
ETIK och PRAXIS I ARBETE 

ETIIKKA ja KÄYTÄNNÖN TYÖELÄMÄ 

 

NORDISK HANDLEDARKONFERENS i Finland på Stiftsgården Lärkkulla, Karis 27-30.5.2020 

POHJOISMAINEN TYÖNOHJAAJAKONFERENSSI Karjaalla Lärkkullassa 27-30.5.2020 
 

Nordiska arbetshandledare i kyrkans tjänst samlas regelbundet till erfarenhetsutbyte och nätverkande 

kring aktuella frågor i arbetshandledning och utbildning av arbetshandledare vart tredje år.  Borgå stift 

och Uleåborgs stift i samarbete med Stiftsgården Lärkkulla står värdar för arrangemangen våren 2020.   

Välkommen till Finland! 

Nordiska handledarkonferensen samlar arbetshandledare verksamma i enskild och grupphandledning. 

Vi är verksamma inom sjukhuskyrkan, församlingar och institutioner, familjerådgivning och 

själavårdscentrum.  Vi utbildar handledare och erbjuder fortbildning.  Vi är många med skiftande 

profession och erfarenhet.  Det gemensamma är att vi erbjuder handledningen som stöd och hjälp för 

enskilda och grupper att mogna i sin professionalitet och främja välmående på arbetsplatsen.  

Metoderna skiftar men den etiska koden har en gemensam nämnare – en hållbar utveckling där värden 

och värdegrunden utgör jordmånen. 

Praktisk information 

 

Plats: Lärkkulla stiftelsen, Karis https://www.larkkulla.net/sv/ 

 

https://www.larkkulla.net/sv/


Deltagaravgift:  140€ 

Logi:  Enkelrum 237€, dubbelrum 147€ per person 

Kost:  137€ (inkl. festmiddag) 

Helpensionspris inkl. deltagaravgift: enkelrum 514€, dubbelrum 424€ 

Utan logi inkl.  kost och deltagaravgift:  277€ 

Anmälning:   Anmälning till Nordiska handledardagar (ilmoittautumislomake) 

Sista anmälningsdagen är 15.4.2020.  

Information och förfrågningar: Stiftssekreterare för personalvård Virva Nyback, virva.nyback@evl.fi, 

+358401425217 eller stiftssekreterare för diakoni Mirva Kuikka, 

mirva.kuikka@evl.fi, tfn. +358443775562 

 PROGRAM  

Onsdag 27.5. 

15 - Ankomst och inkvartering.  Kaffeservering i kursgårdens aula 

17.00 Middag 

18.00 Öppning av konferensen 2020 - Konferenssin 2020 avaus 

  En liten Pilgrimsvandring som slutar i S:ta Katarina kyrka med kvällsmässa 

 Pieni pyhiinvaellus, joka päättyy S:ta Katariinan kirkossa iltamessuun 

 Kaplan Yvonne Terlinden och kantor Åsa Westerlund 

20.30  Servering i kursgården och fri samvaro 

 

Torsdag 28.5 

8.00 Frukost 

9.00 Andrum – morgonbön i kapellet, direktor Björn Wallén 

9.30 Ett värdefullt sällskap – etik och välmående i ett arbetslag   

 Arvon porukka – etiikka ja hyvinvointi työyhteisössä   

 

Jaakko Heinimäki, författare, teolog, arbetshandledare med inriktning på skapande 

professioner, medlem i etiska rådet inom utbildning, chefredaktör för 

huvudstadsregionens kyrkliga tidning Kirkko ja kaupunki. 

https://www.lyyti.in/Nordisk_handledarkonferens_3557
mailto:virva.nyback@evl.fi
mailto:mirva.kuikka@evl.fi


- Pauskaffe i aulan 

11.45 Lunch 

13.00 Aktuella frågor i arbetshandledning, utbildning och praxis:  

 Työnohjauksen, koulutuksen ja käytäntöjen ajankohtaisasiaa: 

- Landsvis presentation av aktuellt läge i arbetshandledningsspörsmål.  Deltagarna 

ombeds att presentera material och utbildningsprogram för handledare i respektive 

land samt övriga aktuella utmaningar. 

 - Värdland för nästa konferens 2023? 

14.30 Kaffe 

15.00 Workshops   Välj en Workshop samt en i reserv, när du anmäler dig!  

 Työpajat   Ilmoittautumisen yhteydessä valitse ensisijainen ja toissijainen työpaja! 

- 17.30 

 

Workshop 1   

Rytm och kroppens dialog  - Rytmiä ja kehon dialogiaa (på finska/svenska) 

Raimo Paaso, stiftssekreterare för kyrkomusik, kapellmästare och kyrkomusiker 

Handledarens kommunikation i handledningsrelationen. Dess 

kvalitativa betydelse för förändringsinlärning.  

Työnohjaajan asettuminen ohjaussuhteeseen ja sen merkitys 

ohjauksen vaikuttavuuteen työnohjauksessa.   

 

 

 

Workshop 2 

Hur kan man arbeta med gestaltande och kreativa metoder i grupphandledning. 

Toiminnallisten menetelmien käyttö ryhmätyönohjauksissa (på svenska) 

Lotta Geisler, uttryckande konstterapeut, arbetshandledare och kursledare för 

bibliodramaledarutbildning i Sverige. 

   



Workshop 3   

Kroppsspråk och bemötande i arbetshandledning  

Kohtaamisen taito ja kehonkieli työnohjauksessa (på engelska) 

 

Taina Kinnunen, FD, kulturantropolog, VD för Rautahöyhen,  

 FT, kulttuuriantropologi, Rautahöyhen Oy:n toimitusjohtaja, 

https://www.rautahoyhen.fi/ 

 

17.30 Middag 

18.30 Sharing groups    

19.30 Aftonbön i kapellet, direktor Björn Wallén 

 Fri samvaro 

 

Fredag 29.5 

8.00 Frukost 

9.00 Andrum - Morgonbön i kapellet, direktor Björn Wallén 

9.30 Code of conduct – etik eller kosmetik i arbetslivet  

 Code of conduct – työelämän etiikkaa vai kosmetiikkaa 

 

Björn Vikström, Universitetslärare i teologisk etik och socialfilosofi vid Åbo Akademi, 

biskop em.  

11.45 Lunch 

13.00 Utflykt till anrika Svartå slott med guidning och rundtur  

17.00 Sharing groups  (-18.00) 

18.30 Festmiddag med program 



Lördag 30.5 

 8.00 Frukost 

 9.30 Andrum - Morgonbön i kapellet, direktor Björn Wallén 

10.00 Jag är arbetshandledare och mitt arbete gör skillnad   

- Dialogiskt tänk och blänk   

 Olen työnohjaaja ja työlläni on merkitystä  

 - Dialoginen ajattelu ja kimaltelu    

  

Barbro Näse, psykoterapeut, arbetshandledare och organisationskonsult 

 

11.30 Sharing groups  

12.00 Avslutning 

12.30 Lunch och avfärd 

 

*Konstverket finns på Domkapitlet i Borgå. Konstnär Christer Åberg 

**Arrangören förbehåller sig rätten till ev. förändringar i programmet 

 


