
           SUOMEN MORENOINSTITUUTTI 

 
MoreJung –koulutussarja 2017 

tarjoaa tänä vuonna edullisen ja ainutlaatuisen kattauksen perusasioita sekä jungilaisesta 
psykologiasta että morenolaisen psykodraaman teorioista ja työtavoista. Osiot muodostavat yhdessä 
kokonaisuuden mutta kaikkiin voi osallistua erikseen. Kevät: 1.Symbolit 2. Portti Uutta luovaan 
muutokseen Syksy: 3. Ruma Ankanpoikanen 4. Vain sydämellään näkee hyvin. Soveltuvat parhaiten 
ihmissuhdetyön ammattilaisille eri työkentillä kuten psykologit, psykoterapeutit, PDO ja TRO -
tutkinnon suorittaneet tai näissä koulutuksissa vielä oleville.  
 

1. SYMBOLIT 24.03.2017 klo 17 – 21  
 
Kohtaamme symboleja unissa, fantasioissa, taiteessa, saduissa, kirjallisuudessa ja 
myyteissä. Löydämme niistä usein itseä kiehtovan symbolin. Symboli voi kuitenkin 
ilmaantua myös spontaanisti mieleen tai kiinnittää ympäristössä erityistä huomiota. 
Psykoterapiassa tällaista tapahtumaa voi hyödyntää. Symbolivalikoimaa kuten kortteja 
tai erilaisia pieniä esineitä tarjotaan myös tarkasteltavaksi esimerkiksi koulutuksissa, 
työnohjauksissa ja kuntoutuksissa. Tarjotuista vaihtoehdoista osallistuja valitsee 1-2 
tietyllä annetulla kriteerillä tai käsiteltävän teeman perusteella. Yhteistä symbolien 
käytölle näissä eri em. työtavoissa on, että niihin luodaan suhde mutta eri 
tarkoituksessa.  
 
Tässä koulutuksessa tarkastellaan sitä, mikä on symboli ja sen merkitys psyyken 
näkökulmalta sekä miten symboliin voi luoda suhteen ja mitä tarkoitusta varten. 
J. L. Morenon kehittämät toiminnalliset työkäytännöt tarjoavat erilaisia suhteen 
luomisen tapoja, joita voi harkita hyödynnettäväksi ainakin psykoterapiassa. Symbolin 
merkitystä voi tutkia lisäksi visuaalisilla työtavoilla sekä asetelmilla muissakin 
työkonteksteissa. Osallistuja pääsee tutustumaan näistä joihinkin työtapoihin.  
  Suhde on merkittävä C. G. Jungin psykologiassa. Ihmisen kehittyminen 
ainutlaatuiseksi itsekseen (individuaatio) tapahtuu aina suhteessa sekä ihmisiin että 
suhteessa omaan sisäiseen maailmaan ja sen tapahtumiin. Symboli pitää sisällään 
molemmat tasot ja sen spontaani ilmaantuminen on tapahtuma individuaation 
palveluksessa. 
 
ILMOITTAUDU tuula@morenoinstituutti.fi (puh. 040-505 8178) Koulutus toteutuu, kun 6 
ilmoittautunutta 03.03. mennessä. Mahdollinen koulutuksen peruuntuminen kerrotaan 
ilmoittautuneille heti seuraavana päivänä. Osallistumisen peruutus 17.03. ja jälkeen 50% 
hinnasta. Poisjäänti ilmoittamatta/peruutus 24 h ennen toteutuspäivää 100%.  
 
HINTA 160 euroa sis. alv. 
PAIKKA: Aretai, Kinaportinkatu 2 B 19, Helsinki (Sörnäisten metroasema lähin) 
 
KOULUTTAJA: psykologi Tuula Grandell, psykoterapeutti, psykodraamakouluttaja (TEP). 
Täydennyskoulutus jungilaisen psykologian perusteisiin ja metodologiaan.  
Yksilöpsykoterapiavastaanotot Akaassa ja Helsingissä. 
 
Koulutustunnit (1 op) hyväksytään osaksi opintoja Helsingin Psykodraamainstituutissa ja Suomen 
Morenoinstituutissa. Ydinkäsitteitä tässä koulutuksessa: tietoinen ja tiedostamaton, individuaatio, rooli 
(toiminta), suhderakenne (sosiometria), toiminnalliset ja visuaaliset työtavat, valinta. 
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