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Uni maailmoiden rajoilla 
Social Dreaming -seminaari
26.-28.6.2014 (Evokeskus, Lammi)

Social Dreaming -seminaari on unien jakamisen ja niiden 
yhteisen kuuntelemisen työmuoto, jonka pohjana toimii 
niin unien kuin jaettujen kokemusten assosiatiivinen 
yhdistely. Social Dreaming -seminaarissa tarkastelun 
kohteena on uni itsessään ja useiden unien muodostama 
kokonaisuus – ei unennäkijä tai hänen persoonansa. 

Työskentelyssä unen merkitysmaailmaa lähestytään 
arvostaen ja kuunnellen. Social Dreaming -työssä saadun 
kokemuksen perusteella unet alkavat ”keskustella 
toistensa kanssa”. Näin henkilökohtaisena koettu löytää 
yhteisöllisiä kytkentöjä ja omaa persoonaa laajempia 
tulkinnan horisontteja. 

Kesän 2014 seminaarin nimi ”uni maailmoiden rajoilla” 
viittaa yhtäältä mielen - unimaailman - kykyyn liikkua 
vapaasti rajoja ylittäen ja toisaalta yhteisön ominaisuuteen 
luoda maailmaan rajoja. Seminaari tutkii rajapintoja, joita 
ryhmän unet tekevät näkyvyksi. Nimi viittaa myös unen 
kykyyn auttaa mielen sisäistä siirtymää rajakohdissa, kuten 
työkaudesta lomakauteen siirryttäessä.  

Seminaariin osallistuminen tarjoaa tilaisuuden 
pysähtymiselle ja omassa mielessä olevien asioiden ja 
kokemusten kuuntelulle. Tätä tukee seminaarin kiireetön 
työskentelytapa. Jokainen osallistuja on vapaa valitsemaan, 
missä määrin hän haluaa uniaan ja kokemuksiaan jakaa. 

Social Dreaming –menetelmä on lähtöisin Tavistock 
Instituutista Lontoosta, jossa Gordon Lawrence kehitteli 
työmuotoa 1980-luvulla.  Suomeen työtavan toi Harri 
Hyyppä, jonka johdolla seminaareja on toteutettu ja 
edelleen kehitetty Metanoia Instituutissa jo kahden  
vuosikymmenen ajan. 

Seminaarin rakenteen keskiössä ovat ”unimatriksit”, 
ryhmätilanteet, joissa unia ja muita välittömiä kokemuksia 
jaetaan ja kuunnellaan assosiatiivisella ja yhdistelevällä 
tavalla. Unimatrikseja reflektiodaan pienryhmissä. 
Pienryhmä tarjoaa mahdollisuuden ajatukselliseen 
jäsentämiseen ja omakohtaisten huomioiden tekemiseen 
ryhmän avulla. Seminaaripäivien lopussa on 
yhteiskeskustelu, joka mahdollistaa ryhmässä saatujen 
kokemusten sanoittamisen ja uusien kysymysten esiin 
nostamisen. 

Kesän 2014 uniseminaariin sisältyy joogan ja 
meditaatioharjoitusten toteuttamista ryhmässä. Tällä 
pyritään saamaan kosketusta unen näkemisen 
kehollisuuteen ja tukemaan työskentelyn virtaavuutta ja 
vapautta. 
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Seminaari on avoin kaikille unista ja 
yhteisöllisyydestä kiinnostuneille. Ammatillisesti 
seminaarista hyötyvät henkilöt, joiden työhön 
liittyy yksilöiden tai yhteisöjen merkitys-
maailmojen huomioiminen ja ”pinnan alla olevan” 
dynamiikan tutkimista. Seminaari tuo tilan, jota 
voi hyödyntää hyvin myös työstä irrottautumiseen.  

Seminaarin työskentelyä ohjaavat erikois-
psykologi, työnohjaaja Risto Puutio (PsT) ja 
työnohjaaja, psykoterapeutti, jooganopettaja 
Rauno Lehtonen (stt). 

Seminaarin paikkana on Evokeskus, joka  sijaitsee 
Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön 
yhteydessä Lammilla. Autolla tultaessa 
käännytään Tuulos-Padasjoki tieltä (53) Evokes- 
kuksen viittojen mukaisesti. Paikalle pääsee myös 
julkisella liikenteellä (kts. www.matkahuoto.fi)

Seminaarin osallistumismaksu on 350 € 
yritykselle tai yhteisölle; 290 € yksityishenkilölle;  
260 € opiskelijoille ja eläkeläisille. Hintaan 
lisätään ALV (24%). Lisäksi osallistuja maksaa 
erikseen täysihoitokulun 162,45 €.  

FINOD alennus 20% osallistumismaksun osalta. 
Täysihoito kattaa majoituksen ja ruokailut alkaen 
1. päivän lounaasta päättyen 3. päivän 
iltapäiväkahviin. 

Osallistumismaksu laskutetaan etukäteen ja se on 
maksettava 13.6.2014 mennessä. Peruutusmaksu 
ilmoittautumisajan jälkeen 50 %. Täysihoitokulu 
maksetaan paikan päällä.  Ilmoittautuminen 
sähköisellä lomakkeella 1.6.2013 mennessä 
osoitteessa www.metanoia.fi/seminaarit.
Lisätiedot seminaarista www-sivulta sekä Risto 
Puutiolta, 0400-545519 ja Rauno Lehtoselta  
0500-799079 (s-postin loppuosa: @metanoia.fi) 

Torstai 26.6. Perjantai 27.6. Lauantai 28.6.

7.00 - 7.45 Joogameditaatio

8.30 - 10.00 Unimatriksi 2. Unimatriksi 4.

10.30 - 11.30 Reflektio Reflektio

12.30 - 14.00 Johdanto --- Yhteiskeskustelu

14.30 - 16.00 Unimatriksi 1. Unimatriksi 3.

16.30 - 17.30 Joogameditaatio Joogameditaatio

18.00 - 19.00 Reflektio Yhteiskeskustelu

19.15 - 20.00 Yhteiskeskustelu

Yksittäinen uni voi olla vailla merkitystä – tullessaan 

toisten unien rinnalle,  se alkaa täyttyä merkityksistä!

http://www.metanoia.fi/seminaarit
http://www.metanoia.fi/seminaarit

