
 NUANCE TRAINING AND SUPERVISION

Toistuva ja kompleksinen traumatisoituminen sisäistyy monin eri tavoin ihmisen 
persoonallisuuteen. Traumaperäiset oireet ja krooninen häpeä tarjoavat trauman kokeneelle 
mahdollisuuden etääntyä ja suojautua kestämättömiltä kokemuksilta, joita traumatisoivat 
olosuhteet aiheuttavat. 

Traumatisoituminen ja krooninen häpeä aiheuttavat ja ylläpitävät fyysistä ja psyykkistä 
sairastuvuutta. Niistä kärsivän ihmisen voi olla vaikea ottaa apua vastaan. Traumaolosuhteissa 
selviytymisen mahdollistaneet keinot vaikuttavat myöhemminkin voimakkaasti ihmisen 
ajatteluun, tunne-elämään ja käyttäytymiseen aiheuttaen monenlaisia vaikeuksia sekä 
suhteessa itseen että toisiin ihmisiin. Kroonisesta häpeästä kärsivän ihmisen turvallisuuden 
kokemuksen rakentuminen edellyttää kokemuksellisen yhteyden saamista omaan itseen. 
Tämän vuoksi työskentelyn on tärkeä tapahtua sekä kognitiivisella, emotionaalisella että 
kehollisella tasolla.

Tässä koulutuksessa osallistujat saavat tietoa ja keinoja tunnistaa, ymmärtää ja työskennellä 
traumaperäisestä kroonisesta häpeästä kärsivän potilaan kanssa. Koulutus sisältää 
teorialuentoja, demonstraatioita ja kokemuksellista työskentelyä.

Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään 
kompleksisesti traumatisoituneita ihmisiä.

Koulutuksen ohjelma: 
Maanantai 27.4.2020 

8:30 – 9:00  Ilmoittautuminen

9:00 – 10:20  Traumaperäisen, kroonisen häpeän kehittyminen ja merkitys nykyhetken 
oirekuvassa

10:20 – 10:40  Kahvitauko

10:40 – 12:00  Polyvagaalinen teoria ja häpeä: Häpeä kehossa

12:00 – 13:00  Lounas

13:00 – 14:20 Miten rakentaa mahdollisuutta työskennellä terapiasuhteessa häpeään liittyvien 
kokemusten kanssa?
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Traumaperäisen, kroonisen  häpeän 
kanssa työskentely 

Kouluttajat: Jarno Katajisto & Marko Punkanen 

                                    27.-28.4.2020, Balderin sali, Helsinki
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14:20 – 14:40 Smoothietauko

14:40 – 16:00  Kehollisia interventioita häpeän kanssa 
työskentelyyn 1

Tiistai 28.4.2020 

9:00 – 10:20  ”Et voi auttaa toista pidemmälle kuin missä 
itse olet”, terapeutin oman häpeäyhteyden merkitys 
hoidettaessa traumaperäistä kroonista häpeää

10:20 – 10:40  Kahvitauko

10:40 – 12:00  Kehollisia interventioita häpeän kanssa 
työskentelyyn 2

12:00 – 13:00  Lounas

13:00 – 14:20  Kroonisen häpeän huomiointi vakavasta 
traumapohjaisesta yhteydettömyydestä kärsivän potilaan 
hoidossa

14:20 – 14:40 Smoothietauko 

14:40 – 16:00  Häpeästä myötätuntoon

Kouluttajat: 

Jarno Katajisto on psykiatrian sairaanhoitaja, 
perheterapeutti (ET), traumapsykoterapeutti (VET) ja 
EMDR-työnohjaaja. Jarnolla on yli 20 vuoden kokemus 
psykoterapiasta kompleksisesti traumatisoituneiden 
asiakkaiden kanssa.

FT Marko Punkanen on traumapsykoterapeutti 
(VET), sensomotorinen psykoterapeutti ja kouluttaja, 
musiikkiterapeutti ja tanssi-liiketerapeutti.  Marko on 
perehtynyt kompleksisten ja kiintymyssuhdetraumojen 
hoitoon, traumojen kehollisiin oireisiin (somatoforminen 
dissosiaatio) ja kehollisten interventioiden käyttöön 
kompleksisten traumojen hoidossa.
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Koulutuspaikka: 

Balderin	sali,		

Aleksanterinkatu	12	

00170	Helsinki	

Aika: 

27.-28.4.2020	

Klo.	8.30-16.00	(ma)	

Klo.	9.00-16.00	(ti)	

Koulutusmaksu: 

380	eur	+	alv.24%	
(aamukahvit	ja	iltapäivä	
smoothie	sisältyvät	
koulutusmaksuun)	

Ilmoittautumiset: 

Nuance	Training	and	
Supervision	

s-posti:	elise@nyanssi.net	

Sitovat	ilmoittautumiset	

28.2.2020	mennessä.		

Paikkoja	on	rajoitetusti	ja	ne	
täytetään	ilmoittautu-
misjärjestyksessä.	
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