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TYKY-PÄIVÄN KOULUTUS (1 PV)
Puhun työstäni runoitse

Runon ilmaisukeinot tarjoavat erilaisen tavan ottaa 
puheeksi arjen ilmiöitä ja keskustella vaikeistakin 
asioista työyhteisössä. Niiden vahvuutena on nostaa 
esille kokemuksiin liittyviä syvimpiä ajatuksia ja 
tunteita ja samalla hyväksyä ne osaksi työtä ja työssä 
jaksamista. 

Poeettiset työpajat

Poeettinen työpaja on toimintamuoto, jossa 
osallistujien suhdetta omaan työhön ja työyhteisöön 
tutkitaan runouttamisen avulla. Menetelmän tavoite 
on vapauttaa mielenliikkeet käsitteiden painolastista 
sekä tehdä kuuluvaksi työntekijöiden ”kokemuksen 
syvä rintaääni”. Lähtökohtana on näkemys 
kahdenlaisesta tavasta käyttää kieltä.

Käsitekielen tarkoitus on luokitella tosiasioita 
ja toimia rationaalisen ajattelun tukena. Se 
pyrkii ristiriidattomuuteen ja perusteltavuuteen, 
jäsentämään työelämän ilmiöitä järkeviksi ja eheiksi 
kokonaisuuksiksi. Asioista puhutaan niin kuin niistä 
on totuttu puhumaan. Pahimmillaan käsitekieli saattaa 
tuntua vieraalta ja valmiiksi annetulta.

Kokemuskielen tehtävä on tulkita välitöntä kokemusta 
ja olla sitä samalla. Sen keskeisiä ominaisuuksia 
ovat mielikuvitus, tunteiden ilmaisu ja hetkellisyys. 
Poeettisessa työpajassa tavoitteena on auttaa 
työntekijää hahmottamaan suhdettaan työhön ja 
työyhteisöön ihmettelyn, kielikuvien ja sanoilla 
leikittelyn avulla. Poeettisen työpajan tuotoksena 
syntyy osallistujien omin sanoin ilmaistu työnkuva 
juuri tässä ja nyt. Se antaa mahdollisuuden kuvitella 

yhdessä ja ajatella vapaasti sellaistakin, mitä ei 
aikaisemmin ole sanottu tai on vasta ilmaantumassa.

Pajassa syntyvät sanat, lauseet ja tekstinkappaleet ovat 
aihioita, joiden pohjalta voi lähteä hahmottelemaan 
työyhteisön kokemuksellista tarinaa niitä ääneen 
lukemalla, niiden pohjalta keskustelemalla ja niitä 
edelleen työstämällä. Lopuksi työpajan tuotoksista on 
mahdollista koota työyhteisön yhteinen TYKY-teos.

Runouttavissa harjoituksissa ajatukset ja tunteet 
saavat muodon jokaisen omin sanoin, ilman kritiikkiä 
tai vasta-argumentteja. Myös intuitiolle jää tilaa. 
Runomuotoisina henkilökohtaisiin tuntemuksiin 
saa etäisyyttä, mikä helpottaa asioiden käsittelyä ja 
auttaa myös muita ymmärtämään esille nousevia 
näköaloja. Aikaisempaa kokemusta runoista tai niiden 
kirjoittamisesta ei tarvita.



Koulutus koko työyhteisölle tai sen 
osalle 

Koulutus on tarkoitettu edistämään hyvää ilmaisua ja 
vuorovaikutusta työyhteisössä. Se sopii kaikenlaisille 
työyhteisöille. Koulutus voidaan toteuttaa myös 
osapäiväisenä.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan tilaajan paikkakunnalla tai 
tilaajan valitsemassa toteutuspaikassa. Vaihtoehtoisesti 
voimme hankkia myös toteutuspaikan tilaajan 
puolesta.

Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen hinta on 2200 euroa +alv. 

Puoli päivää 1700 euroa +alv.

Lisätiedot 

Suomen Yhteisöakatemia Oy

Saarijärventie 5 B 14, 40200 JYVÄSKYLÄ 

akatemia@sya.fi

puh. 040 7192 309

Koulutusryhmän koko 

Osallistujaryhmän enimmäiskoko on 30 henkilöä.



Kouluttajat

Erkki Kupari, FM, koulutuspäällikkö (SYA), on kokenut 
työelämän neuvottelija ja kouluttaja  

Pasi Lankinen, FT, yliopettaja, työnohjaaja, on 
runouden tutkija ja kokenut kouluttaja

Ohjelma

9.00 Koulutuksen avaus ja tutustuminen

9.15 Kuvaus siitä, mitä koulutuksessa tehdään ja   
 mihin pyritään

 Harjoitukset ja keskustelu alkavat

10.00 Tauko

 Harjoitukset ja keskustelu jatkuvat

11.30 Lounastauko

12.15 Harjoitukset ja keskustelu jatkuvat

13.30 Tauko

 Harjoitukset ja keskustelu jatkuvat

14.30 Yhteinen keskustelu ja arviointi

15.00 Päätös

Tilauskoulutukset 

Kaikki koulutuksemme ovat tilattavissa myös 
räätälöityinä tilauskoulutuksina. 

Ne suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tilaajan 
kanssa, jotta ne vastaisivat kunkin työyhteisön 
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. 040 719 230


