
 

Tervehdys siulle sopivaa työnohjaaja etsivä henkilö!  

 

Oon savolainen likka, joka on ehtinyt tekemään ja kokemaan 

monenlaista sekä voin vaan kuvitella, mitä kaikkea elämässä on vielä 

edessä. Työnohjauksissa näkyy myös ripaus Savonlinnan seudun 

murteeseen kuuluvaa viäntämistä sekä kokemukseen pohjautuvia 

kysymyksiä. 

Olen toimintaterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja, yrittäjä, 

työnantaja, Vasa Concept- neurologisen kuntoutusmenetelmän 

kouluttaja ja monialaisen kuntoutuksen yamk-opiskelija. Näiden 

lisäksi työhön työnohjaajana apua ovat antaneet voimavarakeskeisen 

terapiatyön, nlp:n ja mindfulnessin koulutukset sekä tuotekehittäjän 

eat. Oma sydän sykkii vahvasti neurologiselle kuntoutukselle sekä 

asioiden tekemiselle uudella tavalla. Saatanpa työnohjauksessa jopa 

haastaa byrokratiaa ja pinttyneitä tapoja. Keitä varten ne ovatkaan 

luotu ja miten perinteisesti tehdyt asiat voidaankin tehdä uudella 

tavalla ja taloudellisemmin. 

 

Lisää minusta  
www.terapiaperhonen.com 
 
Fb, Insta ja youtube 
Terapiaperhonen 
 
Mari Tynkkynen 
040 748 5390 
mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com 

 

MITÄ MUUT KERTOVAT SAANEEN TYÖNOHJAUKSESTA? 

 

 Inspiraatiota työhön 

 Lisää oman työn arvostamista 

 Helpotusta muutokseen 

 Uusia toimintatapoja 

 Vinkkejä käytännön työhön 

 Työyhteisön parempaa toimivuutta 

 Ylimääräisen huolehtimisen vähentymistä 

 Tehokkaampaa työntekoa 

 

 

MIKÄ ON TÄRKEÄÄ? 

Tärkeänä työnohjauksessa pidän jokaisen osapuolen kunnioittamista, 

myös heidän, jotka eivät ole paikalla (joten ole pomo huoleti), 

salassapitoa sekä hyvien käytäntöjen ylläpitämistä. Toivon 

työnohjaushetken olevan paikka, jossa sinulla on mahdollisuus 

sanoittaa juuri ne asiat, mitkä ovat tarpeen tulla kuulluksi. Asiat, joista 

ei puhuta – eivät myöskään muutu. Muutoksen mahdollistamiseksi 

tiimissä tarvitsemme koko työnohjauksessa olevan tiimin yhteistyötä. 

 

http://www.terapiaperhonen.com/


VOIMAVARAKESKEINEN TYÖNOHJAUS? 

Voimavarainen työnohjaaja tarkoittaa siis sitä, että olen opiskellut 

dialogisuutta, narratiivisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, reflektiivisyyttä ja 

sosiaalista konstruktionismia.  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että autan sinua laajentamaan 

ajatteluasi ja katselemaan eri näkökulmista tapahtuneita asioita ja omaa 

toimintaasi. 

 

Dialogisuuden opinnot ovat muistuttaneet etenkin siitä, että miten 

ammattilaisena voitaisiin olla tulkitsematta asioita sanojen takana, 

vaan jutella niillä sanoilla ja niistä asioista, joita asiakas kertoo ja 

kiinnostua niistä aina vaan lisää.  

Narratiivisuus tarkoittaa tarinallisuutta. Harvoin tätä ehkä tulee 

mietittyä, mutta jokaiseen meidän tekoomme ja valintaamme liittyy 

tarina, jota kerromme itsestämme tai toisistamme.  

Ratkaisukeskeisyys antaa mahdollisuuden myös nopeisiin 

oivalluksiin ja ratkaisujen löytämiseen.  

Reflektiivisyyden myötä meille tulee mahdollisuus tarkastella 

meidän omaa toimintaamme ja työssä tapahtuneita hetkiä, mikä    

voi luoda niille aivan uudenlaista ymmärrystä.  

Sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa sitä, miten kaikki on 

olemassa vain suhteessa toiseen ihmiseen. Eli voi olla, että 

riitapukarien välillä vikaa ei ole kummassakaan henkilössä, vaan 

kommunikaatiossa heidän välillään.   

MISSÄ? 

Työnohjauksia olen pitänyt luultavasti enemmän etänä kuin läsnä, 

mikä näissä poikkeusoloissa on luultavasti etuus. En ole työnohjaaja 

se kokenein, mutta ainakin itse työnohjauksen asiakkaana tykkään 

juuri siitä, että minussa itsessäni herää uusia ajatuksia toisen tekemien 

kysymysten myötä.  

 

Olet siis valmis työnohjausasiakkaakseni, jos olet valmis oivaltamaan 

jotain uutta. 

 

Olen tehnyt työnohjauksia sosiaali- ja terveysalalla, opetusalalla sekä 

aloilla, joissa on uusi tuttavuus. Olen tykännyt myös siitä, että olen 

saanut olla täysin uteliaana itselleni vieraan asian edessä, jolloin voi 

kysyä kysymyksiä, joita ei tajuaisi kysyä, kun on liian lähellä aiheen 

kanssa.  

 

Usein muutos alkaakin itsestään selvyyksien kyseenlaistamisella. 

 

 

Minun tehtävänäni on siis haastaa sinun ajatteluasi kysymyksillä, jotta 

sinä voit löytää ratkaisun siihen, mikä juuri nyt on pinnalla. 

 

Tervetuloa! 


