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Tule pohtimaan sanataiteen mahdollisuuksia ja menetelmiä työelämän kehittämisen näkökulmasta!



SANAT TYÖSSÄ - 
Kutsuseminaari kirjailijoille ja 
sanataideohjaajille

4.–5. 9.2014, Lahti 

Taidetta käytetään jo monella työpaikalla osana 
organisaation, työyhteisön tai henkilöstön 
kehittämistä. Esimerkiksi teatterin menetelmillä on 
työelämässä pitkä perinne, kun taas sanataiteen 
käyttö ei ole yhtä vakiintunutta. 

Mitä uusia näkökulmia luova kirjoittaminen ja 
kirjallisuuden lukeminen voisivat tuoda työarkeen? 
Kutsumme kirjailijoita ja sanataideohjaajia 
keskustelemaan sanataiteen mahdollisuuksista 
vastata työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. 

Seminaari on suunnattu ensisijaisesti sanataiteen ammattilaisille 
kuten kirjailijoille ja sanataideohjaajille. Työelämän kehittämi-
sestä ei tarvitse tietää mitään etukäteen – tärkeintä on, että olet 
kiinnostunut pohtimaan, miten sanataiteen keinot voisivat taipua 
työyhteisöjen kehittämisen menetelmiksi. Tule mukaan!

OHJELMA

Torstai 4.9.2014 

Paikka: Lahden aikuiskoulutuskeskus, pieni luentosali, 1. krs 
 Kirkkokatu 16, Lahti

12.00 Seminaarin avaus
 Anja Kuhalampi, kehittämispäällikkö
 Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus  
 Palmenia

12.15 Miten voisi tutkia sanataiteen ja hyvinvoinnin  
 välisiä yhteyksiä?
 Marja-Liisa Honkasalo, professori
 Turun yliopisto, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö 

13.15 Mitä työssä tarvitaan? Kaksi puheenvuoroa  
 työelämästä
 Tomi Niskakoski, Head of People Excellence
 Nokia Solutions and Networks & Businessteatteri

 Tiina Mäkelä, johtaja
 Diakonialaitos, Lahti

14.30 Kahvi

15.00 Kaksi rinnakkaista työpajaa (luokissa 223 ja 224-226)
–18.00

I TYÖPAJA: Tarinoita työelämän tulevaisuudesta

Työpajassa lähestytään työelämän kysymyksiä yhdistämällä  
tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuksientutkimuksen menetelmiä 
sanataiteen menetelmiin. Työpajassa pohditaan Tomi Niskakos-
ken / Nokia Solutions and Networks / puheenvuoron pohjalta 
nousevia työelämän kehittämistarpeita ja sanataiteen keinoja, 
joilla kehittämistarpeisiin voisi vastata. Pajan ohjaajina toimivat 
tutkija Kristiina Soini-Salomaa ja kirjailija Emma Puikkonen. 

II TYÖPAJA: Terveyttä tarinoista 

Työpajassa visioidaan sanataiteen mahdollisuuksia osana terve-
ydenhuoltoa Diakonialaitoksen johtaja Tiina Mäkelän puheen-
vuoron pohjalta. Millä tavoin sanataide voisi olla osa työntekijän 
arkea, työyhteisön hyvinvoinnin edistäjä, työkalu työntekijän 
ja asiakkaan välillä? Millaisissa yhteyksissä sanataidetta voisi 
käyttää? Ideoidaan, tehdään harjoituksia, visioidaan, kuvitellaan 
ja simuloidaan todellisuutta, jossa tarinat tuottavat terveyttä 
osana terveydenhuollon arkea. Työpajan ohjaajina toimivat Niina 
Hakalahti ja Niina Repo, molemmat kirjailijoita ja kirjoittajakou-
luttajia.

Perjantai 5.9.2014
 
Paikka:  Lahden aikuiskoulutuskeskus, pieni luentosali

9.00 Aamukahvi

9.30 Kokemukset työpajoista 

10.00 Kaikki työ on luovaa työtä
 Juha Hurme, kirjailija, ohjaaja ja näyttelijä 

10.45 Tauko

11.00 Kammioista ulos – otetaanko vastaan?
 Esa Pirnes, kulttuuriasiainneuvos
 Opetus- ja kulttuuriministeriö

11.45 Lounastauko

12.30 Sanat ja taide työssä -työpaja
–15.00

Kaikille yhteisessä työpajassa pohditaan, mikä voisi olla sanatai-
teen rooli erilaisissa työyhteisöissä. Tarpeet ja resurssit vaihtelevat, 
miten sanataide muuntuu niiden mukana? Entä mikä merkitys 
on työntekijöiden omalla kokemuksella taiteen tekemisestä? 
Työpajan ohjaajana toimii sanataideohjaaja ja kirjoittaja Päivi 
Haanpää.

