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Uni ja nukkuminen -workshop 2.-3.3.2018 

Järjestäjä: Psykofyysinen psykoterapia ry. 

Paikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, 20380 Turku 

Kouluttajat: 

Juha Markkula, LT, psykiatrian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys 

Marko Punkanen, FT, traumapsykoterapeutti VET, tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti, Certi-
fied Sensorimotor Psychotherapist®, SPI Trainer 

Harri Hyyppä, Organisaatiokonsultti AOC, Koulutusanalyytikko, Ryhmäpsykoanalyysin ja ryhmäpsy-
koterapian kouluttaja. 

Hinta: 180 € sisältää koulutusohjelman, koulutuspäivien lounaat ja kahvit sekä vuosikokousillallisen 

Ilmoittautuminen: minna.martin@saunalahti.fi 

Majoitus: Majoitusvaraus tehdään osoitteeseen kokouspalvelut@linnasmaki.fi Jokainen hoitaa 
itse yöpymisvarauksensa ja maksut Kokoushotelli Linnasmäen kanssa. Hintaan sisältyy aamiainen. 

Yhden hengen huone 48 € / yö 

Kahden hengen huone 35 € / hlö / yö 

 

Perjantai 2.3.2018 

Päivän puheenjohtajina Tiina Granö ja Riina Johansson 

Klo 9.15 alkaen ilmoittautuminen 

Klo 10.00-12.00 Juha Markkula: Unesta, unihäiriöistä ja uni-

häiriöiden hoidosta 

Klo 12-13 Lounas 

Klo 13.00-15.00 Marko Punkanen: Traumatisoitumisen vaiku-

tukset turvallisuuden kokemukseen ja uneen 

Klo 15.00-15.15 Harri Hyyppä: Johdatus unityöskentelyyn 

15.15 Kahvi 

Tauko – päiväuniaikaa… 
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Klo 17.00 Vuosikokous 

18.00 Marko Punkanen Itsesäätelykyky ja nukkuminen. 

Luento ja keskustelu 1½ h. Huom. luento alkaa heti, kun vuosikokousasiat on käsitelty. 

 

klo 19.30 Illallinen 

Jatkot: Illanvietto takkahuoneessa, mahdollisuus saunoa, uida ja tanssia! 

 

 

Lauantai 3.3.2017 

Päivän puheenjohtajina Bodil Lindfors ja 

Jaana Rajaveräjä 

 

Harri Hyyppä: Aika, uni ja kehollisuus 

1. Johdanto. Unen sosiaalinen ulottuvuus. Social 

dreaming matrix 

2. Unen ääni ja katse. Mistä uni puhuu? 

3. Yllätykset ja hölmistyminen. Uni kokemuksen 

kantajana. Yhteenvetokeskustelu 

 

Social Dreaming (SD) tarkoittaa unien yhteisöllinen jakaminen ja tutkiminen. 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. Seminaari ei edusta "hyvinvointipuhetta", mutta kevyenhilpeällä otteella 

seminaari tukee tervettä ajattelua ja hyvää elämää. Seminaarissa ei opeteta mitään eikä se pyri olemaan terapiaa, 

mutta kokemus on osoittanut, että osanottajat oppivat paljon merkityksellistä uutta ja ovat toistuvasti kertoneet 

terapeuttista vaikutuksista. Työskentelyn painopiste ei ole yksilöissä tai yksittäisissä unissa, vaan paremminkin 

"unien keskinäisessä keskustelussa" ja siitä rakentuvan kokonaishahmon tutkimisessa. 

 

Työotteen taustalla vaikuttavat kaunokirjallisuus, dynaaminen systeemisyys ja filosofia. Jokainen osanottaja on 

vapaa valitsemaan oman roolinsa, toimimaan haluamallaan tavalla ja tekemään omat johtopäätöksensä. Jokai-

selta odotetaan kuitenkin työskentelyssä toisten osanottajien intimiteetin kunnioittamista ja yhteisen tutkivan 

työtilan tukemista. 
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Seminaarin ohjaajana toimii Harri Hyyppä. Hän on ODIn ja FINSAn asiamies, koulutusanalyytikko (Suomen ryhmä-

psykoterapia ry) ja kansainvälisen Social Dreaming organisaation GLF (Gordon Lawrence Foundation) jäsen. Hän 

on saanut koulutuksensa yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Hän on johtanut seminaareja Suo-

messa ja ulkomailla yli kahden vuosikymmenen ajan. Hän on myös kirjoittanut aiheesta. 

 

Aikataulu 

Klo 9.00-12.00 Harri Hyyppä: Social dreaming -workshop 

klo 12.00-13.00 Lounas 

Klo 13.00-14.00 Harri Hyyppä: Social dreaming -workshop 

Klo 14.00 Kahvi 

klo 14.30-15.30 Harri Hyyppä: Social dreaming -workshop 

Huom. koulutus suomenkielellä! 

 

Tilaisuus päättyy klo 15.30 

 


