
Tutustumisilta voimauttavan 
valokuvan menetelmäopintoihin!  
Webinaari torstaina 10.11. klo 18–19.30 / Otavan opisto
Vapaa pääsy. Hyödynnä ilmainen tilaisuus työtoveriesi kanssa!  

Mukana tapahtumassa:
- Miina Savolaisen elämyksellinen pohjustus menetelmään
- Menetelmän perusteet-opinnot käyneet ammattilaiset kertovat kokemuksestaan
- Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10op -koulutus

Voimauttavan valokuvan menetelmä tuli tutuksi 90-luvulla rakastetusta Maailman ihanin tyttö 
-lastensuojeluprojektista. Tänä päivänä palkittua työoetta käytetään kaikilla kohtaamistyön aloilla 
työhyvinvoinnin sekä asiakkaan kohtaamisen vaikuttavuuden parantamiseen. Tervetuloa kuule-
maan ainutlaatuisesta prosessista, johon vuoden mittaiset perusopinnot (10op) johtavat. Tapahtu-
man yhteydessä on mahdollista ilmoittautua Otavan opiston 11.1.2023 alkavaan koulutukseen.

Luokanopettaja Carola Bäckström: 
”Oppilaiden ihanat palautteet voimauttavan valokuvan projekteissa saavat paatuneenkin open pehmeäk-
si. Kun oppilas kertoo olevansa ainutlaatuinen ja sinut itsensä kanssa, parantaa se arvostustani itseäni 
kohtaan opettajana. Se saa minut taas uskomaan itseeni.”

Tutkija Reeta Hautaniemi: 
”Yhteiskuntatutkijana minut johdatti Voimauttavan valokuvan opintojen äärelle loputon kiinnostus ih-
misiä, ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta kohtaan. Löysin opinnoista tapoja nähdä toisin, myös sitä, 
mikä ”kytee pinnan alla”, mikä ei ole ilmeistä. Henkilökohtaisesti opinnot olivat ”rohkea meriseikkailu”, 
sekä heittäytymistä meren kuohuihin että rantamaininkien rauhaan.”

Sosiaalityöntekijä Kirsi Mäkinen: 
Koulutuksen rakkaissa kuvissani yksityisyys on läsnä hiljaisuutena, vetäytyvyytenä omaan itseensä. 
Syksyn pehmeät varjot kutsuvat tutkiskelemaan omaa sisintä ja sielua. Omien eri puolien löytäminen on 
kuin retki itseensä uudelleen ja uudelleen.”

Sosionomiopiskelija Outi Sillanpää: 
”Haaveet. Mahdollisuus lähestyä henkilökohtaisia kuin ammatillisiakin haaveitani opintojen kautta on 
merkinnyt minulle seikkailua. Pienryhmän turvallisuus, jakamisen helppous itkujen ja naurujen siivit-
tämänä sekä luottamus voimauttavan valokuvan metodiin on lahja, etuoikeus ja silmiä avaava tulevai-
suus(valo)kuva. Jo ensimmäisellä kuvausretkellä pääsin käsikäteen sen enkelin kanssa, minkälaisen olen 
aina toivonut vierelleni. Identiteetityötä tein ensimmäistä kertaa ja uskon, ettei prosessi lopu koskaan. 
Löytämisen rohkeutta ja heittäytymistä on meissä kaikissa. Miinan oppien avulla se onnistui!!” 
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