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"Yksin, mutta ei yksinäinen – seitsemän askelta
turvalliseen yksinoloon" -luento tarjoaa fiilistä,
faktaa ja työkaluja yksinäisyyden helpottamiseen
sekä turvallisen yksinolon kyvyn kehittämiseen.
Luento sisältää tutkittua tietoa yksinäisyydestä ja
ratkaisuja siihen. Se on inspiroiva, henkilökohtai-
nen ja heittäytyvä puheenvuoro matkasta turvall-
iseen yksinoloon. Luento käsittelee isoa aihetta
helposti pureskeltavalla tavalla sekä tukee erityi-
sesti yksilön voimavaroja: keskittyy lisäämään
ihmisen itsetietoisuutta ja vahvistamaan hänen
kykyään johtaa tunteita, toimintaa ja työtä sekä
pohtii yksilön roolia työyhteisön vuorovaikutus-
kulttuurissa. Luento on tarkoitettu niin työyhtei-
söille kuin yksin työskenteleville.

Vahvista työyhteisösi
voimavaroja – 
tilaa luento nyt!

Maija Ilmoniemi

Luennolla pohditaan

Maija Ilmoniemi (VTM) on toimittaja, juontaja ja
kirjailija. Hänen tietokirjansa Yksinäinen (Otava)
murtaa yksinäisyyteen liittyvää tabua ratkaisu-
keskeisesti. Maija ravistelee yksilöitä löytämään
parempaa yhteyttä itseen ja toisiin, työyhteisöjä ra-
kentamaan turvallisen vuorovaikutuksen kulttuuria
sekä yhteiskuntaa hahmottamaan ratkaisuja
ajankohtaiseen yksinäisyysongelmaan. Yksin, mutta
ei yksinäinen -luento on myös kertomus Maijan
kokemuksista ja seikkailusta Kalastajanapulaisena
Pohjois-Norjassa. Maija on työskennellyt mm.
Ylessä ja ison osan uraansa yksinyrittäjänä.

Yks inä i s yyden  t unne  j a  epäva rmuus  syövä t

vo im ia  a r j e s sa  sekä  vähen tävä t  t yö tehoa .

Tu rva l l i nen  yks ino lo  on  i t s ensä  j oh tam i sen

kykyä ,  j o t a  j o ka inen  vo i  ope te l l a .  

Sosiaalinen vuorovaikutus on
muuttanut muotoaan koronakriisin
aikana merkittävällä tavalla. Luovuu-
den ja jaksamisen kannalta tärkeät fyy-
siset kontaktit ovat kadonneet arjes-
tamme ja ihmiset jääneet yksin. 

Yksinäisyys koskettaakin yksilöitten ja
työyhteisöjen elämää aivan uudella ta-
valla. Yhä useammalla on nyt kokemus
siitä, miltä yksinäisyys tuntuu, ja se
saattaa olla pelottavakin.

Ihminen on sosiaalinen olento ja raken-
nettu kokoontumaan yhteen. Yksinäi-
syydellä on tutkitusti suuria vaikutuk-
sia ihmisen hyvinvointiin. Se voi ilmetä
fyysisenä kipuna ja saattaa johtaa
myös mielen sairauksiin.

Yksinäisyys on kokemus erillisyydestä
ja irrallisuudesta.

Se on kaipausta yhteyteen ja yhteen-
kuuluvuuden tunteeseen, jonka esi-
merkiksi juuri työyhteisö muodostaa. 

Pitkän toisista erillään olon vaikutukset
näkyvät jo kaikkialla: turhautuminen
tilanteeseen kasvaa, koetaan ”teams-
uupumusta” ja kaivataan fyysiseen
läsnäoloon sekä vuorovaikutukseen
muiden ihmisten kanssa.

Olemme kuitenkin kasvotusten tosi-
asioiden kanssa: emme voi vielä pala-
ta yhteen toisten kanssa ennen kuin
kriisi selätetään. 

Siksi nyt tarvitaankin voimaa uskaltaa
ja osata olla ja toimia yksin. Jotta jak-
samme läpi vaikeiden aikojen, on vah-
vistettava yksinolon kykyä – ja se on
tehtävä heti!

YKSIN MUTTA
EI YKSINÄINEN

T U R V A L L I N E N  Y K S I N O L O
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Mitä yksinäisyys on – Kuinka yksinäisyys ja
epätoivottu yksin olo vaikuttavat ihmisiin sekä
heijastuvat arkeemme  ja työhömme – Miten
yksinäisyyden tunnetta voi helpottaa – Mitä on
turvallinen yksinolo ja miten se eroaa
yksinäisyydestä – Kuinka kehittää kykyä olla
turvallisesti yksin – Millainen on turvallisen vuoro-
vaikutuksen kulttuuri –   Millaista on turvallinen
vuorovaikutus itseen ja toisiin ihmisiin ja kuinka se
pitää yllä yhteisön toimintakykyä – Miten toimin-
takykyä sosiaalinen vuorovaikutus muuttaa
muotoaan etätyössä – Kuinka johtaa itseään työs-
kennellessään yksin – Miten rakentaa terve yhteys
toisiin ihmisiin olematta heistä riippuvainen


