SUOMEN LASTEN- JA NUORISOPSYKOTERAPIAYHDISTYS RY
SYKSYN KOULUTUSPÄIVÄT 6.–7.10.2017
EPÄTOIVON MUUNTUMINEN TOIVOKSI
Vakavasti laiminlyötyjen ja traumatisoituneiden lasten psykoterapia –
Pohdintaa hoitoprosessia edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä
Transforming Despair to Hope: Reflections on the psychotherapeutic process
with severely neglected and traumatized children

Kouluttajana lasten- ja nuorisopsykoterapeutti
Monica Lanyado, Lontoo
Paikka
Tulkkaus

Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
Kimmo Absetz

Perjantai

6.10.2017

8.45–9.15

Ilmoittautuminen ja kahvi – Registration and Coffee

9.15–9.30

Avaussanat – Greeting and Introduction
Marja Schulman

9.30–11.00

Lapsuudessa tapahtunut laiminlyönti – Kannattelun ja vanhempien suojelevan
funktion puuttuminen
Childhood neglect: The absence of holding and absence of parental protection

11.00–11.30 Yhteiskeskustelu – Plenary Discussion
11.30–12.30 Lounas – Lunch
12.30–14.00 Lapsuuden kompleksiset traumaattiset menetykset –
Sureminen ja hyväksyminen, loput ja alut
Complex traumatic childhood losses: mourning and acceptance, endings and
beginnings
14.00–14.20

Kahvi – Coffee

14.20–15.50 Kuullun vaikutus kuuntelijaan – Seksuaalisesti riistettyjen nuorten kanssa
työskentelevien konsultointi
The impact of listening on the listener. Consultation to the helping professions
who work with sexually abused young people
15.50–16.10 Yhteiskeskustelu – Plenary Discussion

SUOMEN LASTEN- JA NUORISOPSYKOTERAPIAYHDISTYS RY
Lauantai 7.10.2017
09.15–09.45 Kahvi – Coffee
09.45–11.15 Psykoterapeuttisen työskentelyn muokkaaminen vakavasti laiminlyötyjen ja
traumatisoituneiden lasten hoitoprosessissa
The significance of technical adaptations in the therapeutic process with
severely neglected and traumatized children
11.15–12.00 Yhteiskeskustelu – Plenary Discussion
12.00–13.15 Lounas – Lunch
13.15–14.45 Mitkä seikat ylläpitävät terapeutin toiveikkuutta ja sinnikkyyttä –
Kliinisen työnohjauksen, konsultaation ja meditaation merkitys
Some ways of maintaining hope and resilience in the therapist: The roles of
clinical supervision and meditative practice
14.45–15.15 Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen
Closing discussion and ending the seminar
15.15

Päätöskahvit – Coffee

Osallistumismaksu
Molemmat päivät 330 €, yhdistyksen jäseniltä 300 €
Yksi päivä 210 €, yhdistyksen jäseniltä 180 €
Maksuun sisältyy buffetlounaat sekä ohjelmassa ilmoitetut aamu- ja iltapäiväkahvit.
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu viimeistään 12.9.2017.
Maksu tilille IBAN FI48 8000 1001 6704 97 / DABAFIHH
Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry (Y-tunnus 1106301-5)
Tiedot osallistujasta annetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa
www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi
Mikäli maksun suorittaa joku muu kuin osallistuja itse
Maksun viestikenttään osallistujan/osallistujien nimitiedot
Ilmoittautumislomakkeessa annetaan maksajan (työnantajan) yhteys- ja laskutustiedot
Mikäli osallistumismaksu maksetaan eräpäivän 12.9.2017 jälkeen, maksuun lisätään 10 €.
Peruutuksista on ilmoitettava viimeistään 12.9.2017. Tämän jälkeen osallistumismaksua ei
palauteta, mutta osallistujan voi vaihtaa.
Lisätiedot: Marja Schulman, marja.schulman@lastenjanuortenpsykoterapia.fi
Monica Lanyado on psykodynaaminen lasten- ja nuorisopsykoterapeutti. Hän työskentelee Lontoossa
yksityisesti. Hän toimii kouluttajana ja työnohjaajana. Monica Lanyado on keskittynyt työssään yli
kahdenkymmenen vuoden ajan varhaisen kaltoin kohtelun ja laiminlyönnin seurausten tutkimiseen ja
hoitamiseen. Hänen kirjansa The Presence of the Therapist on saavuttanut suuren suosion myös
Suomessa. Hän on myös toimittanut yhdessä Ann Hornin kanssa The Handbook of Child and Adolescent
Psychotherapy: Psychoanalytic Approaches. Hänen uusin kirjansa ilmestyy syksyllä Transforming Despair
to Hope: reflections on the psychotherapeutic process with severely neglected and traumatised children.

