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Social	  Dreaming	  –	  	  perustietoa	  työotteesta	  

	  

	  

	  

	  

AIKA	  ja	  UNI	  	  	  

Mitä	  tapahtuu	  todella?	  

	  

Taustaa	  

Aika,	  uni	  ja	  yhteiskunta	  kytkeytyvät	  yhteen.	  Samoin	  tekevät	  monet	  muutkin	  toisistaan	  
näennäisesti	  kokonaan	  erilliset	  ilmiöt.	  Tieto	  ja	  tietäminen,	  menetelmät	  ja	  auttaminen,	  tiede	  ja	  
runous	  	  jne.	  Uni	  ajoittain	  kuvaa	  aikaa	  paremmin	  kuin	  ymmärrämme.	  Unien	  jakaminen	  ja	  
niiden	  yhteinen	  tutkiminen	  voi	  vielä	  lisätä	  ymmärtämystämme	  edelleen.	  

Jokainen	  aika	  luo	  	  oman	  suhteensa	  uneen.	  Ajoittain	  uni	  on	  ollut	  suuressa	  arvossa,	  kuten	  
antiikin	  filosofian	  kehitysvaiheissa.	  Ajoittain	  uni	  on	  taas	  joutunut	  ylenkatseen	  ja	  
halveksunnan	  kohteeksi.	  Jokainen	  aika	  yhtälailla	  kuin	  yksilökin	  kuitenkin	  välttämättä	  sitä	  
tarvitsee.	  Jokainen	  aika	  ymmärtää	  unen	  omalla	  tavallaan.	  Oma	  aikamme,	  joka	  korostaa	  
tiedettä,	  järkeä	  ja	  tavoitteisuutta,	  on	  korostanut	  unen	  neuropsykologista	  ulottuvuutta	  ja	  
välttämättömyyttä	  siitä	  näkökulmasta.	  Samalla	  se	  näkee	  unen	  merkitysmaailman	  mystiikkana	  
ja	  on	  sivuuttanut	  sen	  ”reaalimaailman”	  kannalta	  vähempiarvoisena.	  Samaan	  aikaan	  aikamme	  
kuitenkin	  näyttää	  kamppailevan	  merkityksellisyyden	  ongelman	  kanssa.	  ”Asiantuntijoihin”	  
luottaen	  se	  etsii	  työelämän	  uuvuttamille	  ihmisille	  helpotusta	  ajan	  paineisiin	  mm.	  itämaisista	  
uskonnoista	  ja	  erilaisista	  harjoituksista,	  joiden	  varaan	  ovat	  rakentuneet	  laajenevat	  markkinat.	  	  

Social	  Dreaming	  (SD),	  unien	  yhteisöllinen	  jakaminen	  ja	  tutkiminen,	  on	  osaltaan	  ajan	  
ylimielisyyden	  ja	  ylikorostuneen	  tietämisen	  vastavoima.	  Se	  on	  uusi	  	  kokemuksellinen	  työote,	  
joka	  on	  yllättänyt	  niin	  monet	  eri	  alojen	  toimijat	  kuin	  asiantuntijatkin.	  Kevyellä	  ja	  välittömällä,	  
mutta	  samalla	  pintaa	  syvemmälle	  	  pyrkivällä	  otteellaan	  se	  kutsuu	  mukaan	  kaikkia,	  jotka	  ovat	  
kiinnostuneita	  itsensä	  tai	  työyhteisönsä	  uudistumisesta	  ja	  siihen	  kytkeytyvästä	  oivallustyöstä.	  
Kysymyksessä	  on	  uudenlainen	  kokemuksellinen	  viritystila	  tavoitteinaan	  ammatillinen,	  
henkilökohtainen	  ja	  yhteisöllinen	  sivistystyö.	  	  	  

Työote	  on	  kehittynyt	  Tavistock	  Instituutin	  suojissa	  Group	  Relations	  tradition	  pohjalta	  alkaen	  
1980-‐luvulla.	  Työotteen	  kehittäjistä	  voidaan	  mainita	  Gordon	  Lawrence	  ja	  David	  Armstrong.	  	  
SD	  on	  sittemmin	  vähitellen	  kasvanut	  omaksi	  erityislaatuiseksi	  työotteeksi.	  Uudella	  tavalla	  se	  
yhdistelee	  taidetta,	  syvyyspsykologiaa,	  dynaamista	  systeemiajattelua,	  psykoanalyysia	  ja	  
filosofista	  praktiikkaa.	  	  SD:stä	  on	  kirjoitettu	  runsaasti.	  



