VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN HOITO - RASKAUDEN AIKANA JA VAUVAN
SYNTYMÄN JÄLKEEN
- hoidollisen vauvaperhetyön prosessikoulutus, vuonna 2016

Kohderyhmä: Vauva- ja pikkulapsiperheitä hoidollisesti työssään kohtaavat ammattilaiset:
perusterveydenhuollon psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat; perheneuvolan, lastenpsykiatrian
ja aikuispsykiatrian työntekijät; kiikku-vauvaperhetyöntekijät; kolmannen sektorin ns. vaativan
vauvaperhetyön työntekijät; psykoterapeutit. Koulutus soveltuu myös perhetyöntekijöille.

Järjestäjä: Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy.
Kouluttajat: Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutit (VET),
lastenpsykiatrian erikoislääkäri Elina Savonlahti ja psykoterapian erikoispsykologi Mirja Sarkkinen.
Koulutuksen kesto ja laajuus: 2-11/2016.
Koulutus sisältää 6 teoriapäivää ja 2 valinnaista tapauskonsultaatiopäivää.
Koulutuspaikka: Turku, Elina Savonlahden vastaanotto, os. Tuureporinkatu 13 B 38.

Koulutus- ja konsultaatiopäivät ja -teemat:
4.2. 2016, klo 9.30-16.30: Äitiystilan hoidollinen merkitys; Raskausajan vuorovaikutusprosessi, -riskit ja
-hoito.
9.3. 2016, klo 9.30-16.30: Sikiövauvan maailma; Kohtuvauvan ja vanhemman suhteen syntyminen.
Kohtuvauvan huomioiminen vuorovaikutustyöskentelyssä; Prenataaliajan erityiskysymykset.
27.4.2016, klo 9.30-16.30: Vanhemmuuden mielikuvien rakentuminen ja vanhemman oman hoiva- tai
traumakokemuksen aktivoituminen ja työstäminen; Synnytyspelon ja -trauman vuorovaikutushoito.
28.4.2016, klo 8-15: Tapauskonsultaatiopäivä (1.): Vuorovaikutushoito raskauden aikana.

7.9. 2016, klo 9.30-16.30: Vauva- ja pikkulapsivaiheen vuorovaikutushoidon prosessi ja tekniikat. Vauvaäiti-isä -triadin äärellä työskentely ja vauvaperheen parisuhteen hoito.
8.9. 2016, klo 8-15: Vauvaan fokusoituvat vuorovaikutusongelmat (vauvan keskosuus, sairaus tai
vammaisuus; vauvan syömisongelmat, vauvan itkuisuus-, uni- ja aistipulmat sekä vauvan depressio ja
kontaktivaikeus)
13.10. 2016, klo 9.30-16.30: Vanhempaan fokusoituvat vuorovaikutusongelmat (vanhemman traumat,
erilaiset mielenterveysongelmat ja menetyskokemukset)
17.11. 2016, klo 9.30-16.30: Tapauskonsultaatiopäivä (2.): Vuorovaikutushoito vauva- ja
pikkulapsivaiheessa.

Koulutusmetodit:
Teorialuennot, koulutuspäiviin valmistautuminen (kirjallisuus ja välitehtävät) ja hoidollisen
vauvaperhetyön tapauskonsultaatiot koulutusryhmässä.

Koulutuksen kirjallisuus: Koulutuksessa luetaan yksittäisten artikkeleiden lisäksi kirjat:

Osallistujamäärä:



Stern, D. (1995). The Motherhood Constellation. A Unified View of Parent-Infant
Psychotherapy. Karnac, London.



Broden, M. (2006). Raskauden mahdollisuudet. Therapeia.



Baradon, T., et al. (2005). The Practice of Psychoanalytic Parent-Infant
Psychotherapy – Claiming the Baby. Routledge, London and New York.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.
Ei mahdollisuutta osallistua yksittäisiin teoria- ja työnohjauspäiviin.

Pidätetään oikeus ohjelman muutoksiin.

Koulutuksen hinta:
-

6 teoriapäivää: 1500€ + 360€ (alv 24%) = 1860€

-

2 valinnaista tapauskonsultaatiopäivää: 250€/500€ + 60€/120€ (alv 24%) = 310€/620€

Laskutus sähköpostitse tai verkkopankissa (eräpäivä 15.1. 2016):

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset: mirja.sarkkinen@pionnet.net tai
elina.savonlahti@netti.fi

Lisätietoja varhaisen vuorovaikutuksen hoidon ja psykoterapian
koulutuksistamme: www.vslaakaripalvelu.fi ja www.mirjasarkkinen.fi

Ilmoittautuminen päättyy 15.1. 2016!

