
 
 
 

 

 
                                                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTENSIIVIKURSSI CRUCIBLE-TERAPIASTA  

 
SEKSUAALISTEN ONGELMIEN HOITAMINEN CRUCIBLE-MENETELMÄLLÄ 
26. – 29. ELOKUUTA 2013 HELSINGISSÄ 
 
 
Crucible-terapia auttaa tehokkaasti ratkaisemaan parien välisiä seksuaalisuuden ja suhteen tuomia ongelmia. 
Crucible-terapiaa on kehitetty jo yli 30 vuoden ajan ja se on laajentanut perinteistä seksuaaliterapiaa 
käsittelemään yksilön henkilökohtaista kasvua, suhteen kehittämisen tärkeyttä sekä parien välistä fyysistä ja 
emotionaalista läheisyyttä.  
 
Nelipäiväisellä kurssilla perehdytään uuden sukupolven Crucible-terapiaan, joka perustuu 12 vuoden 
kokemuksiin parisuhteiden hoitamisesta. Terapia pohjautuu erityisesti mielenkartoitustekniikkaan (mind-
mapping) ja interpersonaaliseen neurobiologiaan. Kurssi tarjoaa uutta tietoa ja testattuja menetelmiä, jotka 
maksimoivat menetelmät vaikuttaa parien haastaviin seksuaaliongelmiin.  
 
 
 
INTENSIIVIKURSSIN KOULUTTAJAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tohtori David Schnarch ja tohtori Ruth Morehouse 
ovat lisensoituja kliinisiä psykologeja, 
seksuaaliterapeutteja (AASECT) ja Yhdysvaltojen 
avioliitto- ja perheterapiajärjestön (American 
Association for Marriage and Family Therapy, AAMFT) 
kliinisiä jäseniä. Heitä pidetään kaikkein 
vaikutusvaltaisimpina parisuhde- ja seksuaaliterapian 
asiantuntijoina Yhdysvalloissa. David Schnarch on 
kirjoittanut lukuisia kirjoja läheisyydestä, 
seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Tunnetuimpia 
niistä ovat Intimacy ja Desire and Passionate 
Marriage. 

Ruth Morehouse ja David Schnarch  



 

                                                                                                                 
 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUSTAPA 
Halusitpa oppia tehokkaita tapoja hoitaa seksuaalisia toimintahäiriöitä, saada lisää tietoja Crucible-
menetelmästä tai tulla yleensäkin paremmaksi neuvojaksi tai terapeutiksi, tämä ohjelma on mainio apu juuri 
sinulle. Koulutus on tarkoitettu erityisesti seksuaalineuvojille, seksuaali- ja pariterapeuteille ja 
psykoterapeuteille sekä terveysalan, sosiaalitoimen ja seurakunnan työntekijöille, jotka tekevät työtä 
perheiden ja parien kanssa. Voit ilmoittautua tarpeen mukaan joko 1. ja 2. päiville tai kaikille neljälle päivälle. 
 
PÄIVÄ 1: PEDAGOGIA  
Seksuaalisten ongelmien ymmärtäminen: Quantum-malli, malli seksuaalisuuden toimivuudesta ja 
toimimattomuudesta 

 Hoidon suunnittelu: ongelman syiden neljä sektoria 
 Seksuaaliongelmat ja erillistymisprosessi (differentiation processes) 
 Mind-mapping: aivotutkimuksen tulosten soveltaminen seksuaaliongelmien käsittelyssä.  

 
PÄIVÄ 2: KLIININEN KÄYTTÖ 

 Seksuaalisten ongelmien käsitteellistäminen ja hoito 
 Seksuaaliongelmien toimiva hoidon strukturointi  
 Tapausesimerkin dekonstruointi ja interventiot 
 ”Live case” David Schnarchin pitämänä 

 
PÄIVÄT 3 JA 4: KÄYTÄNNÖN TAIDOT 
1. ja 2. päivänä opittua sovelletaan käytäntöön kolmantena ja neljäntenä päivänä. Näiden päivien aikana 
keskitytään taitoihin purkaa seksuaalisia ja parisuhdeongelmia käyttäen mind-mapping-tekniikkaa, 
kehittämällä interventiostrategioita ja suorittamalla itse interventioita. Päivien aikana käsitellään myös 
terapeutin erillistymisen roolia terapiatyössä. 
 
HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN 
4 päivää 
Ilmoittautuminen 30.4.2013 saakka 590 €, opiskelijat 540 € 
Ilmoittautuminen 1.5.2013 jälkeen 690 €, opiskelijat 590 €, ilmoittautuminen päättyy 31.5.2013 
 
2 päivää 
llmoittautuminen 30.4.2013 saakka 320 €, opiskelijat 290 € 
llmoittautuminen 1.5.2013 jälkeen 360 €, opiskelijat 320 €, ilmoittautuminen päättyy 31.5.2013 
 
Hinta sisältää opetuksen ja jaettavan opetusmateriaalin sekä tulkkauksen. Matkustus-, majoitus- ja 
ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.  Ilmoittautuminen osoitteessa 
https://amp.jamk.fi/asio/kurssiilmo/jamk/index.php?resource=51768/Crucible_Intensive_Therapy_Workshop
/esite/&ss_lang=fin  
 
LISÄTIETOJA 
Pia Piispanen, koulutussuunnittelija, 0400 752 844, etunimi.sukunimi@jamk.fi 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö 
 
Kurssin järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulun Seksuaaliterveyden koulutuksen laatuyksikkö yhteistyössä 
Sexpo-säätiön ja Suomen Seksologinen Seura ry:n kanssa. 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 


