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Seminaarin ajatus

Seminaarit pyrkivät olemaan ”lyhyt jatkokurssi kaikkein tärkeimmästä”, uuden organisaatio-

ajattelun ytimestä, organisaation ja yhteisöelämän käsittämisestä ja sen luovasta kehittämi-

sestä. Kysymyksessä on monimutkaisuuden, ristiriitaisuuden ja yllätyksellisyyden luova koh-

taaminen yhteisöissä ja organisaatioelämässä. 

Seminaarin kehittämistä ohjaavana kysymyksenä on ollut: ”Pitäisiköhän meidän välillä lopet-

taa tuo puhe suunnitelmista, tavoitteista, strategioista ja mittaamisesta, ja kysyä, missä me 

olemme ja mitä meille oikeastaan tapahtuu ja tarkastella yhteisödynamiikkaa toisenlaisen lo-

giikan näkökulmasta?” Järkevyyden yksipuolinen korostaminen voi ajaa meidät typeryyksiin. 

Estetiikka ja kauneudentaju voi parhaimmillaan meitä siltä varjella.

Seminaareja kannattelee ammatillista ja henkilökohtaista merkitysmaailmaa korostava sivis-

tyksellinen intohimo. Seminaarit ovat kukin ainutlaatuisia ja yksittäisiä tapahtumia. Niihin voi 

osallistua myös toistamiseen. Monen kohdalla seminaari on osoittautunut yhdeksi aikuisiän 

merkittävimmäksi oppimiskokemukseksi. Jos sinulla on mahdollisuus yhteen jatkokoulutus-

tapahtumaan, se voi olla tässä.

Menetelmä

Seminaarin ytimenä on monimutkaisuuden luova hahmottaminen. Unet ja unityöskentelyn 

tekniikka toimivat tässä apuna. Unet ja unien kantama toisenlainen logiikka pyritään saa-

maan oivalluksen käyttöön. Unien edustama ja kantama kokonaisuus on erityisesti tutkimi-

sen kohteena.

Menetelmä välttää unien yksilöllistä tulkitsemista. Näkökulma korostaa sen sijaan unen puhet-

ta ajan, tilanteen ja yhteisön kuvana. Yksilön sijaan unen yhteisöllinen ulottuvuus korostuu.

Seminaarissa osanottajat jakavat uniaan. Niitä tarkastellaan ja kosketellaan yhdessä yhtei-

söllisestä näkökulmasta. Tämä uusi perspektiivi tuo seminaareihin yleensä vapaan ja kevyen 

ilmapiirin. Jokainen osallistuja on vapaa päättämään omasta roolistaan ja missä määrin ha-

luaa uniaan jakaa. Kokemus on osoittanut seminaarin otteen kuitenkin mukaan kutsuvaksi 

ja inspiroivaksi. Ohjelman rakenteessa unien jakamiseen liittyy reflektiivinen työ ja niiden kä-

sitteellinen hahmottaminen.

Tyhjä tila generoi. Keveyden filosofia on osaltaan ohjannut seminaarien rakentumista. Ne 

ovat olleet yksinkertaisia, hilpeän vakavia, tyhmänviisaita ja hullunhauskoja. Keveys ei ole 

ollut itsetarkoitus vaan oppimisen edellytys. Menetelmä pyrkii tukemaan prosessia yksiselit-

teisyydestä kohti kompleksisuuden ja monimutkaisuuden kohtaamista, samanaikaisuuksien 

ja keskinäisten kytkeytymisten luonteen ymmärtämistä ja estetiikan osuutta tässä työssä.

Osanottajat

Seminaari on tarkoitettu kaikille, joiden työn sisältönä ja ajattelun kohteena on monimutkai-

suus. Esimerkkinä voivat olla esimiehet ja johtajat, kehittäjät ja konsultit, työnohjaajat ja psy-

koterapeutit, hoitotyön ja työhyvinvoinnin ammattihenkilöt sekä eri alojen tutkijat ja taiteilijat. 

Seminaariin voi osallistua myös täysin henkilökohtaisista syistä ilman välitöntä ammatti- tai 

työkytkentää. Seminaariin osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa kokemusta unityöskentelys-

tä, mutta mielellään elämänkokemusta, avointa mieltä ja uuden etsintää.

