
Koulutustapahtuma
Torstai 23.1.2020 klo 10–18 
ja perjantai 24.1.2020 klo 9.30–16.15 

Kulttuurisensitiivinen 
trauman hoito
Judith van der Weele kouluttaa trauman hoitoa kulttuurisensitii-
visesta näkökulmasta. Miten terapeuttina voit muuttaa työs-
kentelytapaasi niin, että se soveltuu asiakkaan erityistarpeisiin? 
Koulutus yhdistelee rakenteellista dissosiaatioteoriaa, narratiivis-
ta terapiaa ja eksistentiaalisia näkökulmia  kulttuurisensitiiviseen 
viitekehykseen. 

Torstaipäivän teemoina ovat terapeutin henkilökohtaiset ja 
ammatilliset ennakkoasenteet  terapiassa, lapsuuden kulttuuri-
tausta ja sen vaikutus trauman säätelyyn. Tutkimme, milloin kult-
tuurinen konteksti on huonosti toimiva ja toisaalta, miten voit 
hyödyntää kulttuuritaustaa voimavarana. Opimme viisi tärkeää 
kulttuurisensitiivistä kysymystä.

Perjantaina perehdymme kulttuurienväliseen viestintään ja 
viestintätyyleihin. Mitä tarkoittaa terapian kulttuurinen tyyli? 
Miten voit käsitellä tabu-aiheita hienotunteisesti? Miten voit 
parantaa taitojasi työskennellä ihmisten kanssa, joilla on erilaiset 
arvojärjestelmät kuin itselläsi?  

Iltapäivällä keskitymme  trauman hoitoon: traumaterapian 
parhaat käytännöt, traumaperäisten pelkojen haastaminen ja 
työskentely jumiutuneessa asiakastilanteessa. 

Koulutustapahtuman kouluttaja 
Judith van der Weele, Norja

Judith van der Weele on oikeuspsy-
kologi ja traumaterapeutti. Hän on 
yksi Norjan johtavista asiantuntijoista, 
joka on kehittänyt vähemmistöihin 
kuuluvien perheiden erityistarpeet 
huomioivaa hoitoa. Näissä terapioissa  
käsitellään kompleksista traumaa ja 
perheväkivaltaa. Hän toimii asiantunti-
jana norjalaisessa oikeusjärjestelmässä 
avioero- ja lastensuojelutapauksissa. 
Hän on työskennellyt 20 vuoden 
työuransa aikana etupäässä perheiden 
kanssa, joissa on perheväkivaltaa.

Konferenssin early bird -hinta on 165 €, 
Suomen ACC ry:n jäsenet, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 
125 € 31.10.2019 asti. 
Tämän jälkeen hinnat ovat 185 €/145 €. 
Ilmoittautuminen konferenssiin 15.1.2020 mennessä. 

Koulutustapahtuman early bird -hinta on 220 €, 
Suomen ACC:n jäsenet 190 €, opiskelijat, työttömät ja 
eläkeläiset 160 € 31.10.2019 asti. 
Tämän jälkeen hinnat ovat 240 €/210 €/180 €.

Ilmoittautuminen konferenssiin ja koulutustapahtumaan 
15.1.2020 mennessä  Suomen ACC:n internetsivuilla 
www.accfinland.org 

Majoitus ja ruokailu hinnoitellaan erikseen ja 
kukin holehtii niistä itse. 
Majoitus: kokouspalvelut@linnasmaki.fi
Ruokailu: opistolta voi varata ruoan 15.1. mennessä 
sähköisen ilmottautumisen yhteydessä.

Lisätietoja: acc@accfinland.org
Puh. ma-pe klo 9–17: 
044 962 5729,
044 962 5821, 
044 962 5715.

Ilmoittautuminen

 
Konferenssin järjestää Suomen ACC ry 
(Association of Christian Councellors 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.

“Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu:  se antaa 
hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu.” Ps. 1:3

23.–26.1.2020 Turun kristillinen opisto

Suomen ACC:n
VIII konferenssi

ja koulutustapahtuma
psykologisen tiedon ja  

kristillisen uskon 
vuorovaikutuksesta

Terve mieli, 
terve usko



  

Konferenssin pääluennoitsijoina toimivat professori Antti Laato, 
lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen,  teologian tohtori ja 
psykologian tohtoriopiskelija Harri Koskela, dosentti Pekka Lund 
Sininauhaliitosta ja oikeuspsykologi Judith van der Weele Norjasta.