Uni	  on	  ihmismielen	  varhainen	  ja	  ikiaikainen	  osa.	  Uni	  ja	  ihmismieli	  ovat	  aina	  olleet	  ajan	  ja	  
tulevaisuuden	  varjoja.	  Ne	  ovat	  läpi	  historian	  tarjonneet	  tien	  oivallukseen	  ja	  toisaalta	  ihmisen	  
herkkään	  kykyyn	  käyttää	  aavistustaan	  	  ja	  vaistoaan	  tilanteiden	  ymmärtämisessä.	  Unien	  
tulkinta	  ei	  voi	  olla	  suoraviivaista,	  jäykkää	  tai	  teoreettista.	  SD:ssä	  tulkinta	  on	  harvoin	  tarpeen,	  
mutta	  sen	  herkkää	  kuuntelua	  ja	  koskettamista	  kyllä	  kannatellaan.	  Useinkin	  toinen	  uni	  on	  
herkin	  unen	  koskettaja.	  Tälle	  pohjalle	  rakentuu	  SD:n	  tapa	  työskennellä	  rinnakkain	  useampien	  
unien	  kanssa.	  Työotteeseen	  kuuluu	  myös	  painopisteen	  siirtyminen	  unen	  näkijästä	  itse	  uneen.	  
Unen	  kertoja	  voi	  näin	  ottaa	  	  kevyttä	  välimatkaa	  omaan	  uneensa	  ja	  antaa	  sen	  näin	  yhteiseen	  
käyttöön.	  

Kosketus	  on	  ilmaus	  ihmisen	  kyvystä	  tunnistaa	  ajankohtainen	  ja	  tärkeä	  itsen	  ulkopuolella,	  
myös	  toisen	  ihmisen	  tilanteen	  kohdalla.	  	  SD-‐työskentelyssä	  se	  tarkoittaa	  toisten	  osanottajien	  
jakaman	  unien	  kuuntelua	  ja	  niihin	  vastaamista.	  Tämä	  voi	  merkitä	  huomaamista,	  tarkistamista	  
tai	  oman	  unen	  tai	  ajatuksen	  esiintuomista.	  Kosketus	  ei	  tavoittele	  vain	  yksityiskohtiin	  
keskittymistä,	  vaan	  on	  niiden	  avulla	  ja	  yhteistyön	  kautta	  osa	  viritystilaan	  liittyvää	  yhteistä	  
yritystä	  hahmottaa	  jaettujen	  unien	  muodostamaa	  kokonaisuutta.	  

Uni	  on	  ajan	  varjo.	  SD	  työotteena	  siirtää	  tarkastelukulman	  yksilöstä	  yhteisöön	  ja	  edelleen	  
aikaan	  ja	  yhteiskuntaan.	  	  Tässä	  suhteessa	  työtapa	  eroaa	  perinteisestä	  yksilöllisestä	  unen	  
tulkinnasta.	  Jokainen	  uni	  on	  	  elävä	  merkki	  ja	  kantaa	  aina	  myös	  yhteisöllistä	  tilannetta.	  Uni	  
yhdessä	  toisten	  unien	  kanssa	  on	  ajankuva.	  Unien	  jakaminen	  ja	  niiden	  keskinäinen	  keskustelu	  
voi	  auttaa	  meitä	  näkemään	  uudella	  tavalla	  sitä,	  mikä	  on	  aina	  ollut	  silmiemme	  edessä.	  Tässä	  
suhteessa	  SD	  lähestyy	  taiteen	  tehtävää.	  Se	  on	  ”sivuutetun	  taidetta”,	  puhumattoman	  puhetta,	  
nähdyn	  näkemistä	  ja	  uudenlaista	  ajankohtaisen	  tutkimista.	  	  Mistäpä	  me	  tietäisimme	  missä	  
mieli	  rakentuu	  ja	  miten.	  Parhaita	  keinojamme	  joudumme	  koettelemaan.	  

SD	  ei	  ole	  yhden	  asian	  liike	  tai	  jäykkä	  menetelmä	  -‐	  ehkä	  ei	  menetelmä	  ollenkaan	  -‐	  vaan	  
paremminkin	  tietoinen	  yhdessäolon	  viritys	  ja	  uudenlainen	  kokemuksellinen	  tila.	  Työote	  
toimii	  	  unen	  ylenkatsomista	  vastaan.	  	  Se	  on	  radikaalisti	  suodattanut	  unen	  lähestymisestä	  pois	  
paljon	  sellaista	  perinnettä,	  jota	  unien	  herkkä	  koskettelu	  ei	  välttämättä	  tarvitse.	  	  ”Sivuutetun	  
taide”	  unien	  kohdalla	  pyrkii	  niiden	  merkitysmaailman	  kevyeen	  kosketteluun	  ja	  siten	  
auttamaan	  osallistujia	  ottamaan	  harkittua	  välimatkaa	  ylikorostuneeseen	  tietämiseen	  ja	  
ammatilliseen	  ylimielisyyteen.	  	  SD	  pyrkii	  luovalla	  tavalla	  tarjoamaan	  uusia	  näkemisen	  ja	  
ymmärtämisen	  ulottuvuuksia.	  Kysymyksessä	  on	  uudenlainen	  yhdessäolon	  viritys,	  kohteenaan	  
osanottajille	  tärkeä	  ja	  ajankohtainen.	  

