Suomen ACC:n
10-vuotisjuhlakonferenssi ja
koulutustapahtuma

psykologisen tiedon ja kristillisen
uskon vuorovaikutuksesta

“Ei väellä eikä voimalla
vaan minun hengelläni.”
28.-31.1.2016 Tampere-talossa

Suomen ACC:n
10-vuotisjuhlakonferenssi ja
koulutustapahtuma
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sielunhoidollista
tai terapeuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille,
seurakuntien työntekijöille ja auttamistehtävissä toimiville.
Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. Juhlakonferenssin luennoilla tutkitaan
pietismiä, hengellistä ohjausta, kristillistä auttamistyötä
filosofian viitekehyksessä sekä rukouksen käyttöä
terapiatyössä.
Konferenssin pääluennoitsijoina toimivat teologian
tohtori Timo Pokki, professori Tapio Puolimatka ja
lääketieteen tohtori Irmeli Schüz.

teologian tohtori
Timo Pokki

professori
Tapio Puolimatka

lääketieteen tohtori
Irmeli Schüz

Kanavissa esitellään kristillisen uskon ja psykologisen
tiedon yhdistämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia auttamistyössä. Luennot ja kanavatyöskentely haastavat osallistujia pohtimaan oman auttamismallin yhteyttä
kristilliseen uskoon. Konferenssin kanavista vastaavat
teologian, lääketieteen, psykologian, psykoterapian,
kasvatuksen ja sielunhoidon asiantuntijat.

OHJELMA
Perjantai 29.1.

17.00 Ilmoittautuminen
18.00 Konferenssin avaus ja musiikkia
Luento: “Vain armon auringosta saan sen voiman,
jolla uskosta syttynyt rakkaus palaa sydämessäni”
– Pietismin käsitys sielunhoidosta, TT Timo Pokki

Lauantai 30.1.

8.30 Aamunavaus
9.00 Luento: Onko kristillinen auttamistyö persoonaa
loukkaavaa manipulointia?
professori Tapio Puolimatka
10.30 Kahvitauko
11.00 Paneelikeskustelu: Hengellinen ohjaus, kristillinen terapia, sielunhoito. Kuka ohjaa hengellistä
matkaa ja mihin suuntaan? Panelistit: prof. Tapio
Puolimatka, TM psykoterapeutti Jussi Holopainen,
psykoterapeutti Saara Kinnunen, sielunhoitoterapeutti Kalevi Rautjoki.
12.15 Lounas
13.15 Suomen ACC:n jäsenjärjestöjen esittäytyminen
14.00 Kanavat 1 – 4
16.00 Tauko ja päiväkahvi
16.30 Kanavat 5 – 8
18.00 Tauko ja verkostotapaamisia
19.00 Juhlakonsertti: Laulun ja musiikin harmoniaa,
Riutamaa family. Sisältyy konferenssin osallistujille; muille Tampere-talon lipunmyynnistä 20 €
20.00 Buffet-illallinen ja yhdessäoloa
Salaatti-buffet 15 €

Sunnuntai 31.1.

9.00 Aamunavaus
9.15 Luento: Hengellisen elämän ja terapian
vuorovaikutus, lääketieteen tohtori Irmeli Schüz
10.15 Tauko
10.30 Suomen ACC ry:n 10-vuotisjuhla, muistelua ja
visiointia Toni Terho, Päivimaria Kuivamäki ja
Marjatta Ollikainen
11.30 Lounas ja kahvit
13.00 Armon ja yhteyden lähteellä – kristittyjen yhteinen
matkaan siunaaminen,
puhe: TM, pastori Petri Välimäki

OHJELMA
Lauantain kanavat
OSA I klo 14.00-16.00
1. Toivon ja lohdun osallisuus – elämän loppuvaiheen hyvä hoito, asiantuntijalääkäri Anneli
Kuusinen, sielunhoitoterapeutti ja -kouluttaja
Kalevi Rautjoki ja kokemusasiantuntijat
2. Aivot ja Sana – aivotutkimus apuna ajattelumallien muuttamisessa, kuntoutuksen ylilääkäri, pastori Ari Vehmas, Suomen Kristillinen Lääkäriseura
3. Identiteettiä vahvistava rukous (Powerful peace
prayer) ja siunaaminen kristillisessä terapiassa,
psykoterapeutti Saara Kinnunen, psychotherapist
(IPSICC/Tanska) Tarja Vilppola
4. Hoitava liike ja rukoustanssi – auttajien oma
virvoittuminen, LikK, psykofyysinen fysioterapeutti Merja Harju
    
OSA II klo
16.30-18.00
		
5. Psyykkisesti sairaan ihmisen auttaminen:
sielunhoito, terapia, psykoterapia, psykiatria –
liittymäkohdat, päällekkäisyydet ja spesifiset
indikaatiot, lääketieteen tohtori Irmeli Schüz
6. Ihmisenä ihmisen vierelle – seurakunta perustehtävänsä haasteissa, TM, pastori Petri Välimäki
7. Lapset digitaalisten pelien maailmassa,
pelisuunnittelija, FM, TaM Miikka Junnila
kehityspsykologi, lasten psykoterapeutti
Päivimaria Kuivamäki
8. Hiljaisuuden toiminta riippuvuuksien hoidossa,
pastori, psykoterapeutti Eva Kanerva,
Sininauhaliitto

Koulutustapahtuma

torstaina 28.1. ja perjantaina 29.1.2016

Terapia ja rukous
Koulutustapahtumassa perehdytään rukouksen käyttöön
osana auttajan omaa osaamista. Koulutuksessa tutkitaan
hengellisen integraation ja rukouksen osuutta psyykkisten
ongelmien hoitamisessa sekä avarretaan näkemystä
rukouksen olemuksesta ja monipuolisista ulottuvuuksista.

