
www.hogrefe.fi

Ilmoittautuminen
viimeistään 27.3.2018 verkkosivujen kautta:
www.hogrefe.fi tai www.psykologiainstituutti.fi

Lisätiedot: 040 456 0598, 040 541 9220
koulutus@hogrefe.fi

Järj. Psykologiainstituutti PKOY on Hogrefe Psykologien Kustan-
nuksen koulutusyksikkö. Hogrefe Psykologien Kustannuksen 
omistaa Hogrefe Publishing Group. 

Peruutusehdot
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittau-
tumisajan (27.3.2018) umpeuduttua, peruutuskulut 
ovat seuraavat:
• 35 € toimistokuluja
• 50 % kurssimaksusta, mikäli peruutus tulee myöhemmin  
   kuin 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua
• 100 % kurssimaksusta, mikäli peruutus tulee viikon  
   sisällä ennen koulutuksen alkua

Psykologiainstituutti
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
             

Trevor Powell Aivotyökirja
Opas ja harjoituksia 
aivovaurion saaneelle, 
läheiselle sekä ammattilaiselle

Äkillisen  
aivovaurion 
seuraukset ja 
kuntouttaminen
23.–24.4.2018, Hki

Koulutus on suunnattu psykologeille, jotka kohtaavat työssään 
äkillisen aivovaurion (esim. aivoverenkiertohäiriö tai tapaturmainen 
aivovamma) saaneita potilaita. Koulutus soveltuu myös esimerkiksi 
kuntoutus- tai työterveyspsykologille lisäkoulutukseksi.

Koulutuksen tavoitteena on saada tapausesimerkkien valottamaa 
perustietoa äkillisiin aivovaurioihin liittyvistä neuropsykologista 
muutoksista sekä käytännönläheisiä työkaluja aivovauriopotilaiden 
kanssa työskentelyyn. 
Koulutuksessa käytetään tukena  Aivotyökirjaa. Koulutuksen osal-
listujat voivat hankkia kirjan alennettuun hintaan 50 € + postikulut 
(kirjan normaalihinta 67 €). 
Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään haluatko 
hankkia kirjan ja haluatko sen postitse ennakkoon - kiitos!

Osallistumismaksu 
370,97 € + ALV 24% = 460,00 €
Psykologiliiton jäsenille hinta on 440 €.

Koulutuspaikka
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n koulutustila (Roba)
Iso Roobertinkatu 20–22 A (3. krs), 00120 Helsinki

Ilmoittautuminen
viimeistään 27.3.2018 verkkosivujen kautta:
www.psykologiainstituutti.fi, www.hogrefe.fi

Kouluttaja
PsM Kristiina Relander-Syrjänen on soveltaen suomentanut vuonna 
2016 äkillisten aivovaurioiden kuntoutukseen liittyvän kirjan 
Aivotyökirja – opas ja harjoituksia aivovaurion saaneelle, läheiselle ja 
ammattilaiselle (Trevor Powell: Brain Injury Workbook). 

Äkillisen aivovaurion 
seuraukset ja kuntouttaminen
23.–24.4.2018

Kuinka arvioida neurologisen potilaan kokonais-
tilannetta? 
Miten tukea sopeutumista äkillisen aivovaurion
aiheuttamiin muutoksiin? 
Tietoa äkillisiin aivovaurioihin (esim. aivoverenkiertohäiriö) 
liittyvistä neuropsykologisista oireista ja käytännön 
työkaluja aivovaurion saaneiden kanssa työskentelyyn.
Koulutuksessa käytetään tukena Aivotyökirjaa.

Pääteemat
1. päivä (klo 12.00–17.00): 
Äkillisen aivovaurion psykologiset ja 
neuropsykologiset seuraukset
• Perustietoa yleisimmistä äkillisistä aivovaurioista 
   (AVH, tapaturmaiset aivovammat ym.)
• Äkillisiin aivovaurioihin liittyvät tiedonkäsittelyn vaikeudet ja   
   arvioinnin periaatteita
• Äkillisiin aivovaurioihin liittyvät käyttäytymisen ja 
   tunnesäätelyn muutokset
• Emotionaalinen sopeutuminen äkilliseen aivovaurioon
   1. päivän iltapäiväkahviin sis. sämpylä (ei sis. lounastaukoa).

2. päivä (klo 9.00–15.00): 
Aivovauriopotilaan kanssa työskentely
• Kuntoutuksen ja tuen periaatteita ja keinoja
• Aivotyökirjan käyttö yksilöiden ja ryhmien kanssa: 
   käytännön työkaluja ja tapausesimerkkejä

Hän aloitti äkillisten aivovaurioiden 
parissa työskentelyn vuonna 2007 ja 
opiskelee neuropsykologian erikois-
tumiskoulutuksessa. Tällä hetkellä 
Relander-Syrjänen työskentelee HYKS 
Neuropsykologiassa.


