
IV Konferenssi psykologisen 
tiedon ja kristillisen 
uskon vuorovaikutuksesta
27.-29.1.2012 Tampereella

Koulutustapahtuma torstaina 26.1. klo 10.00 -18.00 
ja perjantaina 27.1.2012 klo 9.00 –15.00
Tampere-talossa

Kristillinen usko 
traumojen hoidossa
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, terapeuteille, 
seurakuntien työntekijöille, sielunhoito/terapeuttista
työtä tekeville. 

Traumatisoituneiden ihmisten kohtaaminen ja auttami-
nen on usein vaativaa. Koulutustapahtumassa käsitel-
lään trauman kohtaamista ja hoitoa kristillisestä, systee-
misestä ja moniulotteisesta viitekehyksestä. Koulutus 
haastaa pohtimaan kristillisen uskon läpäisevyyttä tera-
peuttisen toiminnan perusolettamuksista aina käytännön
sovellutuksiin asti.

Kaksipäiväinen koulutustapahtuma (14h) alkaa trauma-
prosessin kuvauksella, johon liittyy tapauskertomusten 
käsittelyä ja käytännön sovellutuksia sekä kiintymyssuh-
dehäiriöiden tarkastelua kristillisestä viitekehyksestä. 
Kristillisen uskon ja hengellisyyden tuomia voimavaroja 
traumoista toipumisessa esitellään käytännön harjoi-
tusten ja tutkimuksen valossa. Viimeinen osio käsittelee 
kulttuurisia ja yli sukupolvien vaikuttavia traumoja sekä 
kollektiivista identiteettiä. Koulutuksessa tuodaan esiin 
erityisesti kristillisestä uskosta nousevia vastauksia kol-
lektiivisiin traumoihin, esim. miten julkinen tunnustami-
nen, yhteiskunnallisella tasolla tapahtuva anteeksianta-
minen sekä oikeuden toteutuminen vaikuttavat yksilön 
ja kansakunnan traumoista paranemiseen.

Kouluttajana toimiva professori Nicolene Joubert on 
kehittänyt systeemistä ja kristillistä lähestymistapaansa 
väitöskirjassaan 1999 ja opettanut tätä mallia yli 
kymmenen vuotta johtamassaan Kristillisen psykologian 
instituutissa (ICP) Etelä-Afrikassa.

la 28.1.2012, Tampere-talossa

Pastoripäivä
pastoreille, seurakunnan paimenille sekä 
sielunhoidosta vastaaville työntekijöille

Konferenssissa on mahdollisuus osallistua pastoreita var-
ten räätälöityyn omaan lauantaipäivän ohjelmakokonaisuu-
teen. Aamupäivä sisältää osallistumisen konferenssin ylei-
seen ohjelmaan. Iltapäivän kanavaosuudessa käsitellään 
hoitavan rukouksen sovellutuksia seurakunnassa pastori 
Jukka Jämsénin johdolla. Hänen lisäkseen eri seurakunta-
taustoista tulevat pastorit kertovat seurakuntiensa sielun-
hoidon järjestämisen malleista ja toteutustavoista. 

Ilmoittautuminen:
Konferenssin hinta on 120 EUR, Suomen ACC ry:
n jäsenet, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 80 EUR 
30.10.2011 asti. Tämän jälkeen hinnat 140 EUR / 100 EUR.
Koulutustapahtuman hinta on 140 EUR, Suomen ACC ry:
n jäsenet 110 EUR 30.10.2011 asti. Tämän jälkeen hinnat 
160 EUR / 130 EUR.
Pastoripäivän hinta on 65 EUR

Ilmoittautuminen konferenssiin, koulutustapahtumaan ja 
pastoripäivään Suomen ACC ry:n internetsivuilla (www.
accfinland.org) olevalla ilmoittautumislomakkeella ja
maksamalla osallistumismaksu Suomen ACC ry:n tilille 
Nordea 103230-539225. Maksun rekisteröitymisen jälkeen 
saat sähköpostitse vahvistuksen ja tarkemmat tiedot 
käytännön järjestelyistä.
Lisätietoja www.accfinland.org tai puh. 050-5750439

Konferenssin järjestää Suomen ACC ry (Association of 
Christian Counsellors, www.accfinland.org) yhteistyössä 
Sininauhaliiton kanssa. Suomen ACC:n tavoitteena on 
rohkaista keskustelua kristillisestä ihmiskäsityksestä 
lähtevästä terapeuttisesta auttamisesta ja edistää alalla 
toimivien auttajien verkostoitumista.

“Katso: minä luon uutta...” Jes 43:19



 

PERJANTAI 27.1.

Ilmoittautuminen
Konferenssin avaus
avaussanat kansanedustaja Leena Rauhala
Keskiajan spiritualiteetin anti nykyajan
sielunhoidolle , TT Jouko Heikkinen

LAUANTAI 28.1.

