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Kokemuksen tutkimuksen seminaari on avoin ja maksuton. Suosittelemme työpajoihin 
ilmoittautumista 31.3.2015 mennessä, sillä osassa työpajoja on osallistujaraja. 
 
Ohjelma 
 
Torstai	  	  16.4.	  

10.00-‐12.00	   Ilmoittautuminen	  ja	  lounasmahdollisuus	  
12.00-‐12.15	  	   Seminaarin	  avaus:	  TtT	  Liisa	  Kiviniemi	  &	  FT	  Timo	  Latomaa	  
	   	   	  

Luennot	  
12.15-‐13.00	   KT	  Jani	  Kukkola:	  Filosofia	  kokemuksen	  tutkimuksena	   	  
13.00-‐13.45	   TT	  Timo	  Totro:	  Kokemuksellisia	  näkökulmia	  prosessiteologiaan	  
	  
13.45-‐14.15	  	   Kahvitauko	  
	  
14.15-‐16.15	  	   Työpajat	  

1. Pirjo	  	  Suvilehto:	  Lukemisen	  himo	  –	  Kirjallisuus	  kokemuksena	  
2. Tapio	  Ojala:	  Kipu	  on	  kokemus,	  myös	  terveydenhuollossa	  
3. Harri	  Hyyppä:	  Uni	  ja	  kokemuksen	  tutkimus	  
4. Jani	  Kukkola:	  Kokemuksen	  filosofinen	  tutkimus	  

	  
16.30	  -‐18.00	  	   Kaikille	  osallistujille	  yhteinen	  Insight	  –työpaja	  

	  
Illanvietto	  

	  
Perjantai	  	  17.4.	  	  
	  
9.00	  	   	   Kokoontuminen	  aamukahville	  
	   	   	  

Luennot	  
9.30-‐10.15	   FT,	  KL,	  PsM	  Timo	  Latomaa:	  Empiirinen	  kokemuksen	  tutkimus	  
10.15-‐11.00	   Koulutusanalyytikko	  Harri	  Hyyppä:	  Yhteisöllisen	  kokemuksen	  avaamisesta	  
	  
11.00-‐12.00	  	   Lounastauko	  
	  
12.00-‐14.00	  	   Työpajat	  

1. Markku	  Lappalainen:	  Kehollisuus	  itsen,	  paikan	  ja	  tilan	  kokemisessa	  
2. Eila	  Estola	  &	  Jaana	  Juutinen:	  Kerronnallinen	  lähestymistapa	  kokemukseen	  
3. Liisa	  Kiviniemi:	  Kuvallinen	  ilmaisu,	  kokemus	  ja	  sen	  tutkimus	  
4. Jarkko	  Toikkanen	  &	  Sari	  Kokkola:	  Kokemus,	  intermediaalisuus	  ja	  multimodaalisuus	  

	  
14.00-‐15.00	  	   Työpajojen	  antia	  
	   	   Seuraavasta	  Kokemuksen	  tutkimuksen	  -‐seminaarista	  sopiminen	  

Seminaarin	  päätös	  
       TERVETULOA	  



Kokemuksen tutkimus instituutti on Oulussa 11.9.2013 perustettu yhdistys, jon-
ka ”Tavoitteena on edistää kokemuksen tutkimusta ja kokemuksen asemaa tieteessä, 
taiteessa, työelämässä, arjessa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla”. 
 

Kokemuksen tutkimuksen ulottuvuudet -seminaarissa tarkastellaan kokemuksen 
ilmenemisen, tutkimuksen ja merkityksellistämisen erilaisia tapoja.  
 
Seminaari koostuu neljästä esitelmästä ja useasta toiminnallisesta työpajasta, 
joissa tarkastellaan ja tutkitaan kokemuksia eri lähestymistapojen avulla. Työpajojen 
teemat, sisältö ja työskentelytapa määräytyvät työpajojen työskentelyä vetävien pu-
heenjohtajien ja osallistujien mukaan.  
 
Työpajat voivat olla eri tavalla kokemusta lähestyviä ja jäsentyä eri tavoin, esim.: 
 

• Eri tieteiden näkökulma kokemuksen tutkimukseen: filosofia, psykologia, sosio-
logia, teologia, historiatutkimus, jne. ja kokemuksen tutkimus. 

• Eri taiteiden näkökulma kokemukseen: kirjallisuus, kuvataide, näyttämötaide, 
tanssi, jne. ja kokemuksen tutkimus. 

• Temaattiset näkökulmat kokemukseen tutkimukseen: organisaatio, työelämä, 
yhteiskunta, koulutus, käyttäjä- ja asiakas, jne. ja kokemus ja kokemuksen tut-
kimus. 

• Menetelmälliset näkökulmat kokemuksen tutkimukseen: insight -menetelmä, 
työnohjaus, psykoterapia, ohjaus, unien yhteisöllinen tulkinta, jne. ja kokemuk-
sen tutkimus. 

 
Työpajoja voi olla useita molempina seminaaripäivinä. 
 
Kutsumme kokemuksen tutkimuksen verkoston jäseniä ja muita kiinnostuneita osallis-
tumaan kokemuksen tutkimuksen seminaariin, kuuntelemaan luentoja ja osallistumaa 
työpajatyöskentelyyn.  
 
Kuvaukset työpajoista ja työpajojen työskentelytavoista sekä ohjeita seminaaripaikasta, 
majoituksesta ja muusta julkaistaan ensitilassa. Ilmoittautuminen työpajoihin toivotaan 
tehtävän 31.3.2015 mennessä.  
 
Ystävällisin terveisin,  
 
Kokemuksen Tutkimuksen Instituutin puolesta 
Harri Hyyppä  
Liisa Kiviniemi  
Kaisa Koivisto  
Jani Kukkola 
Timo Latomaa (puheenjohtaja) 
Pirkko Sandelin 
Marianne Tensing 


