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ETÄKOULUTUSRYHMÄ SYKSY 2020

MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO 
JA HOIVA 

Koulutus rakentuu Sanna Aavaluoman kehittämään työtapaan, jossa 
psykoterapian perusteita sovelletaan muistisairaiden ja heidän 
läheistensä kohtaamiseen ja hoitoon koko sairauden kulun ajan 
diagnoosin saamisesta saattohoitoon. Kuuden koulutuspäivän 
muodostamassa prosessissa paneudutaan muistisairaan ihmisen ja 
hänen läheistensä kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen erilaisissa 
hoitoympäristöissä polikliinisestä työstä ympärivuorokautiseen hoivaan.   


Koulutus on tarkoitettu muistihoitajille, muistikoordinaattoreille sekä 
kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat 
muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään.


Koulutuksen tavoitteena on:


• Ymmärtää muistisairaan ihmisen elämäntarinan ja perhesuhteiden 
merkitys hänen hyvinvointinsa tukemisessa


• Rohkaistua muistisairaiden ja heidän läheistensä kokonaisvaltaisessa 
kohtaamisessa 


• Kehittää omaa työtä muistisairaiden kuntoutuksessa, hoidossa ja 
hoivassa.


Kouluttaja Sanna Aavaluoma on koulutukseltaan psykiatrian 
erikoissairaanhoitaja, psykodraamaohjaaja, työnohjaaja, vaativan 
erityistason perhepsykoterapeutti, erityistason integratiivinen 
paripsykoterapeutti, psykoanalyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, 
muistiasiantuntija ja saattohoitokouluttaja. Parhaillaan Sanna opiskelee 
psykoseksuaaliterapiaa Tavistockissa Lontoossa. 

Sanna on kehittänyt pari- perhe ja ryhmäterapian työtapoja 
muistisairaille ja heidän läheisilleen vuodesta 2000. Helsingin kaupunki 
rahoittaa Helsingin Alzheimer-yhdistyksen kriisiperhetyötä, jossa Sanna 
toimii perheterapeuttina. 

Sanna on kirjoittanut useita kirjoja muistisairaiden psykoterapeuttisesta 
hoidosta, kouluttanut ja luennoinut aiheesta Suomessa ja 
kansainvälisissä konferensseissa.
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KOULUTUSOHJELMA:  

    KE 19.8.2020 ELÄMÄNTARINAN TUNTEMINEN HYVÄN HOIDON PERUSTANA 
Psyykkisen kasvun portaat eri ikävaiheissa
Elämän kestoinen psyykkinen kasvu ja kehitys
Yksilöllinen kokemus- ja merkitysmaailma
Elämänkaaritietojen tallentaminen
Omannäköisen hoivatahdon suunnittelu

KE 9.9.2020 PERHESUHTEIDEN MERKITYS HYVINVOINNILLE
Varhainen hoiva mielen rakentajana
Perheen kehitysvaiheet ja haasteet
Parisuhde 
Vanhemmuus 
Sisarussuhteet elämäntaitojen opettajana
Isovanhemmuus 
Ylisukupolviset siirtymät

KE 30.9.2020  MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO I
Psykoterapeuttisen hoidon elementit: turvallisuuden luominen, 
kannattelu, läsnäolo, toivon ylläpitäminen, kuoleman hyväksyminen, 
tunteiden vahvistaminen, osallistaminen, sanoittaminen, rauhoittaminen, 
elämyksellisyys, hoidollinen kosketus, seksuaalisuuden vahvistaminen

KE 21.10.2020 MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO II
Rakkaan kanssa Kuutamolla, parisuhde muistisairauden kajossa,        
työskentely pariskuntien kanssa

Tähdenlentoja, Perhekeskustelut, työskentely perheiden kanssa

KE 25.11.2020 MUISTISAIRAAN PSYKOTERAPEUTTINEN HOITO III

Ryhmät sairastuneille, puolisoille ja pariskunnille
Ryhmän ohjaamisen perustaidot - miten rakennan onnistuneen ryhmän

TO 10.12.2020 MUISTISAIRAAN SAATTOHOITO JA LESKEN TUKEMINEN
Kuolemasta keskustelu sairauden varhaisessa vaiheessa
Saattohoito kuoleman läheisyydessä
Perhe mukana saattohoidossa
Parisuhteen merkitys parin yhteiselle luopumisprosessille
Komplisoidun surun riskien tunnistaminen
Surun ja masennuksen erottaminen
Lesken tukeminen elämään
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Koulutuspäivät: Klo 9.00 - 16.00

Kustannukset: Koulutuskokonaisuuden hinta on 600€ + alv / 
osallistuja sisältäen: 

6 koulutuspäivää
muistiinpanovälineet
muistitikun runsaalla oheismateriaalilla
Sanna Aavaluoman kirjan                            

”Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva”
Todistuksen

     Osallistujat voivat halutessaan ostaa tarjoushintaan 
kirjoja:

  Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin: Muistisairaan 
LÄHEISEN kirja 10€

  Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin; Jotta minua ei 
unohdettaisi, tarinoita elämästäni niille, jotka minua 
tulevat hoitamaan 20€

  Sanna Aavaluoma: Kunnes kuolema meidät  
eriyttää. Muistisairaan puolison suruprosessi ja 
toipuminen puolison kuoleman jälkeen. 25€

  Sanna Aavaluoma: Kirjoituksia SUHTEESSA olosta 
25€

  Sanna Aavaluoma: Elämä SuhteelliSeksi - 
kirjoituksia psykoseksuaalisuudesta 25€

  Koko kirjapaketin ostaja saa valita kuudenneksi 
kirjaksi minkä tahansa em. kirjoista.      

Ilmoittautuminen:
Ryhmään otetaan korkeintaan 15 opiskelijaa.
Osallistujien tulee sitoutua kaikkiin koulutuspäiviin. 
Suhteessa Oy laskuttaa koulutusmaksun ennen koulutuksen alkua.

      Laskun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. 

     Tutustu lisää kotisivulla suhteessa.fi sekä Facebook-sivuilla Suhteessa 
Oy ja MuisTila. 
Paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on 
käynnissä.  
Kysy lisää ja ilmoittaudu Sanna Aavaluomalle 
sähköpostitse muisti@suhteessa.fi
puhelimitse 041 5181181
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