SYKSYN KOULUTUSPÄIVÄT 7.–8.10.2016
AIKUINEN MIELENMAAILMA JA SEN LAPSUUDENAIKAISET JUURET
Mikä on ensisijaista lapsen ja nuoren ihmissuhteiden ja tunne-elämän
kehityksessä?
Nurturing the Natures: What is the primary influence, environment or inherited
natures?

Kouluttajana lasten- ja nuorisopsykoterapeutti
Graham Music, Lontoo
Paikka
Tulkkaus

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

Perjantai

7.10.2016

8.45–9.15

Ilmoittautuminen ja kahvi – Registration and Coffee

9.15–9.30

Avaussanat – Greeting and Introduction
Marja Schulman

9.30–11.00

Hyvä elämä ja sen lapsuudenaikaiset juuret: mikä on ensisijaista aivojen,
mielen ja tunteiden kehityksessä
Adult world and its roots in infancy: A neurobiological and attachment
perspective on how brains, minds and emotions form.

11.00–11.30

Yhteiskeskustelu – Plenary Discussion

11.30–12.30 Lounas – Lunch
12.30–14.00 Hyvä elämä: sosiaalisuutta edistävän ja epäsosiaalisen käyttäytymisen
taustoista
The Good Life: Roots of prosocial and antisocial behavior.
The interface of clinical work and developmental research.
14.00–14.20

Kahvi – Coffee

14.20–15.50 Laiminlyönnin laiminlyönti: miten laiminlyönti eroaa kaltoin kohtelusta.
Haasteet psykoterapialle. Videotapausesimerkki.
Neglecting neglect: How neglect is different from abuse, the neurobiology of
neglect and clinical challenges of working with it, including video case example.
15.50–16.10 Yhteiskeskustelu – Plenary Discussion

Lauantai 8.10.2016
09.15–09.45 Kahvi – Coffee
09.45- 11.15 Ensimmäinen ego: ruumiillisen tietoisuuden tärkeys traumatyöskentelyssä
The first ego: The importance of body awareness in psychotherapy in work with
trauma, with links to neurobiology and psychophysiology.
11.15–12.00

Yhteiskeskustelu – Plenary Discussion

12.00–13.15 Lounas – Lunch
13. 15–14.45 Internetin ja digitaalisen median lasten ja nuorten psykoterapialle tuomat
haasteet. Riippuvuudet, riskikäyttäytyminen, pornografia sekä mielen ja
kehon levottomuus.
Challenges to psychotherapy from screens and cyberspace.
Addiction, pornography, buzzy minds and bodies. Lessons from developmental
science and psychotherapy.
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.
Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville, mutta ne
soveltuvat myös muille lasten mielenterveystyön ja lastensuojelun ammattilaisille.
Mukaan mahtuu 120 ensiksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset ja maksut 12.9.2016 mennessä yhdistyksen verkkosivulla
www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Osallistumismaksu tulee suorittaa Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n
(Y-tunnus 1106301-5) tilille IBAN FI48 8000 1001 6704 97 / DABAFIHH.
Mikäli maksun suorittaa joku muu kuin osallistuja itse, on viestikentästä käytävä ilmi ketä/keitä
maksu koskee. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan maksajan (työnantajan)
yhteystiedot.
Peruutuksista on ilmoitettava kaksi viikkoa ennen koulutuspäiviä, minkä jälkeen
osallistumismaksua ei palauteta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.
Lisätiedot – Sirkku Saini-Sjöman sirkku.saini-sjoman@lastenjanuortenpsykoterapia.fi
Graham Music on lasten- ja nuorisopsykoterapeutti. Hän työskentelee Lontoossa julkisessa
terveydenhoidossa Tavistoc-klinikalla, Portman-klinikalla sekä yksityisvastaanotollaan. Hän
toimii kouluttajana ja työnohjaajana Tavistockin lasten ja nuorten psykoterapiakoulutuksessa
ja monissa muissa terapiakoulutuksissa, myös ulkomailla. Graham Music on keskittynyt
työssään yli kahdenkymmenen vuoden ajan kaltoin kohtelun ja laiminlyönnin seurausten
tutkimiseen ja hoitamiseen. Hänen kirjansa Nurturing Natures. Attachment and Children’s
Emotional, Sociocultural and Brain Development (2011) ja Good Life. Wellbeing and the new
science of altruism, selfishness and immorality (2014) ovat saavuttaneet suuren suosion.

