takaisin

Työterveyslaitos, TJS Opintokeskus, Johtamistaidon
opisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräävät
selviytymistarinoita:

Näin selvisin työpaikkakiusaamisesta
Työpaikkakiusaaminen on yleistä ja siitä on puhuttu ja kirjoitettu
paljon. Nyt on aika mennä eteenpäin ja selvittää, miten siitä
pääsee eroon: Miten työpaikoilla on puututtu kiusaamiseen, kuka
on puuttunut ja mitä on tehty tilanteen selvittämiseksi? Mitä
kiusattu itse on tehnyt lopettaakseen kiusaamisen? Millaisia
tuloksia on saatu aikaan?
Työterveyslaitos, TJS Opintokeskus, Johtamistaidon opisto ja
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräävät kiusattujen
omakohtaisia kokemuksia ja selviytymistarinoita. Kertomusten
pohjalta etsitään hyviä toimintamalleja työpaikkakiusaamisen
ratkaisemiseksi. Toimintamalleja hyödynnetään käytännössä
esimerkiksi esimiesten ja luottamusmiesten koulutuksessa.
Kertomuksista tai niiden pohjalta julkaistaan myös kirja.
Kirjoittajalta pyydetään lupa, jos kertomus tai otteita siitä
julkaistaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura arkistoi
alkuperäiset kirjoitukset myös myöhempää tutkimuskäyttöä
varten. Kirjoituksia kerätään 9.1.-30.6.2006. Kirjoittajien kesken
arvotaan viikonloppu kylpylässä. Pääpalkinnon lisäksi arvotaan
20 järjestäjäorganisaatioiden julkaisemaa kirjaa.
Kertomuksessa tulee käsitellä seuraavia asioita:













Kerro itsestäsi ja työstäsi.
Kuvaile työyhteisö, missä kiusaaminen tapahtui.
Mistä kaikki alkoi?
Mistä kiusaamisesi mielestäsi johtui?
Kuka/ketkä olivat kiusaajiasi?
Miten sinua kiusattiin?
Miten koit kiusaamisen?
Millaisia vaikutuksia sillä oli?
Miten työyhteisö suhtautui?
Miten esimies ja johto toimivat? Mitä työpaikalla tehtiin
kiusaamisen lopettamiseksi?
Mitä itse teit ja miksi se onnistui tai epäonnistui?
Mikä on tilanteesi työpaikallasi nyt?

Muut kirjoitusohjeet alla ja myös järjestäjäorganisaatioiden
www-sivuilla: TJS Opintokeskus www.tjs-opintokeskus.fi,
Johtamistaidon opisto www.jto.fi; Työterveyslaitos www.ttl.fi,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura www.finlit.fi
Lisätietoja:
TJS Opintokeskus, kulttuurisihteeri Inka Ukkola, puh. (09) 2293

0329, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkistonjohtaja Lauri
Harvilahti, puh. 0201 131230, lauri.harvilahti@finlit.fi ja tutkija
Juha Nirkko, puh. 0201 131238, juha.nirkko@finlit.fi
Työterveyslaitos, erikoistutkija Maarit Vartia, puh. 030 474 2790,
maarit.vartia@ttl.fi
Johtamistaidon Opisto, tutkimusjohtaja Pauli Juuti, puh. (09)
8562 8216, pauli.juuti@jto.fi
Kirjoitusohjeet








Kirjoita omalla äidinkielelläsi (myös muu kuin suomi tai
ruotsi), koneella tai siististi käsin.
Kirjoita tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle
paperia; kirjoituksen laajuus vapaa.
Jätä vasempaan reunaan nelisen senttiä tyhjää.
Kirjoita kansilehteen nimesi, syntymäaikasi ja -paikkasi,
ammattisi, koulutuksesi sekä osoitteesi ja
puhelinnumerosi
Kirjoita kansilehteen myös suostumuksesi siihen, että
aineisto arkistoidaan nimelläsi Kansanrunousarkistoon
tutkimuskäyttöä varten. Allekirjoita suostumus. Kaikille
yhteystietonsa ilmoittaneille lähetetään keruun päätyttyä
kiitoskirje sekä kaavake, jonka avulla sovitaan tarkemmin
vastauksen arkistointitavasta.
Lähetä kirjoituksesi 30.6.2006 mennessä. Kirjoituksia ei
palauteta.

Kirjoituksen lähettäminen
Postitse:



Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Kansanrunousarkisto,
PL 259, 00171 HELSINKI.
Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus "Eroon
työpaikkakiusaamisesta".

Sähköpostiviestinä:




osoitteeseen keruu@finlit.fi
Kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi "Eroon
työpaikkakiusaamisesta"
Kirjoita varsinaisen viestin alkuun omat tietosi edellä
olevan ohjeen mukaan ja sen perään kertomus. Pitkät
tekstit voit lähettää liitetiedostona, älä kuitenkaan lähetä
useita erillisiä liitetiedostoja.

