	  sen	  tunnistamista	  ja	  oivallusta.	  
Työ	  seminaareissa	  kurottautuu	  kohti	  ohjaustyön	  verhoutunutta	  ydintä.	  

Jäämme	  helposti	  kiinni	  siihen,	  mitä	  on	  toistettu	  moneen	  kertaan,	  puheeseen	  -‐	  	  joskus	  
turtumukseen	  asti.	  Uuden	  oivaltaminen	  on	  entisen	  näkemistä	  uudella	  tavalla.	  Mutta	  
kuinka	  nähdä	  se,	  mikä	  on	  aina	  ollut	  silmiemme	  edessä?	  Oppiminen	  on	  avautumista	  
sille,	  minkä	  olemme	  	  toistuvasti	  ohittaneet	  ja	  jossa	  	  ”musta	  aukko”	  on	  vaikuttanut	  
ajatteluumme.	  Jokainen	  ammattilainen	  joutuu	  kohdallaan	  kysymään,	  mitkä	  ovat	  ne	  
pisteet,	  kohteet	  ja	  alueet,	  joihin	  työmme	  ja	  toimintamme	  tulisi	  kohdistua	  ja	  
kykenemmekö	  toteuttamaan	  sen,	  minkä	  hyväksi	  ja	  oikeaksi	  sisällämme	  tiedämme.	  

”Toista	  varten”	  -‐	  ohjelmakokonaisuus	  	  rakentuu	  viidestä	  iltaseminaarista.	  	  Illat:	  klo	  
17.30	  -‐	  21.00	  .	  

Päivämäärät:	  	  Keväällä	  2017:	  	  	  30.3.,	  27.4.,	  11.5.	  ja	  syksyllä	  2017:	  	  14.9.	  ja	  12.10.2017	  

Paikka:	  	  ODIn	  tilat	  Oulun	  Limingantullissa,	  Rautionkatu	  2,	  90400	  Oulu	  

Kukin	  seminaari-‐ilta	  sisältää	  johdantoalustuksen,	  eri	  tavoin	  viritetyn	  	  yhteisen	  
kokemuksellisen	  tilan,	  reflektiivisen	  pienryhmätyöskentelyn	  ja	  yhteiskeskustelun.	  
Seminaarisarja	  on	  suunniteltu	  yhtenäiseksi	  kokonaisuudeksi.	  

Seminaarien	  teemat	  koskettelevat	  työnohjaajana	  ”olemista”,	  liikkeellä	  oloa	  ja	  
ammattilaiseksi	  tulemista,	  ennen	  tunnistamatonta,	  hiljaista	  tietoa	  ja	  näennäisesti	  
toisistaan	  riippumattomien	  elementtien	  ja	  oivallusten	  yhteyksiä.	  

Kysymyksessä	  on	  syventävä	  seminaarisarja	  työnohjauksen	  ammattilaisille.	  	  
Syventäminen	  tarkoittaa	  tässä,	  että	  ”keskeistä	  työskentelyssä	  on	  uuden	  informaation	  



jakamisen	  sijaan	  jo	  hankitun	  tiedon	  uudelleen	  järjestäminen”	  (Ludvig	  Wittgenstein).	  
Seminaarin	  työskentelyä	  kannattelevat	  sitä	  varten	  erityisesti	  viritetyt	  kokemukselliset	  
tilat.	  Työskentelyyn	  liittyy	  kuitenkin	  myös	  oheislukemisto.	  Työtapaa	  ja	  seminaarien	  
sisältöä	  kannattelevat	  ajattelun	  alustoina	  filosofinen	  praktiikka,	  taide	  ja	  kirjallinen	  
poetiikka.	  

Seminaarinsarjan	  ohjaa	  Harri	  Hyyppä.	  Hän	  on	  työnohjaustyön	  seniori,	  alan	  kirjoittaja,	  
toisinajattelija	  ja	  yksinkertaisuuden	  asiamies.	  	  ”Niiden	  ihmisten	  määrä,	  jotka	  
ymmärtävät	  yksinkertaisuuden	  hankituksi	  ominaisuudeksi,	  vähenee	  kaiken	  aikaa.	  
Mutta	  he	  ovat	  niitä,	  jotka	  säilyvät”	  (Martin	  	  Heidegger). 

Osanottajien	  määrä	  on	  rajoitettu.	  

Osallistumismaksu	  250	  €	  

Ilmoittautuminen:	  	  
https://kilta.suomentyonohjaajat.fi/storykotisivut/ilmoittautumislomake.aspx?id=21
95	  

	  

	  


