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Sanna-Erika Suorsa
Tampereen kaupungin nuorisopalvelut.

1. Virittäydytään. Läsnäoloon asettuminen konkreettisen tekemisen kautta.
- pyyhitään kiirettä, väsymystä, ylimääräisiä ajatuksia kohti sormenpäitä, ravistellaan pöydälle,

tehdään pallo, heitetään näkymättömään skeidaimuriin

2. Arvo alitajuntaan. Kirjoitetaan sormella käteen tärkein arvo, jota haluaa työssään vaalia ja edistää.

3. Kerätään erivärisille lapuille esimerkkejä: neutraalit asiat ja faktat päivän kulusta. Onnistumiset.
Haasteet. Häivytettävät asiat. Laitetaan hattuun talteen.

4. Etsi pari, jaa ensimmäinen kirjoittamiseen liittyvä muistosi. Liittykää toisen parin kanssa ja kertokaa
toisillenne, mitä kuulitte äsken kaverin kertovan.

5. Mennään pienryhmissä työskentelypisteisiin.

Learning cafe- työskentelyjen aiheet:

1. Esteet ja motivaatio. Näiden tunnistaminen on kirjoittamisen lähtökohta. Mistä syntyy
motivaatio? Miten tulla tietoiseksi kirjoittamisen esteistä, miten purkaa esteitä? Mietitään
käytännön keinoja ja tullaan tietoiseksi motivaatiotekijöistä. Mikä minua motivoisi? Miten voin
auttaa sinua, että motivaatio syntyy?

2. HAVAINTO. Kirjoittamisen mahdollistaa kyky tehdä havaintoja ja olla tietoinen niistä. Kerätkää
post it lapuille kukin 5 havaintoa tästä aamusta. Jotain, minkä itse miellätte havainnoksi.
Tarkastelkaa yhdessä havaintoja. Millaisiin kategorioihin niitä voisi saada jaettua? Kirjoittakaa
löytämänne havaintokategoriat ylös. (löytyykö: vuorovaikutuskategoria, toiminnankategoria,
sisäiset havainnot eli työntekijän ammatillinen reflektio, haastekategoria vs. ratkaisun ääni,
löytyykö eri aistikanavien kautta tehtyjä havaintoja tapahtumista). Tullaan tietoisiksi jaetun tiedon
äärellä, mitä kaikkea yleensäkin voi havainnoida. Eri kategorioiden tunnistaminen voi auttaa
tekstin jäsentämisessä. Voi olla myös työviihtyvyyden väline: jos jatkuvasti teen huomioita
metelistä - mitä ratkaisuja voin tehdä, että asia muuttuu. Jos jatkuvasti havaitsen kiireentuntua,
miten voin jäsentää päivää toisin, voinko muuttaa jotain? Osaanko tehdä havaintoja, miten voisin
haastaa itseni ”näkemään uusin silmin?”

Miten havainnoit ympäristöäsi? Havaitsetko jotain tosi herkästi? Onko sinulla
ennakko-oletuksia, jotka ohjaavat/rajaavat havaintojasi? Onko havainnoillasi
merkitystä? Osaatko muuttaa toimintaasi havaintojen pohjalta? Oletko koskaan
pysähtynyt ajattelemaan, MITEN havainnoit?



3. HÄIVYTTÄMINEN ja nuoren äänen kuuluvaksi tekeminen. HÄIVYTTÄMINEN. Yksityisyyden
kunnioittaminen. Miten kirjata asioita niin, että asiakasta ei voi tunnistaa, mutta työtehtävän
syvyys- ja haastetaso tulisi selväksi? Yhteistä mietintää asian äärellä, keskustellaan kunkin
työkontekstista löytyvistä tapauksista ja mietitään, miten ne voisi ylätasolla ilmaista.
((Tampereen koulutuksessa nousi esim. esiin idea jonkinlaisen koodisanalistan tekemisestä)).

Mitä välineitä voisi olla nuoren autenttisen kokemuksen esiinnostamiseen. Työntekijän kokemus
päivästä voi olla täysin eriävä nuoren kokemuksen kanssa.

Kirjataan ajatuksia ylös.

4. LAUSETYYPIT; RAKENNE JA TYYLI

Lausetyypeistä:

Kolmen tosilauseen tekniikka (Risto Ahtia & Markku Turusta mukaillen)

1. Faktalause aika, paikka tms. liittää maailmaan. Luo kontekstin. Mitä missä ketkä milloin?
2. Havaintolause vie lukijan paikanpäälle , kertoo tapahtumista, luo kuvaa päivän sisällöstä.
3. Ajatuslause syventää, luo merkityksellisyyttä, reflektoi, ammatillinen ote, työntekijän kokemus
päivästä, tulevaisuuspuhe - mitä tämä päivä merkitsee tulevaa ajatellen.

