Metanoia instituutti ja Organisaatiodynamiikka FINOD järjestävät
organisaatioiden johtajille, konsulteille, työnohjaajille ja kehittämistyön ammattilaisille

Organisaatiodynamiikan
ja konsultaatiotyön konferenssin 2012
24.–25.8.2012 Järvenpäässä
Pre-konferenssi 23.8.2012

Yhteisöllinen kuvittelu
– henki ja taide organisaatiotyössä
Yhteisöjen, verkostoituneiden organisaatioiden ja yritysten tulevaisuus on sidoksissa niiden kykyyn kuvitella maailman muuttumista ja
sen suomia mahdollisuuksia. Konsultaatiotyö on parhaimmillaan taidetta, joka tunnistaa organisaation ”hengen” ja edistää sen elävyyttä
arjen käytännöissä. Konferenssi 2012 vie pintaa syvemmälle tarkastelemaan muutoksen dynamiikkaa sekä kehittämistyön ja luovuuden
keskinäisiä yhteyksiä.

Konferenssin sisällöt ja työtavat
Vuoden 2012 Key Note -puhujat ryhmäanalyytikko ja systeeminen kouluttaja Christine Oiver (UK) ja psykoanalyytikko, esittävän säveltaiteen
tutkimusprofessori Kari Kurkela tarjoavat käsitteellisiä välineitä yhteisöllisen kuvittelun kysymyksiin. Workshop-työskentelyt avaavat osallistujille
mahdollisuuden syventyä case-organisaatioon ja osallistua aitoon konsultaatiotilanteeseen. Practice-sessioissa pääsee osallistumaan kokeneiden ammattilaisen toteuttamiin käytäntöpainotteisiin työskentelyihin,
joissa paneudutaan johonkin taiteen, henkisyyden tai yhteisöllisen kuvittelun työmuotoon.

Pre-konferenssi tarjoaa kokemuksellista
tutkimista
Pre-konferenssi tutkii yhteisöllistä kuvittelukykyä alustuksin sekä eläytyvän ja kokeilevan kehon ja draamatyöskentelyn keinoin. Mitä yhteisöllinen kuvittelutyö voi olla ja miten se liittyy aikamme työelämän
ennakoimattomuuteen, muutoshaasteisiin, organisaatiotyöhön. Prekonferenssin kouluttajat ovat organisaatiokonsultti FINOD Jukka-Pekka
Heikkilä, psyko-draamakouluttaja (TEP) Päivi Ketonen ja teatteripedagogi, TeT, Helka-Maria Kinnunen.
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Ohjelma
Pre-konferenssi / torstai 23.8.

1. päivä / perjantai 24.8. 		

2. päivä / lauantai 25.8.

09.00–10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00–10.00 Muutoksen kuvittelu:
			
Insight-työskentely
10.00–10.30 Johdanto
		
10.30–11.30 Key note: Social imagination 10.15–11.45 Practice-sessiot
as reflective imagination,
Christine Oliver
11.30–12.30 Lounas

14.30–15.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

15.00–17.00

Yhteisöllisen kuvittelun voima:
alustus ja kokemuksellista
työskentelyä

17.30–19.00

19.00–19.30

11.45–12.45 Lounas

12.30–14.30 Key note: The art and spirit
12.45–14.30 Key note: Onko organisatoriof inquiry: appreciation of 		
sella luovuudella strategista
the shadow, Christine Oliver		
käyttöä? Kari Kurkela
14.30–15.00 Kahvi
14.30–15.00 Kahvi ja konferenssin päätös
			
15.00–16.30 Rinnakkaiset workshopit

Tarinat, kokemus ja teatteri
– näkökulmia kuvittelutyöhön

17.00–18.00 Yhteinen reflektio

Yhteinen reflektio

18.30–

Illanvietto

Workshopit:
1. Organisaation johtaminen tulevaan ja tulevaisuuteen
• Vieraana: Paula Tuominen, Työterveyshuollon liiketoimintajohtaja,
Attendo
• Konsultit: Marianne Tensing ja Maija-Leena Setälä
2. Hankala rakennemuutos seurakuntayhtymässä – hengellisen
identiteetin ja merkityksen etsimistä
• Asiakas: Tampereen tuomiokapituli
• Konsultit: Timo Totro ja Sirpa Tirri
3. Hengellisen ja maallisen rajapinnalla: Vantaan sosiaalitoimi
seurakuntayhtymän kumppanina Laurinkoti-hankkeessa
• Asiakas: Vantaan seurakunnan yhteisen työn johtaja Pontus Salmi
• Konsultit: Atso Juote ja Rauno Lehtonen
4. Taiteesta tuotteeksi – konsulttiyrityksen kasvuaskelia Susinno Oy:ssä
• Asiakas: Tuija Oikarinen Susinno Oy:stä
• Konsultti: Terttu Malo Metanoia Instituutista

Practice-sessiot:
1. Leena Rönkkö (Miror-Team Oy): Ekspressiiviset menetelmät
työnohjauksessa
2. Vesa Purokuru (Humap Oy): Sirkus ja konsultaatio – näkökulmia
transformaatioon
3. Jani Roman (Dialogi-instituutti): Systeeminen konstellaatio
organisaatiotyön muotona
4. Jarmo Manner (Talent Partners): Organisaatiokulttuurin
sosiometrinen kehittäminen
5. Antti Soikkanen (BoMentis): Toiminnalliset ja visualisoivat työtavat
konsultoinnin käytännössä
6. Arja Palo (organisaatiokonsultti AOC): Visio – kuinka maalata kuvaa
organisaation tulevasta?

Osallistujat

Kustannukset

Konferenssi on suunnattu organisaatiotyön ammattilaisille; kehittäjille,
konsulteille, johtajille ja työelmän tutkijoille. Myös muut työelämän toimijat, joita organisaatioiden dynamiikka kiinnostaa, ovat tervetulleita
konferenssiin.

Osallistumishinta (2 pv) ennen 15.6. 340 euroa + alv 23 % ja sen jälkeen
ilmottautuneille 370 euroa + alv. Osallistumishinta yhdeltä päivältä
200 euroa. FINOD jäsenille ja Metanoian ohjelmissa opiskeleville 20 %
alennus. Osallistumismaksuun eivät sisälly majoitus eikä ruokailu. 15.8.
jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään 50 % osallistumismaksusta. Pre-konferenssin hinta 90 euroa + alv.

Konferenssiin ilmoittautuminen
Konferenssiin ilmottaudutaan verkkolomakkeella osoitteessa
www.metanoia.fi. Myös yhdeksi päiväksi tai pelkästään pre-konferenssiin voi ilmottautua.

Konferenssipaikka
Konferenssin paikkana on Kirkon koulutuskeskus Järvenpäässä, Järvenpääntie 640. Kampuksella on mahdollisuus yöpymiseen. Majoituksesta
konferenssipaikalla voi tiedustella Kati Väliaholta puhelin 040 721 9293.

Tiedustelut
Metanoia instituutti, koulutussihteeri,
metanoia@metanoia.fi, puhelin 010 4393 838, www.metanoia.fi

Konferenssin järjestäjät
Metanoia instituutti järjestää konferenssin yhdessä Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n kanssa.

