
Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys – 
Föreningen för barn- och ungdomspsykoterapi ry 
Finnish Association of Child and Adolescent Psychotherapy 
 
SYKSYN	KOULUTUSPÄIVÄT	4.-5.10.2019

FORTBILDNINGSDAGAR STUDY WEEKEND														
	
Laiminlyönti ja trauma - vaikutus kehitykseen                                                    
neurobiologian, psykoanalyysin ja kiintymyssuhdeteorian näkökulma  
	
Neglect and Trauma - Impact on the Development through the Lens of Neurobiology, 
Psychoanalysis and Attachment Theory 
 
Kouluttajat: Graham Music & Ricky Emanuel  
 lasten, nuoriso- ja aikuisten psykoterapeutit, Tavistock Clinic, 
 Lontoo  
	Koulutuspäivät on tarkoitettu psykoterapeuteille ja psykoterapeuteiksi opiskeleville, mutta ne 
soveltuvat myös muille lasten ja nuorten mielenterveystyön ja lastensuojelun ammattilaisille. 

Paikka: Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki 
Tulkkaus:  Kimmo Absetz 

 
 
Perjantai 4.10.2019  
 
8.45–9.15  Ilmoittautuminen ja aamukahvit - Registration and Coffee 
 
9.15–9.30  Jaana Tomma ja Marja Schulman: Alkusanat - Welcome and Introduction 

  

9.30–11.00  Ricky Emanuel: Neurotiede ja uuden tunneteorian merkityksellisyys: 
 trauman vaikutukset aivojen kehitykseen ja seuraamukset kliiniseen 
 työhön  

 The relevance of neuroscience including a new theory of emotions on the 
 impact of trauma of the developing brain and the implications for clinical work   

11.00-11.30  Yhteiskeskustelu - Discussion 
  
11.30–12.45  Lounas - Lunch  
 
12.45–14.00  Graham Music: Trauma ja säätelemättömät tunnetilat. Ajatuksia 
 työskentelystä ylivirittyneisyystilassa olevien potilaiden kanssa                                                                                                                                                                          
 Trauma and dysregulated states. Thoughts on how to work with hyperaroused 
 states of mind  
 
14.00-14.15  Yhteiskeskustelu - Discussion 
 
14.15–14.45   Kahvitauko - Coffee Break                                                                                                                     
 
14.45–16.00  Kaisa-Maria Leskinen: Tapausesitys - Case presentation  
 Kommentoijina - Comments  Ricky Emanuel ja Graham Music   
 
16.00 -16.15  Keskustelua päivän teemoista - Discussion    



 
 

Lauantai 5.10.2019 
 
8.45 - 10.00    Graham Music ja Ricky Emanuel: Tapausesitys ja kommentointi  
                       Case presentation and comments  
  
10.00 - 10.30  Kahvitauko – Coffee Break                                                                                                                      
 
10.30 - 12.00  Graham Music: Trauma ja sulkutilat. Miten laiminlyönnin vaikutukset ja 
 dissosiatiiviset sulkutilat voidaan erotella toisistaan – teorian, 
 tieteen / tutkimuksen ja kliinisten esimerkkien valossa                                                                                                                                             
 Trauma and deactivated shut-down states. Differentiating the effects of neglect 
 and dissociative shut-down - theory, science and clinical lessons   
 
12.00 - 12.30  Keskustelu - Discussion                                                                                                                  
 
12.30 -13.45   Lounas - Lunch                                                                                                                  
 
13.45-15.15 Ricky Emanuel: Kliinisen tapauksen uudelleen tarkastelua: miten 
 varhaislapsuudessa traumatisoituneiden lasten kliinistä aineistoa 
 työstettiin aikanaan ja miten nyt saatettaisiin työskennellä, kun on uutta 
 tietoa traumasta ja sen vaikutuksista kehitykseen                                                                                                                   
 Discussion of clinical case material on psychotherapy with children 
 traumatized in infancy focusing on how the material was worked with then and 
 how it maybe worked with now in the light of new findings on the impact of 
 trauma and its consequences  
 
15.15 - 15.45  Keskustelu ja seminaarin päätös – Discussion and Closing the seminar 

 
Osallistumismaksu 
• Molemmat päivät 330 €, yhdistyksen jäseniltä 300 € 
• Yksi päivä 210 €, yhdistyksen jäseniltä 180 € 
Maksuun sisältyy buffetlounaat sekä ohjelmassa ilmoitetut aamu- ja iltapäiväkahvit. 

 
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu viimeistään 12.9.2019. 
ü Maksu tilille IBAN FI48 8000 1001 6704 97 / DABAFIHH 

Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry (Y-tunnus 1106301-5) 
 

ü Tiedot osallistujasta annetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa 
www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi 

 
Mikäli maksun suorittaa joku muu kuin osallistuja itse 
ü Maksun viestikenttään merkitään osallistujan/osallistujien nimitiedot 
ü Ilmoittautumislomakkeessa annetaan maksajan (työnantajan) yhteys- ja laskutustiedot 
 
ü Mikäli osallistumismaksu maksetaan 12.9.2019 jälkeen, on maksuun lisättävä 10 €. 
ü Peruutuksista on ilmoitettava viimeistään 12.9.2019. Tämän jälkeen osallistumismaksua ei 

palauteta, mutta osallistujan voi vaihtaa. 
 

        Lisätiedot: Saara Saulio, saara.saulio@lastenjanuortenpsykoterapia.fi 
 

 



 
 

Graham Music (PH.D) is a Consultant Child and Adolescent Psychotherapist at the 
Tavistock and Portman Clinics and an adult psychotherapist in private practice. His 
publications include Nurturing Children: From Trauma to Hope using neurobiology, 
psychoanalysis and attachment (2019), Nurturing Natures: Attachment and children’s 
emotional, sociocultural and brain development (2016, 2010), Affect and Emotion (2001), 
and The Good Life: Wellbeing and the new science of altruism, selfishness and 
immorality (2014). He has a particular interest in exploring the interface between 
developmental findings and clinical work. Formerly Associate Clinical Director of the 
Tavistock’s child and family department, he has managed a range of services working with 
the aftermath of child maltreatment and neglect, and organized many community based 
psychotherapy services. He currently works clinically with forensic cases at The Portman 
Clinic. He teaches, lectures and supervises in Britain and abroad. 

Ricky Emanuel is a Child, Adolescent and Adult Psychotherapist who trained at the 
Tavistock Clinic in London. He was Consultant Child Psychotherapist at the Royal Free 
hospital in London for 30 years. He teaches at the Tavistock Clinic and the Birmingham Trust 
for Psychoanalytic psychotherapy as well as in Florence. He lectures and teaches widely in 
the UK and abroad. He is the author of many peer reviewed papers, book chapters and a book 
Anxiety Icon Books London 2000. He now works in Private practice in London. 


