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NuotiotariNoita
– Paluu viisauden lähteille 

Tilattavissa yhteisönne/työryhmämme 
käyttöön
Kautta aikain kaikissa kulttuureissa on istuttu 
nuotion ääressä ja tarinoitu. Ikiviisaus on siir-
tynyt kertomuksien ja nuotion savun mukana 
seuraaville kertojille. Tulen räiskeessä, ajatus-
ten ja aivojen ollessa levollisimmillaan, syntyvät 
parhaat ideat ja uudet viisaudet.

Kenelle nuotio sytytetään?
Tämä ikiaikainen työhyvinvointia edistävä 
”tuote” on herätetty uudella tavalla hen-
kiin johto- ja esimiesryhmien toimintaa 
tukemaan. Laukaisemalla stressiä ja irrotta-
malla arjen rutiineista luodaan tilaa uusille 
ajatuksille ja ideoille, ja nuotiolla tarinoidessa 
opitaan vertaisryhmän kokemuksista.
Miten nuotio rakennetaan?
Asiakkaat valitsevat sopivimmat nuotiotarinat 
tarinateemoista tai tuovat sinne uusia teemoja. 
Teemojen perusteella valitsemme tarinan 
kertojat.
Tarinan kertojia on kaksi, joskus mukana voi 
olla kolmekin ”intiaania”.
Missä tulet hehkuvat?
Nuotio hehkuu teidän varaamassanne nuo-
tiopaikassa tai jos tahdotte tulla meidän nuo-
tiolle, niin sytytämme tulet Koivuniemen tai 
Vesalan kurssikeskuksessa Jyväskylässä.

Kuinka kauan nuotio hehkuu?
Nuotiotarinat voidaan toteuttaa muutaman 
tunnin tarinaistunnosta koko päivän 
tapahtumaan.
Nuotiotarinointiin voidaan myös liittää 
toiminnallisia elementtejä.
Nuotiotarinoiden ääreen voi kokoontua 
uudelleen tai jopa säännöllisesti.
Ketkä huolehtivat nuotiosta?
Nuotiotarinoita virittävät Ukko Kärkkäinen, 
Suvi Saarinen ja Kari Murto 
Suomen Yhteisöakatemiasta.
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Nuotiotarinoihin valittavia teemoja 
ovat:

• Läsnäolo

• Työhyvinvoinnin rajat ja ulottuvuudet.

• Yksilön hyvinvoinnista yhteisön 
voimaantumiseen

• Tunteiden työkalupakki

• Sukupolvien aineeton perintö.

• Miten johtaa uusia sukupolvia?

• “Lähde nuotiolle, jos muuten ei suju”; 
Ajatuksia toiminnallisuuden yhdistämisestä 
johtamiseen

• ”Minä työyhteisöni arkkitehtina ja 
rakentajana” – jokainen meistä on 
työyhteisönsä kehittäjä

• Ryhmäilmiöt ja ryhmäilmeet

• Yhteisöllisyys uuden luomisen 
mahdollistajana

• Ryhmän kaksi voimaa: tehdä työtä ja tulla 
hyväksytyksi

• Jaksamista, oppimista ja työmotivaatiota 
tukevan yhteisön rakentaminen

• Yhteisön rakentamisen yhteisölliset ja 
yksilölliset välineet

Osallistujana voit ehdottaa myös omia teemoja, jotka luettelosta puuttuvat.
Lisätietoa saa Nuotiotarinoiden osalta 
Suomen Yhteisöakatemia Oy/ Kalevi Tikka 
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tilauskoulutukset
Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös 
räätälöityinä tilauskoulutuksina. 
Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaa-
jan kanssa, jotta ne 
vastaisivat ja tukisivat mahdollisimman tarkoin 
työyhteisönne kehittämistarpeita.
Koko työyhteisöä, sen johtoa tai tiettyä 
henkilöstöryhmää varten 
suunniteltu koulutus on osoittautunut 
tehokkaaksi tavaksi kehittää työyhteisöä.

Kun suunnittelet koulutusta, ota yhteyttä 
Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan 
puh. 040 7192 309.

Nuotiotarinoita on myös tilaustuote. Se 
suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Kun 
suunnittelet nuotiolle lähtöä, ota yhteyttä 
Yhtei söakatemiaan Kalevi Tikkaan 
puh. 040 7192 309.
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