Ryhmäanalyysiyhdistys ja Suomen Ryhmäpsykoterapia ry
järjestävät yhteisen seminaarin 11 - 12.11.2022

YKSILÖ RYHMÄSSÄ – RYHMÄ YKSILÖSSÄ
Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Seminaari soveltuu kaikille, jotka ovat työssään ryhmien kanssa tekemisissä – ryhmänohjaajat, psykoterapeutit, työnohjaajat sekä muut ryhmistä kiinnostuneet
henkilöt.
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Juha-Matti Toivola
psykiatrian erikoislääkäri,
ryhmäanalyytikko,
kouluttajapsykoterapeutti
Aila Kauranen
YTM, ryhmäanalyytikko
kouluttajapsykoterapeutti,
työnohjaaja STOry
Kari Kurkela
FT, professori emeritus
kouluttava ryhmäpsykoanalyytikko
Gerda Winther

Gerda Winther, clinical psychologist MA, specialist of psychotherapy and supervision. Training group
analyst at the Institute og Group Analysis Copenhagen and for a period its chair. Former president and
honorary member of the Group Analytic Society International.
The concept of the MATRIX is Foulkes´ most innovative, creative and radical concept. It is the cornerstone
of Group Analysis. Foulkes did not come up with a final and clear definition, but elaborated it along the way
in his characteristic style that left space for future investigation and elaboration. Originally it was described
in relation to clinical work, but it has expanded into other sorts of groups. In later years there has been a
new interest in the concept as well as its affinity to the social unconscious. The foundation matrix has come
more in to the center of interest as well as what is called the tripartite matrix consisting of the personal
matrix, the dynamic matrix and the foundation matrix. Three interacting and overlapping matrices. The
lecture will give a historic overview including the latest developments.

Hinta 300 euroa, opiskelijat 150 euroa. Hintoihin sisältyy alv. Osallistujille lähetetään lasku.
Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa
www.ryhmaanalyysi.fi/ajankohtaista viimeistään 11.10.2022.
Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitetaan puolet seminaarin hinnasta.
Lisätietoja: Aila Kauranen, ailakauranen@gmail.com
Sisko Miettinen, sirimi01@hotmail.com
Olet lämpimästi tervetullut!

