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OHJELMA
Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys
Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapi ry
Finnish Association of Child and Adolescent Psychotherapy

Syksyn koulutuspäivät 7.–8.10.2011
MATKALLA MUUTOKSEEN
Havainnoinnin, reflektion ja sisällyttämisen merkitys kliinisessä työssä lasten kanssa
• Vanhemman, lapsen ja terapeutin suhteen emotionaalinen laatu
• Trauma, neurotieteet, menetykset ja kolminkertainen vaillejääminen
Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville, mutta soveltuvat
myös muille lasten mielenterveystyön ammattilaisille ja lastensuojelun työntekijöille.
Paikka
Tulkkaus:

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

Kouluttajina lasten- ja nuorisopsykoterapeutit Louise Emanuel ja
Ricky Emanuel, Tavistock-klinikka & Royal Free Hospital, Lontoo
Perjantai 7.10.2011
8.30–9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Registration and Coffee

9.00–9.15

Avaussanat Forewords • Marja Schulman •

9.15–11.00

Terapian käännekohtien tutkiskelua: muutosta edistävistä
prosesseista vanhempien, vauvojen ja pikkulasten psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Vanhemman, lapsen ja terapeutin
suhteen emotionaalisen laadun merkitys. • Louise Emanuel •
Exploring the turning point: Transformative processes in work with parents,
infants and young children. The significance of emotional quality in the
interplay between parent, child and the therapist.

11.00–11.30

Yhteiskeskustelu Plenary Discussion

11.30–12.30

Lounas Lunch

12.30–14.15

Neurotieteiden merkityksellisyys trauman ymmärtämisessä ja
vaikutukset kliiniseen työhön esimerkkien valossa • Ricky Emanuel •
The Relevance of Neuroscience in Understanding Trauma and its
implications for clinical work- with clinical illustrations

14.15–14.45

Yhteiskeskustelu Plenary Discussion

14.45–15.15

Kahvitauko Coffee Break

15.15–16.45

Tapausesitys Case Presentation
Kommentoijina • Louise & Ricky Emanuel •
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Lauantai 8.10.2011
8.30–10.00

Sijoitettujen lasten altistuminen kolminkertaiselle deprivaatiolle 
– organisaatiovaikutusten dynamiikasta. • Louise Emanuel •
Turning a blind eye: Deprivation x3. Contribution of organizational
dynamic to triple deprivation.

10.00–10.30

Kahvitauko Coffee Break

10.30–12.00

Syömishäiriöisten nuorten psykoterapiasta.
Traumatisoituneen lapsen syömishäiriön ja depression
erottelua tapauksen valossa. • Ricky Emanuel •
Psychotherapy with adolescents with eating disorders. Differentiation
between eating disorders and depression in a traumatized child – a case.

12.00–12.30

Yhteiskeskustelu Plenary Discussion

12.30–13.30

Lounas Lunch

13.30–15.00

Observointi, reflektointi ja sisällyttäminen. Psykoanalyyttinen
työskentely vanhempien ja pikkulasten kanssa. Tavistockklinikassa kehitetty lyhyt interventiomalli alle viisivuotiaiden
lasten ongelmiin. • Louise Emanuel •
Observation, reflection and containment. A psychoanalytic approach to
clinical work with parents, infants and young children. Overview of the
Tavistock Under Fives model of brief intervention.

15.00–15.30

Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen
Closing Discussion & Closing the Seminar

15.30–

Päätöskahvit Coffee

Ilmoittautuminen
1. Yhdistyksen verkkosivulla www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
2. Sähköpostilla osoitteeseen maria.vesterinen@welho.com tai postitse Maria Vesteriselle osoitteeseen
Pakkamestarinkatu 2 B 19, 00520 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan
osallistujan yhteystiedot. Mukaan mahtuu 120 ensiksi ilmoittautunutta.
Osallistumismaksu
Molemmat päivät 330 €, yhdistyksen jäseniltä 300 € • Yksi päivä 210 €, yhdistyksen jäseniltä 180 €
Maksuun sisältyy buffetlounaat sekä ohjelmassa ilmoitetut aamu- ja iltapäiväkahvit.
Sitova ilmoittautuminen ja osallistumismaksun suorittaminen viimeistään tiistaina 7.9.2011.
Maksu Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n (Y-tunnus 1106301-5) tilille Sampopankki 8000101670497. Mikäli maksun suorittaa joku muu kuin osallistuja itse, on viestikentästä käytävä ilmi, ketä/keitä maksu
koskee. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan yhteystiedot. Mahdollisista peruutuksista tulee
ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen peruuttaneille palautetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutuksesta ei ilmoiteta ennen koulutuspäiviä, veloitetaan koko osallistumismaksu.
Lisätiedot
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat Liisa Harlin-Ljungberg, puh. 040 565 6580 ja
Sari Junkkila sari.junkkila@lastenjanuortenpsykoterapia.fi

