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

Syksyn koulutuspäivät 9.–10.10.2015
Vanhempi – pikkulapsi psykoterapia ja sen merkitys lasten- ja nuoriso
psykoterapeuteille
Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville, mutta ne soveltuvat
myös muille lasten mielenterveystyön ja lastensuojelun ammattilaisille.

Kouluttajana lapsianalyytikko, lasten- ja nuortenpsykoterapeutti,
vanhempi-pikkulapsipsykoterapeutti ( infant-parent psychotherapist)
Tessa Baradon, Lontoo, Anna Freud Centre and School of Human and
Community Development, University of Witwatersrand, South Africa
Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
Tulkkaus: Kimmo Absetz Interpreter

Perjantai 9.10.2015
9.45–10.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
		
Registration and Coffee
10.15–10.30 Avaussanat • Marja Schulman
		
Welcome Greeting and Introduction
10.30–12.00 Vanhempi- lapsi psykoterapian ydinkäsitteistä ja niiden
		 soveltamisesta psykoanalyyttiseen psykoterapiaan (videonäytteitä)
		
Core concepts in parent- infant psychotherapy and implications for
		 psychoanalytic psychotherapy practice (video clips)
12.00–12.30 Yhteiskeskustelu – large group discussion
		
Miten sovellat päivän teemoja työssäsi?
		 Integrating these themes into your work
12.30–13.45

Lounas – Lunch

13.45–15.15 Tapausesitys • Kommentoijana Tessa Baradon
		 Case Presentation
15.15–15.45
15.45–

Yhteiskeskustelu – large group discussion
Kahvit • Päivä päättyy • Coffee
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Lauantai 10.10.2015
9.15–9.45

Ilmoittautuminen ja aamukahvi – registration & coffee

9.45–11.15 Ruumiillistuneen trauman työstäminen vanhempi-lapsi
		 -psykoterapiassa (videonäytteitä)
		
Working with embodied trauma in parent
		 – infant psychotherapy (PIP case video)
11.15–12.00 Yhteiskeskustelu – Large group discussion
		 Miten sovellat näitä teemoja työhösi ?
		
Integrating these themes into your work
12.00–13.15
13.15–14.45
		
		
		
		

Lounas – Lunch
Vanhempien kommunikaatiovirheistä epäaidon minän
(false self) ilmentyminä ja niiden mahdollisista vaikutuksista
lapsen kehitykseen ja terapeuttiseen kohtaamiseen
Parental communication errors in terms of false self representation
– possible effects on development and the therapeutic encounter

14. 45–15.15 Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen
		
Closing Discussion & Closing the Seminar
15.15–

Päätöskahvit – Coffee and Goodbye

Ilmoittautuminen

23.9.2015 mennessä maksamalla osallistumismaksu sekä lähettämällä ilmoittautumislomake.
Maksu Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n ( Y-tunnus 1106301-5)
tilille Danske Bank IBAN FI48 8000 1001 6704 97 ja SWIFT-BIG koodi DABAFIHH.
Tiedustelut : Sirkku Saini-Sjöman sirkku.saini-sjoman@lastenjanuortenpsykoterapia.fi, jolle lähtee
yhdistyksen verkkosivuilla www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi oleva sähköinen ilmoittautumislomake.
Ilmoittautumisen saavuttua se vahvistetaan sähköpostitse.
Mukaan mahtuu 120 ensiksi ilmoittautunutta.
Osallistumismaksu
• Molemmat päivät 300 eur, yhdistyksen jäseniltä 270 eur
• Yksi päivä 200 eur, yhdistyksen jäseniltä 170 eur
Maksuun sisältyy buffetlounaat sekä ohjelmassa ilmoitetut aamu- ja iltapäiväkahvit.
Mikäli maksun suorittaa joku muu kuin osallistuja itse, on viestikentästä käytävä ilmi, ketä/keitä maksu koskee.
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan maksajan (työnantajan) yhteystiedot.
Peruutuksista tulee ilmoittaa viimeistään 23.9. mennessä sähköpostitse
sirkku.saini-sjoman@lastenjanuortenpsykoterapia.fi
Sen jälkeen peruuttaneille palautetaan 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutuksesta ei ilmoiteta
ennen koulutuspäiviä, veloitetaan koko osallistumismaksu.
			

* Tessa Baradon on lapsianalyytikko, lasten- ja nuorten psykoterapeutti Lontoosta. Hän on saanut koulutuksensa Anna Freud Centressä (AFC) ja toiminut
useita vuosia AFC:n Parent-Infant Psychotherapy (PIP) projektin vetäjänä. Tessa on kokenut huipputason kouluttaja, luennoitsija ja kliinikko. Hän on toimittanut kirjan The Practice of Psychoanalytic Parent-Infant Psychotherapy - Claiming the Baby yhdessä AFC:n PIP-projektin jäsenten kanssa. Hän on kirjoittanut
useita lukuja kyseiseen teokseen. Ne käsittelevät vanhemman ja pikkulapsen psykoterapiaa, sen teoriaa sekä hoito- ja muutosprosesseja.

