
	  

	  

	  
	  

	  

Aika	  ja	  uni.	  Moniammatillinen	  Social	  	  Dreaming	  -‐seminaari	  
Päivämäärät:	  8.1.,	  5.2.,	  5.3.,	  9.4.	  ja	  7.5.2018	  .	  	  	  	  	  Ohjaajana	  Harri	  Hyyppä.	  

FINSA	  ja	  ODI	  järjestävät	  keväällä	  2018	  Oulussa	  kokemuksellisen	  unen	  filosofiaa	  
koskettelevan	  seminaarisarjan.	  Kysymyksessä	  on	  moniammatillinen	  Social	  Dreaming	  -‐
seminaari.	  Toteutus	  maanantai-‐iltaisin	  klo	  18	  –	  20.30	  Limingantullissa	  (Rautionkatu	  2).	  	  

Lyhyt	  tiivistelmä:	  Jokainen	  ihminen	  on	  kokemuksen	  kantaja.	  Uni	  on	  kokemuksen	  "ääni	  ja	  
katse".	  Se	  puhuu	  ajasta	  enemmän	  kuin	  tietoinen	  järkemme	  ymmärtää	  ja	  näkee	  viisaammin	  
kuin	  osaamme	  kuvitella.	  Uni	  ei	  antaudu	  selityspuheelle	  tai	  suoraviivaisille	  tulkinnoille.	  Paljon	  
on	  kätkeytynyt	  unen	  tapaan	  katsoa	  aikaa.	  	  

Unien	  yhteisöllinen	  tutkiminen	  avartaa	  ajatteluamme	  ja	  keventää	  mieltämme.	  Kevyellä	  
otteella	  seminaari	  tukee	  ajattelua	  ja	  hyvää	  elämää.	  Työskentely	  on	  samalla	  sekä	  kevyttä	  että	  
vakavaa.	  Työote	  on	  kokemuksellinen.	  Jokainen	  on	  tavallaan	  seminaarissa	  ensimmäistä	  kertaa.	  
Seminaari	  ei	  yritä	  perinteisellä	  tavalla	  opettaa,	  mutta	  kokemus	  osoittaa,	  että	  osanottajat	  ovat	  
oppineet	  paljon	  uutta	  ja	  merkityksellistä	  sekä	  kertovat	  toistuvasti	  terapeuttisista	  
vaikutuksista.	  Moni	  on	  osallistunut	  toistamiseen.	  Työskentelyn	  painopiste	  ei	  ole	  yksilöissä	  tai	  
yksittäisissä	  unissa,	  vaan	  paremminkin	  "unien	  keskinäisessä	  keskustelussa	  ja	  siitä	  rakentuvan	  
ajankuvan	  ja	  yhteisöllisyyden	  tutkimisessa.	  Työotteen	  taustalla	  vaikuttavat	  hiljaa	  taide,	  
filosofia	  ja	  kaunokirjallisuus.	  Jokainen	  osanottaja	  on	  vapaa	  valitsemaan	  oman	  roolinsa,	  
toimimaan	  ja	  puhumaan	  haluamallaan	  tavalla.	  Omien	  unien	  jakaminen	  on	  toivottavaa,	  mutta	  
ei	  välttämätöntä.	  Myös	  toisen	  ihmisen	  kertoma	  uni	  voi	  olla	  merkityksellinen.	  Jokaiselta	  
odotetaan	  	  työskentelyssä	  toisten	  osallistujien	  intimiteetin	  kunnioittamista	  sekä	  yhteisöllisen	  
eläytyvän	  ja	  tutkivan	  tilan	  tukemista.	  

Osanottomaksu	  (kevät	  2018)	  	  150	  €	  +	  ALV	  	  Osanottajien	  odotetaan	  sitoutuvan	  koko	  
seminaarijaksoon	  ja	  tekevän	  voitavansa	  säännöllisen	  osallistumisen	  suhteen.	  
Osanottajamäärä	  rajoitettu.	  

Ilmoittautuminen:	  	  	  	  	  	  30.11.2017	  mennessä	  	  	  	  	  	  :	  	  info@od1.fi	  

Harri	  Hyyppä	  on	  tutkinut	  ja	  harjoittanut	  työotetta	  pitkään.	  Hän	  on	  ollut	  mukana	  SD-‐ajattelun	  
syntyvaiheissa	  Tavistock-‐Instituutissa,	  tuonut	  työotteen	  Suomeen	  ja	  johtanut	  alan	  
seminaareja	  Suomessa	  ja	  ulkomailla	  monen	  vuosikymmenen	  ajan.	  	  

Lue	  lisää	  Social	  Dreaming	  työstä	  ja	  filosofiasta:	  http://www.od1.fi/wp-‐
content/uploads/2015/06/Social-‐Dreaming-‐info.pdf	  
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Myös	  Helsingissä	  jatkuu	  kevätkaudella	  2018	  vastaava	  seminaari	  Kriittisen	  korkeakoulun	  
järjestämänä!	  Tiedustelut:	  Harri	  Hyyppä	  