Aamuhartaus
Kristillinen ihmiskäsitys Suomen ACC:n 
tausta-ajatteluna TM Toni Terho
Hengelliset interventiot osana terapia- ja 
sielunhoitoprosessia
prof. Nicolene Joubert
lounas
Kanavat

päiväkahvi
Kanavat

Iltaohjelma
Pietari – silminnäkijä: Sauli Ahvenjärvi - Pietari, 
Lasse Heikkilä - piano, san. Tytti Issakainen, 
säv. Lasse Heikkilä, ohjaus - Ritva Tutti- Friman
sisältää salaatti-iltapalan
(Iltaohjelma tarjoiluineen sisältyy konferenssin 
osallistujille, konferenssin ulkopuolisille liput 35 €)

SUNNUNTAI 29.1.

Aamuhartaus
Luento: Kristillinen etiikka terapiassa ja 
sielunhoidossa, Nicolene Joubert
lounas ja kahvit
Päätöstilaisuus ja jumalanpalvelus

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, terapeuteille, 
seurakuntien työntekijöille, sielunhoito/terapeuttista
työtä tekeville, vertaisryhmien ohjaajille, rukous-
palvelijoille ja asiasta kiinnostuneille.

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psyko-
logisen tiedon yhdistämistä terapeuttisessa työssä. Lu-
ennot ammentavat sekä keskiajan hengellisyydestä että
uudemmista löydöistä ja soveltavat hengellisiä totuuksia 
tämän päivän sielunhoitoon ja terapiaan. Luennoilla kä-
sitellään auttamiseen liittyviä perusteita, kuten kristillistä
maailman- ja ihmiskuvaa sekä kristilliseen auttamiseen 
liittyvää etiikkaa. Hengellisiä interventioita tarkastellaan 
osana auttamista. Rukous yhtenä hengellisenä interven-
tiona toimii tapahtuman punaisena lankana.

Kanavissa esitellään uskon ja psykologisen tiedon yh-
distämisestä syntyneitä oivalluksia ja sovellutuksia te-
rapiassa, sielunhoidossa, psykodraamassa, lastensuo-
jelussa sekä päihde- ja seurakuntatyössä. Luennot ja 
kanavatyöskentely haastavat osallistujia pohtimaan
oman auttamismallin yhteyttä kristilliseen uskoon. Kon-
ferenssin luennoista ja kanavista vastaavat teologian, 
psykologian, psykiatrian, psykoterapian ja sielunhoidon 
sekä kasvatuksen asiantuntijat.
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ohjelma: 

Nicolene Joubert

Konferenssin pääpuhujana ja konfe-
renssia edeltävän koulutustapahtuman 
kouluttajana on psykologian professori 
Nicolene Joubert Etelä-Afrikasta. Hän 
on tehnyt terapeuttista asiakastyötä 
vuodesta 1983 lähtien. Tällä hetkellä 
hän toimii vuonna 2000 perustetun 
Kristillisen Psykologian Instituutin (ICP) 
rehtorina ja ja psykologian professorina 
(Die Afrikaanse Protestantse 
Akademie). Hän on perehtynyt trauma-
terapiaan sekä hengellisten interven-
tioiden soveltamiseen osana terapia-
prosessia. Joubert on naimisissa ja 
hänellä on viisi lasta.

Kanavat 1.–3. ovat koko iltapäivän kokonaisuuksia. 
Muista kanavista on mahdollisuus valita erikseen
klo 13.30 ja klo 16.00 alkavat kokonaisuudet

1. Klo 13.30-15.30 ja 16.00-18.00 
Hengelliset interventiot psykoterapiassa käytännön 
esimerkkien ja harjoitusten avulla, prof. Nicolene Joubert

2. Klo 13.30-15.30 ja 16.00-18.00 
”Tulkaa ja levähtäkää vähän” - työskentelyä psykodraaman 
keinoin, KM, psykodraamaohjaaja CP Eeva Riutamaa 
(max. 20 osall.)

3. Klo 13.30–15.30 ja 16.00-18.00 
Hoitavan rukouksen sovellutuksia seurakunnassa, 
pastori Jukka Jämsén. Mukana seurakuntien edustajien 
puheenvuoroja käytännön esimerkein.

4. Sielunhoito ja eksistentiaaliset kysymykset 
päihdekuntoutuksessa
Klo 13.30–15.30 Onko mun elämällä väliä? Elämän 
syvät kysymykset ja niiden kohtaaminen päihdetyössä, 
diakoniapastori ja tutkija Eva Kanerva, Olarin seurakunta
Klo 16.00–18.00 Sielunhoito osana kokonaisvaltaista 
kuntoutumista, vastaava ohjaaja Anneli Hankkio, Ankkuri

5. Klo 13.30-15.30 ja klo 16.00-18.00 
Rukouksen mahdollisuudet sielunhoidossa ja terapiassa, 
sielunhoitoterapeutti Raija Henttonen ja psykoterapeutti 
(YET) Helena Hammarén

6. Klo 13.30-15.30 
Sukupolvien yli siirtyvät traumaattiset kokemukset 
kiintymyssuhdeteorian valossa, lastenpsykiatri, 
lastenpsykoterapeutti ja kouluttaja Ritva Belt
Klo 16.00-18.00 
Sosiaali- ja terveysalan työ ja kristillinen usko; 
soveltavan työn esimerkkejä: ITU-työ, Mantelipuu ry, 
Tulevaisuuden portti

kanavat: 

Konferenssi 27.1-29.1 Tampere-talossa: “Katso: minä luon uutta...” Jes 43:19