Rukouksen käyttö terapiassa
– plasebo vai vaikuttava aine

torstaina 28.1. klo 10.00 – 18.00
Rukous on ihmisen arjen apukeinoista yleisin ja spontaanein.
Tutkimusten mukaan ihmiset rukoilevat ainakin henkilökohtaisten vaikeuksien ja ristiriitojen keskellä. Kristillisessä terapiassa huomioidaan tämä avunhakijan rukoustaipumus ja
hengellinen ulottuvuus. Koulutuksessa tarkastellaan rukouksen ja terapian tieteellistä tutkimusaineistoa ja syvennytään
auttajan ja autettavan väliseen vuorovaikutukseen, joka parhaimmillaan laajenee samanaikaisesti kolmiyhteiseen Jumalaan. Rukousta käsitellään systemaattisen hienojakoisesti
mm. pohtimalla kysymyksiä siitä, kuka rukoilee ja miten, mitä
rukous auttaa ja mitä ei, missä se tekee muutosta. Tavoitteena on oppia ymmärtämään hienovaraisen sopusoinnun (fine
tuning) merkitys psyykkisten tarpeiden ja rukouksen välillä.

Rukous ja psyykkiset häiriöt

perjantaina 29.1. klo 9.00 – 15.00
Luennoilla käydään esimerkkien pohjalta läpi asiakkaiden
psykopatologioihin soveltuvia rukouksen muotoja, systematisoituja periaatteita ja niiden optimaalista soveltamista.
Auttajaa ohjataan tunnistamaan rukouksen eri indikaatioita
sekä ymmärtämään rukouksen psykofyysistä vaikutusta
aivotutkimuksen ja neurofysiologian tarjoamien faktojen
pohjalta. Lisäksi tutkitaan asiakkaan omia, rukoukseen
liittämiä symboleita ja niiden merkityksiä.
Koulutustapahtuman kouluttaja Irmeli G-B Schüz on
kansainvälisesti ansioitunut suomalaistaustainen lääketieteen
tohtori, psykiatrian ja neurologian erikoislääkäri ja psykoterapeutti, joka on asunut koko aikuisikänsä Keski-Euroopassa.
Hän on perustanut 1970-luvulla Saksan ensimmäisen ja
yhä toiminnassa olevan sielunhoitokoulutusjärjestön (GIBB)
sekä psykiatrisen ja psykoterapeuttisen lääkärikeskuksen
ja työskennellyt julkisella puolella konsultoivana psykiatrina. Hän on viimeiset viisi vuotta asunut pääasiallisesti
Suomessa ja toimii asiantuntijana ja vierailevana luennoitsijana eri yhteisöissä sekä psykotraumatologiaa käsittelevissä
seminaareissa, mm. Lähi-Idässä ja Espanjassa. Schüz on
naimisissa ja hänellä on yksi tytär.

Ilmoittautuminen
Konferenssin hinta on 145 €, Suomen ACC
ry:n jäsenet, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset
105 € 31.10.2015 asti. Tämän jälkeen hinnat
ovat 165 €
/125 €. Ruokailu hinnoitellaan erikseen. Ruokavarauksia otetaan vastaan 22.1.2016 asti.
Koulutustapahtuman hinta on 210 €, Suomen
ACC ry:n jäsenet 190 €, opiskelijat, työttömät ja
eläkeläiset 160 € 31.10.2015 asti. Tämän jälkeen
hinnat ovat 230 €/210 €/180 €.
Ilmoittautuminen konferenssiin ja koulutustapahtumaan Suomen ACC ry:n internetsivujen ilmoittautumislomakkeilla (www.accfinland.org). Saat
laskun ja tarkemmat tiedot käytännön järjestelyistä sähköpostitse.
Lisätietoja: acc@accfinland.org
puh. ma-to klo 9-17: 041 721 1345,
041 721 1346, 041 721 1352

Konferenssin järjestää Suomen ACC ry
(Association of Christian Counsellors Finland)
yhteistyössä Suomen Kristillisen Lääkäriseuran,
Sininauhaliiton ja Agricola-opintokeskuksen kanssa.
Suomen ACC:n tavoitteena on rohkaista keskustelua
kristillisestä ihmiskäsityksestä lähtevästä terapeuttisesta auttamisesta ja edistää alalla toimivien
auttajien verkostoitumista.

