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Kyky kuulla, nähdä ja ymmärtää sitä, mistä asiakkaat puhuvat on työn-

ohjaajan, prosessikonsultin ja kehittäjän työn taito, joka kehittyy pitkän 

kokemuksen ja kouliintumisen myötä. Mitä asiakkaan tarinassa on sel-

laista, joka pitäisi ehdottomasti kuulla, mitä poimia ja mihin tarttua? 

Miten tunnistaa ja siepata se, mikä on tulossa tietoisen ymmärryksen 

piiriin? Miten nähdä se, mikä on vasta avautumassa eteen?

Radikaali kuuntelu 
– hokemia ja havahtumisia
25.–26.10.2012 Nykytaiteen museo Kiasman seminaarisali, Helsinki

Ohjelma

Torstaina 25.10.2012

10.00–10.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

10.30–11.00 Kuuntelu työnohjaajan perustyökaluna. 
 Marianne Tensingin johdantoalustus.

11.00–12.30  Ajan kuuntelua – osallistujien yhteinen insight-tapahtu-

ma: ajatuksia, kokemuksia, havaintoja ja hokemia kuun-

telusta ja työnohjaajan työstä.

12.30–13.30  Lounas (omakustanteinen)

13.30–15.00  Ihmisen psykologinen perusolemus ja umpikuurot 
organisaatiot. Maija-Leena Setälän alustus ja osallistuji-

en reflektoiva keskustelu.

15.00–15.30 Kahvitauko

15.30–17.00  Tyhjän tilan työkalut. Harri Hyypän alustus ja osallistu-

jien reflektoiva keskustelu.

17.00–17.30 Joonmeedian silmin ja korvin. Kaksi virolaista taiteilijaa 

Siiri Taimla ja Tanel Rannala (Joonmeedia) piirtävät semi-

naaria. Syntyneistä piirustuksista järjestetään reaaliaikai-

nen näyttely. 

Päivän päätteeksi on mahdollisuus vierailla Kiasman taidemuseossa.

Perjantai 26.10.2012

 9.00–11.00  Ahdistus, minän eheyden bifurkaatiopisteenä. Leila 

Keski-Luopan alustus ja osallistujien reflektoiva keskustelu.

11.00–12.00 Lounas 

12.00–13.30 Mitä kuulen, mihin tartun? Työnohjauksellinen case. 

13.30–14.00 Kahvitauko + Joonmeedian näyttely

14.00–15.00 Synkronisiteetti – merkitykselliset yhteensattumat 
työnohjauksessa. Jukka-Pekka Heikkilän ja Marianne 

Tensingin alustus ja osallistujien reflektoiva keskustelu. 

15.00–15.30 Joonmeedian tuotosten reflektointi ja seminaarin päätös.

Kustannukset

Seminaarin osallisumismaksu on 360 euroa + 23 % alv (2 pv) ja 250 

euroa + 23 % alv (1 pv). Kahvitarjoilu sisältyy osallistumismaksuun, lou-

naat ovat omakustanteisia. Pyydäämme ilmoittautumaan 18.10.2012 

mennessä. 

Lisätietoa

Lisätietoa seminaarin vastuuhenkilöltä Marianne Tensingilta 

puh. 044 298 6977, marianne.tensing@metanoia.fi. 

www.metanoia.fi

Kun kuuntelen, mitä ja miten kuuntelen, miten kerään tietoa, mihin 

kiinnitän huomiota, miten tulkitsen, miten ymmärrän ja lopuksi – mitä 

sanon? Seminaarissa pohdimme kaikkia näitä kysymyksiä sekä sitä, mi-

ten pärjäämme sen kuullun ja havaitun kanssa, jota ei voi tai jota ei ole 

syytä palauttaa.

Kun kuuntelutila syntyy, 
               voi puhuminen alkaa...

What is Joonmeedia?

The method of Joonmeedia helps you deal with challenges more ef-
fectively. We are visual listeners and we translate complex issues into 
language of pictures. Visualized pictures help to learn more effective-
ly, create common understanding and a memorable overview of the 
themes. We visually document all the important ideas and challenges 
from your training, seminar or conference in an instant. During the 
event all participants can see the best of ideas in the series of pictu-
res. The method we are using allows critical thinking, creative problem 
solving and engagement planning.  

Joonmeedia is a drawing-based art environment founded in 2009 by 
Siiri Taimla and Tanel Rannala. Together we make a strong team of 
drawing artists, visual documenters and designers.

Visual information is an inspiring and creative way to discuss complex 
issues in bigger or smaller teams. You can look up the example of our 
work: http://joonmeedia.blogspot.fi/


