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P arityönohjaukseen 
osallistuu kaksi kou-

lutus- ja valmennusalan yksi-
nyrittäjää. Ohjattavat ovat ha-
lunneet työnohjaukselta toi-
minnallisuutta ja kokemuksel-
listen menetelmien käyttöä 
perinteisen työnohjauskes-
kustelun rinnalla. Seuraavassa 
työnohjauksessa ohjattavat 
haluavat käsitellä edessä ole-
vaa muutosta, joka toisen 
kohdalla tarkoittaa valmistau-
tumista eläkkeelle siirtymi-

seen ja toisen kohdalla yrittä-
jyyden vaihtumista palkkatyö-
hön. Ohjattavat haluavat tar-
kastella yrittäjyyden, identi-
teetin, arvojen ja ammatillisen 
luopumisen teemoja ennak-
koluulottomasti ja luovasti eri 
näkökulmista. Oivalluksia ol-
laan valmiina etsimään myös 
kokeilevilla menetelmillä, ja 
työnohjaajaa kannustetaan 
rohkeaan aloitteellisuuteen.”

TAPAHTUI TYÖNOHJAUKSESSA -palsta esittelee jonkin todellisen työnohjauksen 
tilanteen ja kokeneiden työnohjaajamentoreiden ajatuksia siitä, mitä työnohjaus 
voisi tarjota avuksi kuvattuun asiakastilanteeseen.

Työnohjattava voi toivoa ohjaukselta muutakin kuin 

puhumista kasvokkain. Onneksi käytössä on rikas perinne 

kokemuksellisia menetelmiä. Miten ohjattavan kysymys 

avautuu tutkittavaksi kuvataiteen, psykodraaman tai 

tarinallisen ekopsykologian avulla?
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JOHANNA WAHLBECK
FM, taidefilosofi, kuvataidetera-
peutti, työnohjaaja STOry, Nee-
mo Coach (Kuva: Ella Tommila)

Kokonaisvaltai-
sesti kuvataidetta 
käyttäen

Yhteistä työnohjattavien ti-
lanteissa on muutos ja luopu-
minen, joten heillä on mah-
dollisuus työskentelyssä tukea 
toisiaan. Ohjaajan on kuiten-
kin hyvä pitää mielessä tapa-
usten erillisyys ja yksilöllisyys 
prosessin edetessä.

Kun käsitellään muutosta, 
on hyvä käsitellä myös pysy-
vyyttä. Tästä saadaan muutok-
seen kuuluvaan epävarmuu-
teen tasapainottava element-
ti.

Työnohjauksessa kuvatai-
teellisten menetelmien tulok-
set antavat yhteiseen tarkas-
teluun uusia näkökulmia ko-
konaisvaltaisella tavalla – ku-
vallinen ilmaisu on aina 
enemmän kuin annettu aihe. 
Kuva on tekijänsä ilmaisu, jos-
sa on mukana mausteita hä-
nen arvomaailmastaan ja 
identiteetistään, vaikka aihee-
na olisi esimerkiksi yksinker-
taisesti ”muutos”.

Tehtävänä voisi olla maa-
lata tai piirtää oma muutos ja 

toteutus voisi olla aikajana-
tyyppinen tai abstraktimpi, 
jolloin etsitään pelkin värein 
ja muodoin muutokseen liit-
tyvää tunnetta. On hyvä olla 
tavoitteellinen, eli aihe voi ol-
la esimerkiksi tavoitekuva 
tunnelmasta, jota haluaa ko-
kea muutoksen tapahduttua. 
Työnohjaustilanteessa tehtä-
vänannot tarkentuvat yhtei-
sesti keskustellen.

Toiveen mukaisesti vähän 
rohkeampi ja erikoisempi 
työskentely voisi olla omaku-
van tekeminen kolmivaihei-
sesti: omakuva nyt, tulevassa 
tilanteessa ja lopuksi niiden 
yhdistelmä. Tämä olisi roh-
keampi tapa siksi, että oma-
kuvan tekeminen tulkitaan 
usein esittäväksi, ja siihen voi 
liittyä paineita.

