Kutsu Suomen Rorschach -yhdistyksen kevätseminaariin 2018
Aika:

perjantai 6.4.2018 klo 10:30–16:00
lauantai 7.4.2018 klo 9:00–16:15

Paikka:

Attilan toimistotalo, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere

Osallistumismaksu:
160 € (alv 0%), johon sisältyvät kahvit ja lounas [yksi päivä 100 € (alv 0%)]
Ilmoittautuminen:
Taloudenhoitaja Marjut Serguskinille 26.3.2017 mennessä, e-mail: marjut.serguskin@gmail.com.
Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksena viitenumerolla varustetun laskun.

Ohjelma:
Perjantai
klo 10:30 – 12:00
”Rorschachin käyttö neuropsykologisesta näkökulmasta”
Emiliano Muzio, PsT
Rorschach on parhaiten tunnettu persoonallisuuden arvioinnin välineenä, mutta historiallisesti sitä
on käytetty myös neuropsykologisena tutkimusvälineenä. Nykyään voisi sanoa, että 100 % siitä
mitä tapahtuu Rorschachissa, on neuropsykologista eli aivotoimintaan perustuvaa. Suurin ero
Rorschachin ja esimerkiksi WAIS:n välillä on että Rorschach on tyypilliseen toimintaan perustuva
menetelmä (kertoo siitä miten ihminen toimii vähemmän strukturoiduissa olosuhteissa) ja WAIS
maksimaaliseen toimintaan perustuva (kertoo siitä miten ihminen toimii strukturoiduissa ja
läpinäkyvissä tilanteissa, missä tulee tehdä parhaansa). Esityksen tarkoituksena on 1) käydä läpi
Rorschachin historia neuropsykologisena tutkimusvälineenä, 2) keskittyä niihin muuttujiin, joista
on toistuvasti havaittu vahvoja neurokognitiivisia yhteyksiä ja 3) illustroida Rorschachin käyttöä
tapausesimerkkien kautta.
klo 12:00 – 13:00: Lounastauko
klo 13:00 – 13:45
”Coping Deficit Indexin (CDI:n) neurokognitiiviset korrelaatiot psyykkisesti terveissä ja
psykiatrisissa populaatioissa”

Tuula Ilonen, Dos., PsT

CDI on pitkään yhdistetty sosiaalisten taitojen ja coping-kapasiteetin puutteisiin, mutta sitä on
tarkkailtu hyvin vähän neurokognitiivisesta näkökulmasta. Nykyään on saatu vahvaa näyttöä siitä,
että CDI:llä on yhteyksiä moniin kognitiivisiin kykyihin sekä aivojen rakenteeseen. Esityksen
tarkoituksena on auttaa ymmärtämään paremmin näitä yhteyksiä, sekä CDI:n yleisellä että CDI:n
yksittäisten muuttujien tasolla (Ilonen & Salokangas, 2016).
Klo 13:45 – 14:00: Kahvitauko
Klo 14:00 – 14:45
”Rorschachin keskeiset neurokognitiiviset korrelaatiot vakavissa psykiatrisissa sairauksissa”
Tuula Ilonen, Dos., PsT

Vakavissa psykiatrisissa sairauksissa, kuten vakavissa mielialahäiriöissä tai skitsofrenian kirjon
häiriöissä, on todettu huomattavia neurokognitiivisia puutteita. Nämä näkyvät perinteisissä
älykkyys- ja neuropsykologisissa testeissä, mutta myös Rorschachissa. Esityksen tarkoituksena on
käydä läpi näitä piirteitä ja miettiä miten niitä voidaan hyödyntää psykodiagnostiikassa,
psykiatrisessa diagnostiikassa sekä kuntoutuksen suunnittelussa.
Klo 14:45 – 15:45
”Neurokognitiivinen tapausesimerkki”
Emiliano Muzio, PsT
Tuula Ilonen, Dos., PsT

Päivän päätteeksi on tarkoitus illustroida päivän teemaa tapausesimerkin kautta ja avata laajempaa
keskustelua Rorschachin käytöstä neuropsykologisesta näkökulmasta.

Lauantai
klo 9:00 – 10:30
”R-PAS:n käyttö väkivallan riskin arvioinnissa: tapausesimerkki”
Saara Kaakinen, PsM
Emiliano Muzio, PsT
Viime vuosien aikana Rorschach Performance Assessment Systemistä (R-PAS: Meyer et al., 2011)
on tullut kansainvälinen standardi Rorschach arvioinneissa Rorschach Comprehensive Systemin

(RCS: Exner, 2003) rinnalla. Lisäksi alkuvuodesta julkaistiin kokoelma tapausesimerkkejä (Mihura
& Meyer, 2018), jotka illustroivat menetelmän hyödyntämistä erilaisissa tutkimusympäristöissä.
Yksi näistä oli nuori mies Oulusta, jota tutkittiin väkivallan riskin arvioinnin puitteissa (Kaakinen,
Muzio & Säävälä, 2018). Esityksen tarkoitus on kuvata R-PAS:n keskeisiä ominaisuuksia ja
tapausesimerkin kautta näyttää miten menetelmää voidaan hyödyntää väkivallan riskin arvioinnissa.
klo 10:30 – 10:45: Kahvitauko
klo 10:45 – 11:45
”R-PAS:n käyttö väkivallan riskin arvioinnissa: tapausesimerkki” (jatkuu...)
Saara Kaakinen, PsM
Emiliano Muzio, PsT
klo 11:45 – 12:45: Lounastauko
klo 12:45 – 14:00: FRA:n sääntömääräinen kevätkokous
klo 14:00 – 15:30
“Sarjamurhaaja Ted Bundyn Rorschach: RCS versus R-PAS”

Ted Bundy on kuuluisa amerikkalainen sarjamurhaaja joka 70-luvulla murhasi vähintään 30 naista,
seitsemässä eri osavaltiossa. Pahoinpitelyjen ja murhien lisäksi hän raiskasi, harrasti nekrofiliaa ja
kleptomaniaa. Hän opiskeli psykologiaa ja lakia, oli poliittisesti aktiivinen Republikaani-puolueessa
ja toimi henkirikosoikeudenkäynnissä omana puolustuksen asianajajana. Hän sai lopulta
kuolemantuomion henkirikoksista ja hänet teloitettiin sähkötuolilla vuonna 1989 Floridan
osavaltiossa. Vuonna 1976, ennen murhasyytöksiä, hänet tuomittiin törkeästä kaappauksesta. Tässä
yhteydessä häntä arvioitiin psykologisesti osana rutiininomaista esituomiollista menettelyä. Bundyn
ÄO oli 122 ja Rorschachia otettiin CS:n mukaisesti. Pöytäkirjan koodasi myöhemmin Barry Ritzler
ja allekirjoittanut koodasi siitä R-PAS:n soveltuvan version. Esityksen tarkoituksena on vertailla
RCS:n ja R-PAS:n tuloksia ja katsoa miten nämä kaksi Rorschach analyysi- ja tulkintajärjestelmää
auttavat paremmin ymmärtämään Bundyn persoonallisuuden rakennetta ja väkivaltaisen käytöksen
dynamiikkaa.

