TIETOTAITO Group Oy:n ja Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön yhteistyönä
toteutuu uusi

HOITAVA KIINTYMYS – TERAPEUTTINEN VANHEMMUUS
-TÄYDENNYSKOULUTUS
Ryhmämalli on suunniteltu tueksi sijais- ja adoptiovanhemmille sekä hoitajille ja vanhemmille, joiden hoitamat lapset ovat kokeneet traumoja ja kiintymyksen ongelmia. Ryhmän tavoite on lisätä
ymmärrystä lasta kohtaan, tutkia keinoja soveltaa ymmärrystä vanhemmuuteen ja kasvatukseen
sekä lisätä vanhempien taitoja ja itseluottamusta.
Ryhmämalli on jaettu kolmeen moduuliin, joissa kussakin on kuusi tapaamista.
Ensimmäinen moduuli alkaa 1.11.2017 ja kolmas moduuli päättyy kesäkuussa 2018.
Hoitava kiintymys –täydennyskoulutusryhmän käyneiden palautetta:
”Tiedostan paremmin, mistä lasten käytöksessä voi olla kyse. Ymmärrys ja kriittisyys ovat
lisääntyneet - ja sen myötä uskallus puolustaa lapsia.”
”Tiedostan, että ajan antaminen lapselle, läsnäolo ja hyväksyntä ovat tärkeämpää kuin mikään
muu.”
”Suosittelen täydennyskoulutusta kenelle hyvänsä, joka hoitaa lapsia ja nuoria. Sosiaalityöntekijöillekin, jotta ajattelisivat päätöksissään asioita vielä enemmän lasten kannalta.”

Moduulien kokoontumiset:
1. MODUULI
1. ke 1.11.2017 klo 9-11
2. ke 15.11.2017 klo 9-11
3. ke 29.11.2017 klo 9-11
4. ke 13.12.2017 klo 9-11
5. ke 3.1.2018 klo 9-11
6. ke 17.1.2018 klo 9-11

2. MODUULI
1. ke 31.1.2018 klo 9-11
2. ke 14.2.2018 klo 9-11
3. ke 28.2.2018 klo 9-11
4. ke 14.3.2018 klo 9-11
5. ke 28.3.2018 klo 9-11
6. ke 18.4.2018 klo 9-11

3. MODUULI
1. ke 25.4.2018 klo 9-11
2. ke 9.5.2018 klo 9-11
3. Vahvistuu 1. moduulin aikana
4. Vahvistuu 1. moduulin aikana
5. Vahvistuu 1. moduulin aikana
6. Vahvistuu 1. moduulin aikana

Paikka: Yrityskeskus Innocum, S1-rakennus, 3. kerros, osoite: Isoharjantie 6, Siilinjärvi
Ryhmän ohjaajat:

Merja Hirvonen, psykologi, psykoterapeutti, Tietotaito Group Suomi Oy
Tuija Raitanen, sijaisvanhempi, perhehoidon koordinaattori, Pohjois-Savon
lastensuojelun kehittämisyksikkö
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Moduulien sisällöt:
1. Moduuli tarjoaa ymmärrystä kiintymyssuhdeteoriasta ja kiintymysmalleista sekä johdannon
terapeuttiseen vanhemmuuteen. Erityisesti korostetaan vanhemman kykyä pitää mieli mielessä, jotta vanhempi oppii tunnistamaan omia sisäisiä kokemuksiaan valmistautuakseen pohtimaan lapsen sisäisiä kokemuksia seuraavissa kahdessa moduulissa.
2. Moduulissa esitellään vanhemmuuden talomalli ja tarjotaan ohjausta, kuinka vanhempi voi
auttaa lasta kokemaan perheen turvallisena perustana. Lisäksi vanhempia rohkaistaan huolehtimaan itsestään ja omasta jaksamisestaan, mikä myös on tärkeä osa lapsen turvallisuudentunteen rakentamisessa.
3. Moduulissa vanhemmuuden talomallin tutkimista jatketaan sen pohjalta, kuinka vanhemmat
voivat rakentaa suhdetta lapseen ja samalla hallita hänen käyttäytymistään. Vanhemman ja
lapsen välistä yhteyttä korostetaan ennen käyttäytymisen korjaamista. Tällä tavalla lapsen
luottamus ja turvallisuudentunne kasvavat.
Ryhmämalli pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja sen pohjalta kehitettyyn, kiintymyskeskeiseen
vuorovaikutusterapiamalliin. Daniel Hughesin työ vanhempien ja sellaisten lasten kanssa, joilla on
kiintymyksen pulmia, on ollut lähtökohtana ryhmämuotoisen työskentelyn kehittämiselle.
Ryhmän koko on 12 henkilöä. Osallistujat haastatellaan ennen ryhmän aloitusta.
Osallistujilta odotetaan sitoutumista työskentelyyn kukin moduuli kerrallaan.
Ryhmään osallistumisen hinta / moduuli on 457 € (sis. alv 24 %) / osallistuja.
Tämä tarkoittaa 76 € (sis. alv 24 %) / osallistuja / yksi ryhmätapaaminen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Tuija Anttila-Raitanen, perhehoidon koordinaattori, p. 044 740 1993
tuija.anttila-raitanen@siilinjarvi.fi

Tervetuloa
täydennyskouluttautumaan ja voimautumaan
luottamuksellisessa ryhmässä vertaisten kanssa!
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