Ohjelman rakenne

 1 päivä 2. päivä 3. päivä

 8.30–10.00 - UM UM

10.30–12.00 J R R

13.30–15.00 UM - YK

15.30–17.00 R UM -

18.00–19.30 UM R/YK

Ohjelmaan on varattu myös taukoa ja tyhjää tilaa henkilökohtaista työskentelyä ja olemista 

varten.

Käytännön järjestelyt

Seminaarit pidetään Ylitornion kristillisellä kansanopistolla. Seminaarin työskentelytilat ja 

osanottajien majoitustilat sijaitsevat opiston pihapiirissä. Paikka on osoittautunut vuosien 

varrella seminaarin työtä kannattelevaksi. Seminaari ei ole hengellisesti tunnustuksellinen 

(www.yko.fi).

Matka seminaariin voi olla monen kohdalla pitkä, niin kuin aina kohti jotain tärkeää ja merki-

tyksellistä. Järjestäjät pyrkivät tulemaan matkanteossa vastaan auttamalla siirtymäkuljetuk-

sissa, jos sellaisia tarvitaan. Matkalle annetaan esityö ja valmistautumistehtävä.

Osanottomaksu   500 euroa + ALV

Täysihoitomaksu  256 euroa / 1 hh tai 

 236 euroa / hlö / 2 hh

Täysihoito maksetaan suoraan opistolle.

Hakemuslomake seminaariin on Metanoian www-sivuilla. Seminaarin osanottajamäärä on 

rajoitettu. Jos osanottajia joudutaan karsimaan, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee.

Avain: 

J = Johdantojakso

UM = Unimatriksi 

R = Reflektiotyö 

YK = Yhteiskustelu



Seminaarin johto ja konsultit

Seminaarien johtajana toimii Harri Hyyppä

Harri on Organisaatiokonsultti AOC 

(The Tavistock Institute Qualification in Advanced Organisational Consultation), 

Organisaatioanalyytikko FINOD, koulutusanalyytikko (Suomen ryhmäpsykoterapia ry.).

Hän on tutkinut ja kehittänyt menetelmää parin vuosikymmenen ajan, kirjoittanut ja esitel-

möinyt menetelmästä ja johtanut vuosittaisia seminaareja Suomessa ja ulkomailla.

Osanottajamäärästä riippuen konsultteina lisäksi

Jukka-Pekka Heikkilä, psykologi. Master of Systemic Management Studies  

(Luton University), Organisaatiokonsultti FINOD

Ulla Weckström, sosionomi, psykoterapeutti, Organisaatiokonsultti FINOD

Kirjallisuus

Organisaatioelämän estetiikka on monin tavoin esillä Metanoian toiminnassa vuonna 2013. 

Metanoia Instituutti pyrkii tekemään työtä systeemisen ja psykodynaamisen teoriaotteen in-

tegraation alueella. Tästä ajattelutyöstä, dynaamisesta systeemiajattelusta ja uudenlaisesta 

organisaatioiden hahmottamisesta, on viime vuosina kirjoitettu runsaasti. 

Metanoia Instituutin julkaisuina ovat viime vuosina ilmestyneet:

Jukka-Pekka Heikkilä – Risto Puutio ja Harri Hyyppä: ”Yhteisön Lumo” (2009)

Marianne Tensing – Timo totro: ”Vallaton strategia” (2010)

Harri Hyyppä, Kaija Karjalainen ja Leila Keski-Luopa: ”Ihminen ja Energeettisyys” (2010)

Harri Hyyppä: ”Ajattelun käsikirja” (2012) (vapaasti Metanoian www-sivuilla) 

Timo Totro ja Harri Hyyppä: ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä…” (2012)

Metanoia Instituutti / koulutussihteeri, Rautionkatu 2, 90400 Oulu, puhelin 010 439 3838, faksi 010 439 3839
www.metanoia.fi

”Yksittäinen uni voi olla merkityksetön. Yhdessä toisten 
unien kanssa se voi olla äärimmäisen merkityksellinen.”