SD	  ei	  tavoittele	  osanottajien	  muuttamista,	  terapiaa	  tai	  mitään	  manipulatiivista	  	  vaikuttamista.	  
Jokainen	  osanottaja	  on	  vapaa	  päättämään	  osallistumisestaan,	  roolistaan	  ja	  johtopäätöksistään	  	  
työskentelyn	  eri	  vaiheissa.	  SD	  on	  tavallaan	  tyhjä	  ja	  avoin	  tila,	  joka	  etsii	  merkityksiä,	  
osanottajille	  tärkeää	  ja	  ajankohtaista.	  Se	  kiinnittää	  huomiota	  unien	  samanaikaiseen	  
ilmaantumiseen	  ja	  niiden	  kytkeytymiseen	  niihin	  ulkoisiin	  ilmiöihin,	  jotka	  osanottajia	  
yhdistävät.	  Tämä	  voi	  auttaa	  osanottajia	  näkemään,	  mitä	  ovat	  sivuuttaneet.	  	  Kokemus	  osoittaa,	  
että	  työskentelyyn	  osallistuminen	  tukee	  mielen	  hallintaa	  ja	  	  henkistä	  hyvinvointia.	  

SD	  ajattelun	  alustana	  kiinnittää	  huomiota	  unen,	  tiedon	  ja	  eläytymisen	  vuorovaikutukseen.	  	  
Tässä	  mielessä	  työote	  voi	  myös	  ammatillisesti	  harjaannuttaa	  osallistujia	  ja	  syventää	  heidän	  
aiemmin	  hankkimaa	  osaamistaan.	  Tapahtumat	  on	  ajateltu	  kokemukselliseksi	  jaksoksi	  ei	  
niinkään	  teoriaksi.	  Osanottajat	  tulevat	  usein	  erilaisista	  ammatillisista	  taustoista.	  Osanottajilta	  
odotetaan	  vain	  kiinnostusta	  	  kokemukselliseen	  oivallustyöhön	  ja	  halua	  suojella	  tapahtumissa	  
tietoonsa	  tullutta	  toisten	  osanottajien	  jakamaa	  yksityistä	  tietoa.	  	  



SD:n	  sovellutukset	  ovat	  monet.	  Työotteena	  se	  voi	  toteutua	  eri	  tavoin,	  yksittäisinä	  
seminaareina,	  kuukausittain	  toistuvina	  2-‐3	  tunnin	  sessioina,	  päivän	  tai	  kahden	  tapahtumina	  
jne.	  Tapahtumat	  ovat	  usein	  yhdistäneet	  eri	  ammatteja,	  mutta	  ne	  voivat	  hyvin	  toteutua	  myös	  
ammattikuntien	  sisäisinä.	  Esimerkkeinä	  tällaisista	  voidaan	  mainita	  johtaminen,	  
konsultaatiotyö,	  psykoterapia,	  sosiaali-‐	  ja	  hoitotyö,	  filosofia	  ja	  kaikki	  henkinen	  ja	  hengellinen	  
työ.	  Unen	  puhe	  ja	  kieli	  ja	  ovat	  työskentelyn	  keskiössä.	  Työote	  on	  käyttänyt	  myös	  muita	  kieliä	  
rinnakkain.	  Jokainen	  osanottaja	  on	  vapaa	  puhumaan	  omalla	  kielellään.	  SD	  on	  ollut	  käytössä	  
myös	  monen	  yhteiskunnallisen	  liikkeen	  esilletulossa.	  

	  

	  

Kirjallisuutta:	  

Harri	  Hyyppä:	  Kytkeytymisen	  ihme	  –	  Uni	  ja	  muuttuva	  yhteisöajattelu.	  Teoksessa:	  Yhteisön	  
lumo.	  Systeemisiä	  kytkeytymisiä	  (Toim.	  Jukka-‐Pekka	  Heikkilä,	  Harri	  Hyyppä	  ja	  Risto	  Puutio).	  
Metanoia	  Instituutti,	  2009.	  

Harri	  Hyyppä:,	  Kaija	  Karjalainen	  ja	  Leila	  Keski-‐Luopa.	  Ihminen	  ja	  energeettisyys.	  Metanoia	  
Instituutti	  2010.	  

Harri	  Hyyppä:	  Kolme	  kirjoitusta	  kokemuksesta.	  OrganisaatioDynamiikan	  Instituutti,	  2017.	  	  

Paavo	  Rintala:	  Aika	  ja	  uni.	  

Timo	  Totro	  ja	  Harri	  Hyyppä.	  ”Vailla	  muistia,	  vailla	  pyrkimyksiä…”	  Todellisuuksien	  
kohtaaminen	  –	  W.R.	  Bionista	  keskiajan	  mystiikkaan.	  Harri	  Hyyppä	  Consulting	  Oy,	  2012.	  

	  

	  

	  


