Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo

Koulutustapahtuma

Ilmoittautuminen ja hinnat

21.–23.1.2022

Perjantai 21.1.2022 klo 9.30–17

Häpeäkokemuksen ymmärtäminen
ja sen terapeuttinen kohtaaminen
turvallisessa suhteessa
Häpeä koskettaa meitä kaikkia. Terveellä häpeällä on tärkeä
kehityksellinen tehtävä. Toksinen, haavoittava häpeä rajaa ihmisen
kykyä olla yhteydessä itseensä, toisiin ja Jumalaan. Toksinen häpeä estää spontaaniuden ja aitouden ihmissuhteissa.
Jotta terapeutti voi ymmärtää asiakkaan häpeää, hänen tulee
ymmärtää, hyväksyä ja suhtautua myötätuntoisesti omaan häpeäänsä. Myötätunto on voimallinen häpeän vastavoima; emme voi
kokea häpeää ja myötätuntoa samanaikaisesti.
Koulutustapahtumassa tutkimme häpeää ilmiönä draaman keinoin, teorian pohjalta ja erilaisin harjoituksin. Tutkimme häpeän
ilmenemistä, vaikutusta ja kohtaamista, sekä sen merkitystä
yhteyden katkoksina, läsnäolon esteenä sekä vireystilan vaihteluina. Keskitymme toksisen häpeän syntyyn lapsuuden perhedynamiikan, kipeiden kiintymyssuhteiden ja traumakokemusten kautta
sekä asiakkaan tukemiseen tämän toipumisprosessissa.

Koulutustapahtuman kouluttajat

Konferenssi
21.1.–23.1.2022

–31.10.21 asti
220 €

Konferenssihinta
jäsenille

200 €

230 €

Koulutuspäivä
21.1.2022

140 €

170 €

Koulutuspäivä
jäsenille

120 €

150 €

Etäkonferenssi
21.1.–23.1.2022

–31.10.21 asti
170 €

1.11.21–10.1.22
250 €

1.11.21–21.1.22
200 €

Etäkonferenssi
jäsenille

150 €

180 €

Etäkoulutuspäivä
21.1.2022

120 €

150 €

Etäkoulutuspäivä
jäsenille

100 €

130 €

Ruokailu: Kahvi ja lounas sisältyvät osallistumiseen
Hanasaaressa
Majoitus: www.hanaholmen.fi
Ilmoittautuminen: www.accfinland.org
Lisätietoja: www.accfinland.org
acc@accfinland.org
Puh. 041 496 7627, 040 587 1443
Ulla Dahlen

Outi Huczkowski

Tarja Vilppola

Ulla Dahlen, PhD counselor education and supervision,
terapeutti, kirjailija
Outi Huczkowski, TM, sielunhoitoterapeutti, ammatillinen
opettaja, luovan työn koordinaattori, korutaiteilija

Yksi sydän

Konferenssin järjestää Suomen ACC ry 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.

Suomen ACC:n

IX konferenssi
ja koulutustapahtuma
psykologisen tiedon ja
kristillisen uskon
vuorovaikutuksesta

Tarja Vilppola, Master of Arts in Psychotherapy,
seksuaaliterapeutti, sielunhoitoterapeutti, tietokirjailija

“Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte,
ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, - - (Ef. 2:17)

- - sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy
yhdessä Hengessä Isän tykö. (Ef. 2:18)

Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan
te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä.” (Ef. 2:19)

Perjantai 21.1.2022

Suomen ACC:n

17.00

Ilmoittautuminen

IX konferenssi

18.00–20.00

Tervehdyssanat
Hanna Ikonen, Suomen ACC:n pj.

psykologisen tiedon ja
kristillisen uskon
vuorovaikutuksesta
21.–23.1.2022
Hanasaaren kulttuurikeskus

Konferenssin luennoitsijat

Mikko Matikainen Ben Malinen

Konferenssissa käsitellään kristillisen uskon ja psykologisen
tiedon yhdistämistä sielunhoidollisessa ja terapeuttisessa työssä.
Teemana on Yksi sydän. Alkuseurakunnan uskovien joukossa
sanotaan olleen yksi sydän. Konferenssissa tutkimme, mitä se
voisi olla tänä päivänä. Tutkimme yhteyttämme estäviä ja/tai
haastavia asioita, kuten häpeää ja syyllisyyttä sekä sukupuolisen
vierauden kokemusta. Lisäksi tutkimme yhteyden merkitystä ja
annamme tilaa yhteyden kokemiselle.

9.00–9.30

Aamunavaus
Harri Koskela

9.30–11.00

Yhteys muihin ja yhteys itseen: kaksi
tietä merkityksellisempään elämään
Aku Kaura, TM, YTM, traumapsykoterapeutti
VET, perheterapeutti VET

11.00–11.30

Kahvitauko

11.30–13.00

Paneelikeskustelu
Yksi sydän – häpeästä yhteyteen
Saara Kinnunen

13.00–14.00

Lounas

14.00 – 15.30

Päätösjuhla
Kukitukset, akkreditoidut 2020-2021

Olet nimeltä kutsuttu
Mikko Matikainen, TM, pastori,
koulutuspalveluiden johtaja

Lauantai 22.1.2022
9.00–9.30

Aamunavaus
David ja Ulla Dahlen

9.30–11.00

Häpeän ja syyllisyyden kahleet
Ben Malinen, TT, häpeätutkija

11.00–11.30

Kahvitauko

11.30–13.00

Sukupuolen vieraus (Gender Dysphoria)
Mark A.Yarhouse, PsyD., psykologian professsori

13.00–14.00

Lounas

14.00–16.00

Sukupuolen vierautta kokevan ihmisen
kunnioittava terapeuttinen
kohtaaminen
Mark A.Yarhouse

16.00–17.00

Peilikollektiivi esittää: Irrallaan

17.00–18.00

Yksi sydän – yhteinen tuli
Yhteysilta ja iltahartaus ulkona
Kalevi Rautjoki

Aku Kaura

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

Sunnuntai 23.1.2022

Mark A. Yarhouse

Turvassa yhteydessä
Tarja Vilppola ja Hanna Ikonen

Musiikki

Kristiina Tanhua-Laiho

Häpeä erottaa, käpertää, lamaannuttaa ja ruoskii. Yhteys hoitaa,
herättää eloon. Irrallaan on teos, joka koostuu pienistä tarinoista
ja hetkistä – sanojen, liikkeen ja musiikin kielin. Irrallaan sanoittaa
intiimiä häpeän kokemusta ja kaivattua yhteyden ja kohtaamisen
kokemusta.
Teoksen on dramatisoinut ja ohjannut Outi Huczkowski.
Maruska Lindemanin ja Peilikollektiivin esittämät laulut rytmittävät
esitystä.

Konferenssiin voi osallistua myös etänä vuorovaikutteisen nettiyhteyden välityksellä.

Mark A. Yarhouse osallistuu lauantaina konferenssiin etäyhteyksin.
Hänen osuuttaan ei ole myöhemmin
mahdollista saada tallenteena.

Peilikollektiivi on oululainen teatteriryhmä, joka antaa itsensä ja
omat tarinansa peiliksi, jonka kautta katsoja voi tutkia ja tunnistaa
itseään. Peilikollektiivi käsittelee ihmisyyttä sketsien, improvisaatioteatterin ja vakavamman draaman kautta.

“Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte,
ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, - - (Ef. 2:17)

- - sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy
yhdessä Hengessä Isän tykö. (Ef. 2:18)

Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan
te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä.“ (Ef. 2:19)