Ensin voidaan tehdä oma-
kuva tässä hetkessä, sitten tu-
levaisuuden versio. Näitä kat-
sotaan yhdessä assosioiden ja 
analysoiden. Tämän jälkeen 
on vuorossa symbioosi, silta 
näiden välillä. Tekniikka voi 
olla maalaus, valokuvaus tai 
kuvanveisto.

Myös kuvataiteellisia me-
netelmiä sovellettaessa on ai-
na otettava huomioon työn-
ohjauksen tavoitteet. Men-
nään siis konteksti edellä, ei-
kä sovelleta menetelmiä me-
netelmien vuoksi. Työnohjaa-
jan on hyvä tuntea kuvataide-
menetelmien tekniikkaa ja ku-
van tarkasteluun liittyviä 
asioita riittävällä tavalla. 
Usein tällaisten menetelmien 
käytön esteet ovat kuitenkin 
yllättävän matalia kynnyksiä 
ylittää niin osallistujan kuin 
työnohjaajan näkökulmasta.

PÄIVI RAHMEL
KM, psykodraama- ja tarinate-
atterikouluttaja, työnohjaaja 
STOry, narratiivinen valmentaja

Älä kerro vaan 
näytä
Morenolainen ajattelu ja roo-
liteoriaan perustuva teatteri-
lähtöisyys ovat itselleni sekä 
käyttöteoriaa että ehtymättö-
miä menetelmiä. Psykodraa-
ma etenee neljässä vaiheessa: 
virittäytyminen, työskentely, 
jakaminen ja pohdinta avaavat 
erilaisia ikkunoita aiheeseen.

Keskityn tässä työskente-
lyvaiheen kuvaukseen. Ensim-
mäisen näyttämön avaa eläk-
keelle siirtyvä henkilö. Ohjaa-
jana otan selvää, mitä hän 
miettii uuden elämänvaiheen 
edessä. Työskentelyä voidaan 
suunnata taaksepäin työhis-
torian tutkimiseen tai tulevai-
suuden konkretisointiin.

Johdatan ohjattavan siinä 
hetkessä esiin tuleviin mieli-
kuviin jonkin aihetta konkre-
tisoivan työskentelyn, esimer-
kiksi muistojen bulevardin tai 
esinekollaasin kautta. Muisto-
jen bulevardilla henkilö kul-
kee valitsemastaan ajasta läh-
tien kuvitteellisella bulevar-
dilla pysähtyen mielestä esiin 
pulpahtaviin hetkiin. Haastat-
telen ohjattavaa ja autan hän-
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tä keskustelemaan merkittä-
vien henkilöiden kanssa yk-
sinpuhelun, tyhjän tuolin tai 
roolinvaihdon kautta.

Työskentelyn päätteeksi 
päähenkilö voi katsoa luo-
mustaan ja kertoa, miltä kul-
jettu matka näyttää ja mihin 
hän ymmärtää työssään kes-
kittyneensä. Jatkoksi ohjatta-
va voi halutessaan konkreet-
tisesti kääntyä kohti tulevaa ja 
kertoa, miltä se tuntuu ja mi-
tä hän ensimmäisenä näkee.

Siirtymää yrittäjyydestä 
palkkatyöhön voisi työstää ra-
kentamalla näyttämölle arvo-
jen vaa’an, jonka eri puolille 
ohjattava kokoaa yrittäjyyden 
ja palkkatyön positiivisia ele-
menttejä eri esineistä keräten 
tai paperille kirjoittaen. Valin-
taa voisi katsoa myös erilais-
ten risteyksiin johtavien tei-
den ja polkujen kautta. Usein 
työskentelyn voi jättää avoi-
meen vaiheeseen ja rohkaista 
ratkaisemaan asian elävässä 
elämässä.