- Harjoitus: kirjoitetaan runo, jossa on jokaista lausetyyppiä.

Rakenteesta:

RAKENNE, ”teksti on talo”

Työpäivästä kirjoittamisen työstämistä voi auttaa ajatus rakentamisesta eli rakenteen luomisesta.

A)Perustan valaminen:
Kerro asiat, joista päivä koostui ( määrällisiä asioita ja faktaa nuorten kanssa tehdyistä hommista tai
nuorten esiintuomista asioista ja tapahtuneesta vuorovaikutuksesta ja sen sisällöistä.)



B)Huoneiden rakentaminen: (=tekstin jäsentämistä)

Esim: 1. Mukavien/tärkeiden asioiden huone (Kirjoita, mikä päivässä oli mukavaa ja tärkeää.)

          2. Haastavien hetkien huone (Kirjoita, mitkä tilanteet koit haastavana.)

          3. Onnistumisten huone, mistä jäi hyvä mieli. (Kirjoita tilanteista, joissa koit onnistuneesi
ammatillisesti.)

          4. Keskeneräisten asioiden huone (Kirjoita asioista, joihin voi vielä palata, joita voi jatkaa,
jotka vaativat pidempää prosessointia.)

C)Sähkötyöt ja muu talotekniikka: (=Omaa pohdintaa, yhteenvetoa,
reflektointia, viittausta tulevaan)

Millainen fiilis päivästä jäi? Jäikö jokin mietityttämään? Mikä jäi päällimmäiseksi ajatukseksesi?

Apulausealkuja: Vähän jäi mietityttämään… Tajusin päivän aikana, että… Oli kiva huomata,
kun… Hieman hämmetävä olo jäi, kun… Parasta päivässä oli… Harmittaa, että… Voisin kyllä
huomenna vielä… Outo päivä, kaikki meni ihan… Tuntui vaikealta… Täytyypä kyllä sanoa,
että…Peiliin katsomisen paikka oli itselläni siinä tilanteessa, kun…Tuli kyllä ylpeä olo,
kun…Päivän väriksi voisi sanoa… Jos voisin muuttaa jotain, niin ehkä…

Rakenteessa voi käyttää apuajatuksena myös kronologista aikajanaa: aluksi, sitten, sitten
vielä ja sitten. Lopuksi sitä ja sitä.

Yhtenä rakennemallina voi käyttää haasteista voittoon- fiilisrakennetta. Kerrotaan ensin
päivän haastavista tilanteista, sitten kootaan tärkeät, onnistuneet ja positiiviset asiat ja lopuksi vielä
vedetään päivä yhteen oman reflektion kautta.

- Sitten vielä tyylileikittelyä. Annetaan simppeleitä lauseita ja mietitään eri tapoja ilmaista ne. (Andy
McCoy, insinööri, Kuningatar Elisabeth, Tamperelainen…) Tyylileikittelyn tarkoituksena keventää ja
tulla tietoiseksi siitä, että asioita voi ilmaista hyvin monella tapaa. Tässä yhteydessä voi pohtia omaa
kirjoitustyyliä. Mikä on itselle tyypillistä? Mikä on vaikeaa?



Päivityksen kokoaminen. Nostetaan hatusta toisten kirjoittamia lappuja. Kootaan
porukalla päivitys niin, että päivityksessä on kaikkia kolmea lausetyyppiä, siellä on jotain, mikä on
häivytetty, tulevaisuuspuhetta ja monen tason havaintoja. Jos on aikaa, voi testata päivityksen
rakentamista erilaisia rakennemalleja hyödyntäen ja muutamalla eri tyylillä. (Tämä lapputehtävä
muuten avaa myös näkyväksi työyhteisön erilaisia työtehtäviä, ai sulla saattaa olla tollasta!) Tässä
kohtaa voi jakaa käteen aluksi piilotettuja arvoja - miten ne toteutuvat tällaisessa työpäivässä?

KOONTI: Kootaan kunkin ryhmän osiot lattialle, kävellään, luetaan, katsotaan,
mitä sellaisia näkökulmia on noussut muilla ryhmillä, joita ei oma ryhmä vielä
nostanut esiin. Keskustellaan. Jaetaan oivalluksia.


