Surfin talviunitapaaminen Markkulassa
lauantaina 22.3.2014 Lopella Markkulassa (Markku Siivolan kesäpaikassa).
Ajo-ohje Kallaksentie 72, 12600 Loppi (tai katso Google Maps osoite)
Julkisten kulkuneuvojen aikatauluhaku
Tilaisuus täynnä. Voit kuitenkin
Ilmoittautuminen Markku Siivolalle surf@siivola.org
ilmoittautua, jolloin tulet saamaan
(tai puh 0400-666996). Osallistujia max 18 henkeä.
ilmoituksen mikäli paikkoja vapautuu.
Matka Helsingistä 70 km, Riihimäeltä länteen n. 30 km. Ajoaika Helsingistä runsas tunti.
Lähimmät joukkoliikennepysäkit muutaman kilometrin päässä Läyliäisissä (suositeltavin
Helsingistä päin tuleville) tai Lopen kirkonkylässä. Voimme noutaa niistä perille.
Hinta kulujen peittämiseksi päivävierailta 30€ johon kuuluu aamupala ja päiväruokailu (keitto) ja
kahvit. Yövierailta hinta 35€ (sisältää seuraavan aamun aamupalan). Katso jäljempänä yösijan
ehdot! Omia eväitä voi tuoda, esim. jos halutaan vaikka saunoa oluiden ym. kera illalla.
Maksu suoritetaan Markku Siivolan tilille 103150-1838804. Laita maksun tiedonantokenttään
aiheeksi Surf kevät 2014, ja aina myös nimesi, koska maksajan nimi ei maksutositteessa ole aina
sama kuin osallistuja. Voit ilmoittaa myös sähköpostitse maksustasi, mieluiten puhelinnumerosi
kera, jotta mahdolliset epäselvyydet saadaan sitäkin kautta helpommin selvitettyä.
Yösija löytyy tarvittaessa muutamalle ihmiselle yhteistyyppisessä majoituksessa,
ennakkoilmoittautuminen ja omat liinavaatteet välttämättömiä!.

OHJELMA
Saapuminen (9.00-10.00)
Osa I UNIRYHMÄ OPPAANA UNEEN (10.00-13.00)
Uniryhmät: tapaamisen ydinsisältö syntyy uniryhmätyöskentelystä. Muodostetaan ryhmät
seuraavin periaattein ja sukelletaan uneen:
1. Ryhmä: ensikertalaiset ja perustaitoja vahvistavat osallistujat. Ryhmän vetäjänä Risto, joka
johdattelee uniryhmätyöskentelyn keskeisiin periaatteisiin.
2. Ryhmä: kokeneet uniryhmätyöskentelyyn perehtyneet osallistujat. Ryhmä muodostuu
omaehtoisesti, sopii toimintaperiaatteista ja mahdollisesti tutkittavista sisällöistä, työskentelee
kollektiivisesti.
3. Ryhmä: uniryhmätyöskentelyn kokemukselliseen ymmärrykseen vihkiytyneet osallistujat.
Ryhmän vetäjänä Markku, joka kutsuu ortodoksisen ullmanilaisuuden tavalla unen herkästi
haihtuvan teoksen äärelle.
ruokatauko (13.00-14.00)
Osa II UNEN SYNTY KULTTUURISENA ILMIÖNÄ YKSILÖLLISEN JA YHTEISÖLLISEN TAJUNNAN SISÄLTÖNÄ
(14.00-16.00)
4. Ryhmä: Kulttuuriperinnön tutkimuksen jatko-opiskelija Silja Heikkilä jatkaa aineiston keruuta
tulevaan väitöskirjaansa, jonka aiheena on unien jakamisen perinne ja kulttuurimme
unikäsitykset. Aiheeseen liittyen Silja haastattelee halukkaita ryhmässä. Haastattelumateriaali
on anonyymiä. Infoa etukäteen: silja.heikkila@pp.inet.fi.
5. Ryhmä: Unen synty niin kuin sitä olemme uniryhmissä oppineet: kuljetaan edes takaisin unen ja
valveen välillä ja kysellään Markun johdattelemana sitä, miten havaintoina ja aistimuksina
virtaava kokemuksellinen aineisto muodostuu unina tunnistettaviksi tajunnan sisällöiksi,
elämän tilanteita kuvaaviksi teoksiksi. Käytetään apuna ja samalla syvennetään uniryhmän
menetelmällisiä piirteitä tämän tapahtuman läpivalaisuun.
kahvitauko ja vuoden 2015 talviunipäivästä sopiminen (16.00-17.00)
ohjelma jatkuu tämän jälkeen yhteisenä
Osa III UNET JA UNIVERSUMI (18.00-24.00)
6. Ryhmä: Kaikki mukana olevat muodostavat yhden unen kaltaisesti rihmoittuvan ja
ihmettelyssään muuntelevan kokemuksellisen unipiirin, jota aktivoidaan unien ja universumien
olemuspiirteitä luotaavin kysymyksin.
7. Uneen sulautuminen: Sauna ja rummuttelua
iltapalaa

