Me kaikki olemme yksilöitä, kukin omalla tarinalla varustettuja. Kaikki pohjaa kykyyn ymmärtää
toisiamme, kykyä astua toisen saappaisiin ja tunnistaa meidän tämänpäiväiset tarpeemme.
Haluamme kutsua Sinut seminaariimme Empatiaa ja innovointia!
Seminaari on Sormus- ja Soffan-hankkeiden loppuseminaari ja se järjestetään 5.11. Kokkolassa
klo 8.30-16 Teatteri Iltatähdessä (Pitkänsillankatu 1-3 D).
Seminaarimme keskeiset teemat liikkuvat yksilö-luonto-yhteiskunta-akselilla ja haluamme tuoda
erilaisia näkökulmia siihen, kuinka voimaantumista täytyy tarkastella hyvin moniulotteisena ilmiönä,
myös työttömyyden/osatyökykyisyyden yms. saralla.
Päivä huipentuu työpajaan Empatiaa ja innovointia ongelmanratkaisuun! Workshop on kaikille
niille, jotka ovat kiinnostuneita kekseliäästä, ihmiskeskeisestä suunnittelumenetelmästä, jota
sovelletaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen sekä tuotteiden ja palveluiden
suunnitteluun. Työpajassa tutustutaan itse kokeillen käytännön työkaluihin.
Tervetuloa! Toivomme kutsua jaettavan eteenpäin.
Ilmoittautumiset seminaariin 31.10. mennessä. Tarjoamme seminaariin osallistujille lounaan ja
kahvin.
Kuulostaako sisältö mielenkiintoiselta mutta et voi osallistua koko päivään? Ei hätää,
ilmoittautumislomakkeessa on myös vaihtoehtona luentoihin/workshopiin osallistuminen.
Toivomme toki, että sinulla olisi mahdollisuus osallistua koko päivään!

Seminaarin sisältö:

Meillä jokaisella on oikeus kokea merkityksellisyyttä.

Paula Malleus tulee
puheenvuorossaan käsittelemään kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä sekä kiertotaloutta.
Malleusta voidaan pitää valtakunnallisestikin kiertotalouden pioneerina. Hän luo mm. parhaillaan
Sitran rahoituksella oppimateriaalia kiertotaloudesta oppilaitoksille ja on maailmanlaajuisestikin
tunnettu eko-suunnittelija.

Meillä jokaisella on oikeus voimaantua. Kirsti Silvola, psykiatri, psykoterapeutti sekä
psykodraamaohjaaja ja –kouluttaja, käsittelee puheenvuorossaan kohtaamisen ja draaman
eheyttävää voimaa sekä yhteyttä työkykyyn. Silvola toimii tällä hetkellä psykoterapeuttina ja
työnohjaajana Oslossa sekä psykodraamakouluttajana sekä Norjassa sekä Suomessa.
Puheenvuoroa alustaa Anni-Veera Aitolehti, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja psykodraamaohjaaja joka
on työskennellyt Kokkotyö-säätiöllä puolitoista vuotta erilaisia toiminnallisia menetelmiä, draamaa ja
psykodraamaa valmennuksessa hyödyntäen.

Meillä jokaisella on oikeus olla osa yhteiskuntaa. Aila-Leena Matthies on
sosiaalityön professori, jonka tutkimukset ovat kohdistuneet kolmanteen sektoriin ja
osallistumiseen erityisesti nuorten hyvinvointipalveluissa. Parhaillaan hän vetää Suomen
Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, jossa tutkitaan viidessä eurooppalaisessa maassa
nuorten uudentyyppisiä toimeentulomahdollisuuksia ns. ekososiaalisissa innovaatioissa. Niissä
yhdistyy ekologinen sosiaalinen kestävyys, mutta ne synnyttävät myös painetta uudenlaiselle,
kestävämmälle taloudelliselle ajattelulle, kuten kiertotalous, solidaarinen talous tai yhteisötalous.

Meillä jokaisella on oikeus tulla nähdyksi.

Antti Kytö, palvelumuotoilija, Laurea
AMK. Ihmisläheinen ongelmanratkaisu lähestymistapana, metodina Design Thinking.

Empatiaa ja innovointia ongelmanratkaisuun! Workshop on kaikille niille, jotka ovat
kiinnostuneita kekseliäästä, ihmiskeskeisestä suunnittelumenetelmästä, jota sovelletaan
monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen sekä tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Työpajassa
tutustutaan itse kokeillen käytännön työkaluihin.
Sormus ja Soffan ovat Kokkotyö-säätiön hallinnoimia ESR-hankkeita ja niitä rahoittavat
Pietarsaaren kaupunki ja Kokkolan kaupunki.