Suomen ACC:n
VIII konferenssi

psykologisen tiedon ja  
kristillisen uskon 

vuorovaikutuksesta

24.–26.1.2020 
Turun kristillinen opisto

Konferenssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, 
psykoterapeuteille, seurakuntien työntekijöille, sielunhoito- ja tera-
peuttista työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille, rukouspalvelijoille 
ja kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen tiedon 
yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä. 
Teemana on terve mieli, terve usko. Luennoilla tarkastellaan tämän 
ajan haasteita kristityille auttajille, varhaislapsuuden vuorovaikutus-
suhteiden merkitystä terveen minuuden rakentumiseen, mielenter-
veyttä ja hengellisyyttä sekä kristinuskon vaikutusta päihdeongel-
masta toipumiseen. 

Kanavissa tutkitaan kulttuurisensitiivistä trauman hoitoa, ohut- ja 
paksunahkaisen narsistisen persoonallisuuden rakentumista ja 
ilmenemistä,  suorituskeskeisyyttä ja identiteettiä sekä hengellisyy-
teen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Luennot ja kanavatyöskentely 
rohkaisevat osallistujia tarkastelemaan oman auttamismallinsa 
yhteyttä kristilliseen uskoon.

  

Lauantai 25.1.2020

Ilmoittautuminen

Konferenssin avaus 
Arkkipiispa Tapio Luoman tervehdys 
Kristittynä auttajana tässä ajassa
VT:n eksegetiikan professori 
Antti Laato
Musiikki Kristiina Tanhua-Laiho

17.00

18.00–20.00

Aamunavaus: Mikko Kerminen

Varhaislapsuuden 
vuorovaikutussuhteet ja niiden 
vaikutukset kehitykseen 
LT, lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen

Kahvitauko

Luento jatkuu Jari Sinkkonen

Lounastauko

Paneelikeskustelu: 
Terve mieli, terve usko
pj. Päivimaria Kuivamäki

Kahvitauko

Kanavat

Päivällinen

Iltaohjelma 
Tanssin keinoin kohtaamista ja rukousta 
tanssitaitelijat Sini Rautjoki ja Dhimas Satwiko 

9.00–9.30

9.30–10.30

10.30–11.00

11.00–12.30

12.30–13.30

13.30–15.00

15.00–15.30

15.30–17.30

17.30–18.30

19.00–21.00

  Kanava 1. 

Kulttuurisensitiivinen 
trauman hoito

Oikeuspsykologi 
Judith van der Weele

Kanava 2. 

Suorituskeskeisyys 
– terve identiteetti

PhD in Counselor 
Education and Supervision  
Ulla Dahlen

Perjantai 24.1.2020
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         Antti Laato  Jari Sinkkonen     Harri Koskela
    

Aamunavaus 
Kristiina Tanhua-Laiho ja Sini Rautjoki

Hengellisyys ja mielenterveys
TT, psykologian tohtoriopiskelija
Harri Koskela

Kahvitauko

Kristinusko ja 
päihdeongelmasta toipuminen
TT, FT, dosentti Pekka Lund 
Sininauhaliitto

Lounas

Päät�sjuhlaäät�sjuhla
Marjatta Ollikainen: Näkökulmia integraatioon
Kalevi Rautjoki: puhe
Kukitukset, akkreditoidut 2018-2019
Kristiina Tanhua-Laiho ja Sini Rautjoki

9.00–9.30

9.30–10.30

10.30–11.00

11.00–12.00

12.00–13.00

13.00–14.30

Kanava 3. 

Ohut- ja paksunahkai-
nen narsisti 

VTM, perhe- ja 
yksilöpsykoterapeutti 
Marjaana Jurvainen-Broms

Kanava 4. 

Hengellisyys – uhka vai 
mahdollisuus?

Tietokirjailija, TM
Aila Ruoho

Sunnuntai 26.1.2020

                     Pekka Lund
    


