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Järj. Hogrefe Psykologien Kustannuksen omistaa Hogrefe
          Publishing Group. 

Peruutusehdot
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan 
(11.10.) umpeuduttua, peruutuskulut ovat seuraavat:

• 35 € toimistokuluja + 50 % koulutusmaksusta
• 100 % koulutusmaksusta, mikäli peruutus tulee viikon sisällä   
    ennen koulutuksen alkua.

Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
             

Palautetta  Soili Poijulan koulutuksista

“Käytännön menetelmiä omaan työhön. Paljon materiaalia aihees-
ta ja suoraan hyödynnettäväksi omassa työssä.”  -Nimetön

“Uusi käsitys traumojen hoidosta ja hoidettavuudesta. Paljon teh-
tävissä ihan perustasollakin.” -Nimetön

“Kouluttaja oli todella asiantunteva ja pystyi ilmaisemaan asiat 
ymmärrettävästi ja vuorovaikutteisesti. Ollakseen laajalti arvos-
tettu trauma-asiantuntija ei mitenkään korostanut itseään, vaan 

keskiöön nousi asia/asiat.” -Nimetön

Lasten ja nuorten 
traumakeskeisen 
kognitiivisen 
käyttäytymisterapian 
perusteet
5.–7.11.2018, Hki

Kouluttajana
Soili Poijula
psykologi, trauma-
psykoterapeutti VET

Lasten ja nuorten traumakeskeisen 
kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet
5.–7.11.2018

Kolmipäiväinen koulutus traumakeskeisestä kognitiivi-
sesta käyttäytymisterapiasta (TK-KKT) lasten ja nuorten 
psykoterapeuttista työtä tekeville mielenterveysalan 
ammattilaisille.

Päivien aikataulut
5.11.  (ma) 10.00 –17.00 (aamukahvi ja sämpylä klo 9.30 alk.)
6.11.  (ti ) 8.30–16.00
7.11.  (ke) 9.00 –15.30

Sisältö
• Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (TK-KKT)
• Trauman ja surun vaikutukset lapsiin ja perheisiin
• Traumatisoituneiden lasten arviointi
• Miten TK-KKT-malli toimii?
• TK-KKT-terapeutin rooli

Traumakeskeiset komponentit
• Psykoedukaatio
• Rentoutus
• Tunteiden säätely ja modulaatio
• Kognitiivinen selviytyminen ja prosessointi II: traumaatti- 
   sen kokemuksen prosessointi
• In Vivo -hallinta
• Lapsi–vanhempi-yhteisistunnot
• Tulevan turvallisuuden ja kehityksen tukeminen

Suru ja surukeskeiset komponentit
Neuvonta- ja terapiamateriaali

Traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian ovat kehit-
täneet maailman johtavat yhdysvaltalaiset lasten trauman ja su-
run hoidon asiantuntijat, tutkija-kliinikot Judith A. Cohen, Anthony 
P. Mannarino ja Ester Deblinger. Traumakeskeinen kognitiivinen 
käyttäytymisterapia on poikkeuksellisen vankkaan tutkimukseen 
perustuva, systemaattinen hoitomalli, joka on kehitetty traumati-
soituneille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Maailmanlaajuisesti käytössä olevassa terapiamallissa huomioi-
daan erityyppisten traumojen vaikutukset yksittäisistä trauma-
kokemuksista kompleksisiin traumoihin, kuten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön ja traumaattiseen suruun. Tutkitusti tehokkaassa 
hoitomuodossa työskennellään sekä lapsen että vanhempien 
kanssa.

Hinta: 612,90 € + ALV 24% = 760,00 €

Ilmoittautuminen päättyy 11.10.2018

 Maksimi osallistujamäärä on 24.

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykologeille, 
psykiatreille ja psykoterapeuttista työtä tekeville mielen-
terveysalan ammattilaisille.

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