Varaamme oikeuden mahdollisiin ohjelman muutoksiin.

Seuraa blogia: blogs.helsinki.fi/sanataide



Marja-Liisa Honkasalo on 
kulttuurin ja terveyden professo-
ri Turun yliopistossa. Hän tutkii 
terveyttä ja sairautta kulttuurin 
näkökulmasta Kulttuurin ja 
terveyden tutkimusyksikössä, 
www.utu.fi/ktt

Juha Hurme on Tampereella 
asuva kirjailija, ohjaaja ja 
näyttelijä, jonka taiteellinen 
toiminta perustuu ”luovan 
periaatteen laajentamiselle 
ulos taideinstituution tiukasta 
rajauksesta”.

Emma Puikkonen on kirjailija 
ja teatteri-ilmaisun ohjaaja. 
Hän on ollut perustamassa 
Tehdas Teatteri -ammattiteat-
teritilaa sekä esittävän taiteen 
Iholla-ryhmää, joka toteuttaa 
teatteriesityksiä, taideklubeja 
ja performansseja. Puikkonen 
opettaa sanataidetta ja teatteria.

Kristiina Soini-Salomaa on 
tutkija, KT. Hän on työskennel-
lyt kymmeniä vuosia luovien 
alojen, erityisesti muotoilun ja 
käsi- ja taideteollisuusalan, eri 
kehittämistehtävissä.  Hänen 
väitöskirjansa käsitteli käsi- ja 
taideteollisuusalan ammatillisia 
tulevaisuudenkuvia. 

Niina Hakalahti on kirjailija, 
FM. Hän on toiminut kirjoitta-
jakouluttajana 80-luvun lopusta 
lähtien. Päätutkintoaan hän on 
täydentänyt kirjallisuusterapia- 
sekä aikuiskasvatusopinnoilla. 
Tänä vuonna ilmestyy hänen 11. 
kaunokirjallinen teoksensa.

Niina Repo on kirjailija, kirjoitta-
jakouluttaja ja yliopisto-opettaja. 
Hänen tuotantoonsa kuuluu mm. 
11 julkaistua teosta, elokuvakä-
sikirjoitus sekä kirjoittamisen 
oppikirja. Parhaillaan hän tekee 
väitöskirjaa ”Sanojen voima - 
Sanataidetta kriisipiirille”.

Päivi Haanpää on sanataide-
ohjaaja ja kirjoittaja, FM. Hän on 
ohjannut kaikenikäisiä ja -tasoisia 
kirjoittajia yli kymmenen vuoden 
ajan ympäri Suomea. Hänen 
esikoisnäytelmänsä Kaikkeen on 
aina joku malli kantaesitettiin 
tänä vuonna Tukkateatterissa 
Tampereella.

Esa Pirnes on kulttuuriasiain-
neuvos, YTT. Hän on edistänyt 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimialalla luovuuteen, inno-
vatiivisuuteen ja hyvinvointiin 
liittyvää taidelähtöistä toimintaa 
työelämässä, ja tätä kautta kult-
tuurista lukutaitoa ja osaamista 
koko yhteiskunnassa.

ASIANTUNTIJAT

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen 20.8.2014 mennessä E-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50099/lomake.html
Seminaariin otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluistaan. Jos osallistuminen perutaan 
viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai osallistuja jää saapumatta seminaariin ilman pätevää syytä (lääkärintodistus), peritään 
toimistokuluina 80 euroa.

Kuva: Tammen kuva-arkistoKuva: Turun yliopiston kuva-arkisto

Kuva: Stefan Bremer

Kuva: Pertti Nisonen

Kuva: Leena Niskanen

Kuva: Roni Lehto



Tiedustelut
 
Erikoissuunnittelija Anu-Liisa Rönkä, anu-liisa.ronka@helsinki.fi, 050 588 0772
Koulutussihteeri Pia Vehnämäki, pia.vehnamaki@helsinki.fi, p. 050 588 0776

Koulutuspaikka
 
Lahden aikuiskoulutuskeskus
Kirkkokatu 16, Lahti

Koulutuksen järjestäjä
 
Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Työryhmä

Päivi Haanpää
Niina Hakalahti
Anja Kuhalampi
Tuulikki Norrlin
Emma Puikkonen
Niina Repo
Anu-Liisa Rönkä
Kristiina Soini-Salomaa
Pirjo-Riitta Tähti-Wahl

Kiitämme Jenny ja Antti Wihurin rahastoa seminaarin järjestämiseen osoitetusta tuesta.

WWW.HELSINKI.FI/PALMENIA


