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

Kevään 2010 koulutuspäivät
23.–24.4.2010
Leikillisyys ja pohtiva läsnäolo traumatisoituneiden lasten ja nuorten
psykoterapiassa – transitionaalikokemukset muutosten edistäjinä
Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville, mutta soveltuvat
myös muille lasten mielenterveystyön ammattilaisille ja lastensuojelun työntekijöille.
Paikka		

Radisson Blue Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Kouluttaja
		

Monica Lanyado, lasten- ja nuorten kouluttajapsykoterapeutti,
Tavistock-klinikka Lontoo
Seminaarin avaa yhdistyksen puheenjohtaja Marja Schulman, joka vastaa perjantaiaamupäivän tulkkauksesta. Perjantai-iltapäivänä ja lauantaina tulkkina toimii Kimmo Absetz.

Perjantai 23.4.10
8.30–9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Registration and Coffee

9.00–9.15

Marja Schulman: Seminaarin avaussanat Forewords

9.15–11.00

Terapeutin leikillinen läsnäolo
The Playful Presence of the Therapist

11.00–11.30

Yhteiskeskustelu Plenary Discussion

11.30–12.30

Lounas (buffetpöytä) Lunch

12.30–14.15

Miten voin aktiivisemmin auttaa lasta pois
sisäisen maailman tuhoisista puolista
Ideas about escorting the child in a more active way
from destructive aspects of their internal world

14.15–14.45

Yhteiskeskustelu Plenary Discussion

14.45–15.15

Kahvitauko Coffee Break

15.15–16.45

Tapausesitys, kommentoijana Monica Lanyado
Case Presentation
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Lauantai 24.4.10
8.30–10.00

Trauman hoidon keskeiset periaatteet – kokemuksia työstä
perheissään vakavan traumatisoitumisen/hyväksikäytön
seurauksena sijoitettujen lasten kanssa
Priorities in the treatment of trauma- experiences from the work with
children who are fostered after severe abuse/trauma in the family

10.00–10.30

Kahvitauko Coffee Break

10.30–12.00

Toiminta ja ei-toiminta: transitionaalikokemusten ja muutoksen
edistäminen, haasteena nuorisoikäiset potilaat – hoitoteknisten
seikkojen näkökulmasta
Action and non-action: facilitating transitional experience and
change in challenging adolescent patients-focusing in technical issues

12.00–12.30

Yhteiskeskustelu Plenary Discussion

12.30–13.30

Lounas (buffetpöytä) Lunch

13.30–15.00

Viisauden orastaminen vastatransferenssissa – meditatiivisten
mielentilojen, psykoterapian ja transitionaalikokemusten
välisistä yhteyksistä
Emergence of wisdom in the counter-transference- links between
meditational states of mind and psychotherapy and transitional experiences

15.00–15.30

Loppukeskustelu ja seminaarin päätös
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 23.3.2010.
Maksu Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen tilille Sampopankki 800010-1670497
(Y-tunnus 1106301-5). Viestikentästä on käytävä ilmi ketä/keitä maksu koskee.
Mahdollisesta peruutuksesta tulee ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.
Tämän jälkeen peruuttaneilta veloitetaan 50 % osallistumismaksusta.
Mikäli peruutuksesta ei ilmoiteta lainkaan, veloitetaan koko osallistumismaksu.
Lisätiedot
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat Liisa Harlin-Ljungberg, puh. 040 565 6580 ja
Sari Junkkila sari.junkkila@lastenjanuortenpsykoterapia.fi

