Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenia

Sanat minussa –

päiväkirja- ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
Kirjallisuusterapiaseminaari
Lahdessa 31.10.2013
Seminaarissa pohditaan päiväkirjakirjoittamisen ja
omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuuksia
voimaannuttavassa ja terapeuttisessa työskentelyssä
ja omaehtoisena toimintana. Seminaarissa kuullaan
asiantuntija-alustuksia ja käydään keskustelua siitä,
miten elämä mahtuu sanoihin. Omaelämäkerrallinen
kirjoittaminen, päiväkirjan pitäminen ja kirjallisuusterapia
katsovat samaa asiaa eri puolilta – ytimessä on oma
ihmisyys, oma elämä, oman itsen ymmärtäminen
kirjoittamisen ja kirjallisuuden avulla.

Järjestäjä
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Seminaarin aika ja paikka
Torstai 31.10.2013 klo 8.30-16.45
Lahden aikuiskoulutuskeskus, Kirkkokatu 16, Lahti

Osallistujat
Seminaari kirjoittamisen ammattilaisille, ohjaajille ja
harrastajille, ihmisille, jotka haluavat käyttää terapeuttista kirjoittamista välineenä työssään tai jäsentää omaa
elämäänsä kirjoittamisen avulla.

Kouluttajat
Seminaarin pääpuhujana on kirjailija, taiteilija ja päiväkirjakirjoittamisen asiantuntija Susan de Wardt, USA.

Muita puhujia ovat kirjallisuusterapian uranuurtaja Juhani Ihanus, kirjallisuudentutkija Päivi Kosonen ja läänintaiteilija Päivi Haanpää.

Osallistumismaksut
Seminaaripäivän hinta on 100 euroa, sisältäen ohjelman
sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Osallistujat vastaavat itse
matka-, majoitus- ja ruokailukuluistaan.
Jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen mutta aiemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua, osallistumismaksusta peritään 25 %. Jos
osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen
koulutuksen alkua, hinnasta peritään 50 %. Koulutuksen
alettua tehdyistä peruutuksista osallistumismaksu peritään
kokonaan. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut
sairastumiset. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Esteen
sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen 11.10.2013 mennessä verkossa:
www.helsinki.fi/palmenia/lahti

Tiedustelut
Kehittämispäällikkö Anja Kuhalampi
anja.kuhalampi@helsinki.fi
Puhelin 050 588 0735
Koulutussihteeri Pia Vehnämäki
pia.vehnamaki@helsinki.fi
Puhelin 050 588 0776

www.helsinki.fi/palmenia

SANAT MINUSSA –

päiväkirja- ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
Kirjallisuusterapiaseminaari
OHJELMA
TORSTAI 31.10.2013
8.30-9.00

Aamukahvit ja ilmoittautuminen

09.00–9.10
Helsingin yliopiston Palmenian tervehdys:
		Kehittämispäällikkö Anja Kuhalampi
09.10–10.30

Writer, artist, provisional mentor and supervisor Susan de Wardt:
Journal to the Self – Exploration of Reflective Writing Process for Personal
or Therapeutic use

10.30–10.40

Jaloittelutauko

10.40–12.00
		

FT, dosentti Päivi Kosonen:
Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen opetus- ja terapiatyössä

12.00–13.00

Lounastauko (omakustanteinen)

13.00–14.00
		

FT, dosentti Juhani Ihanus:
Kenen sanat minussa – tiedostamattoman puhetta

14.00–15.00
		

FM, läänintaiteilija Päivi Haanpää:
Kerro minulle – omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ohjaamisesta

15.00-15.15

Kahvi

15.15–16.45

Vaihtoehtoiset workshopit:

		1. Susan de Wardt: Journal Writing Workshop
		
		2. Päivi Kosonen: Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen Workshop
Pidätämme oikeudet mahdollisiin ohjelman muutoksiin.

www.helsinki.fi/palmenia