Ohjaajan on tärkeä muis-
taa olla läsnä, ei olettaa mi-
tään vaan ottaa selvää. Jokai-
nen näyttämötyö on hetkessä 
elävä ja henkilön todellisuu-
teen liittyvä kokonaisuus, jota 
ohjaaja auttaa tulemaan esiin. 
Ohjaajan ei tule tietää etukä-
teen, mihin jokin työskentely 
päättyy ja miten se ratkais-
taan. Asioiden äärellä ollaan 
ja ohjattava löytää itse omat 
ratkaisunsa.

 

IRMA HEISKANEN
Psykologi, narratiivisen eko-
psykologian työnohjaaja

Dialogissa luonnon 
kanssa
Ekopsykologisen työnohjauk-
sen tavoitteena on oppia tun-
temaan oma luontomme ja 
oppia kulkemaan viisaasti yh-
teistä matkaa toisten lajien 
kanssa. Olemme osallisia 
muiden lajien ja niiden elin-
ehtojen elämään. Osallisuu-
den tärkein opetus on yhtei-
sen jakamisen kunnioittami-
nen. Työelämän on taivuttava 
neuvottelemaan ja tekemään 
yhteistyötä osallisuuden ver-
koston eri osapuolten kanssa.

Narratiivisen ekopsykolo-
gian työnohjaus aloitetaan vi-
rittäytymällä luonnossa 
omaan rauhaan 10-15 minuu-
tin ajan. Sen jälkeen seuraa 
yhteinen työskentely.

Ehdotan tähän tilantee-
seen rakenteellista tehtävää 
nimeltä Elämänpuu. Se on Ju-
die Boppin kirjasta The Sac-
red Tree.

Pyydän ohjattavia ajattele-
maan omaa elämänpuutaan, 
sen juuria kokemuksissa, 
maassa, kulttuurissa. Kasvuun 
vaikuttavat vuodenaikojen 
kierto, erilaiset säät ( jollai-

seksi myös työilmapiiriä voi 
kutsua) ja erilaiset koetut uh-
kat. Latva kurottaa kohti va-
loa, toiveita ja toivoa.  Miten 
oma elämänpuuni voi? Mikä 
sitä ravitsee ja millaista vas-
tustuskykyä sille on kehitty-
nyt?

Kierrämme sopivan polun 
ja pyydän osallistujia eri il-
mansuuntien kohdalla pysäh-
tymään paikassa, jossa jokin 
kutsuu luo, esimerkiksi sam-
malen väri, vettynyt oksa tai 
kimaltava vesipisara.  

Ilmansuunnista annan aja-
tustukia. Niillä on ihmisen 
elämänkaareen vertautuvat 
tehtävät: Itä on alkua, kasvua 
ja suuntautumista uuteen. Sii-
hen yhdistyy mielikuvia aa-
muauringosta, keväästä ja 
nuoruudesta. Etelään liittyy 
työtä, kukoistusta, ehkä myös 
epäonnistumisia aiottujen ta-
voitteiden saavuttamisessa. 
Länsi yhdistyy iltaan, hedel-
mien korjaamiseen, tehtävien 
loppuunsaattamiseen ja lä-
hestyvään ikääntymiseen. 
Pohjoiseen liittyy talvi, kyl-
myys, yhteistyön avulla selviy-
tyminen, kuolema, transfor-
maatio kohti uutta kevättä.

Ilmansuuntien pysähdys-
kohdissa ohjattavat käyvät si-
säistä dialogia luonnon kans-
sa ja tunnustelevat kaikin ais-
tein, mitä itsessä tapahtuu.  
Seuraavaksi he jakavat koke-
muksensa ja ajatuksensa tois-
tensa kanssa. Ohjaaja osallis-
tuu tämän jälkeen keskuste-
luun luonnonelementtien 
avulla kommentoiden.

Polun alkuun eli itään saa-
vuttua tehdään vielä yhteen-
veto kokemuksista.
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