
To 15.11.2018

   9.30–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00–10.15 Päivien avaus

10.15–11.00 Raskausajan hyvinvoinnin merkitys lapsen   
                       psykologiselle kehitykselle
             Riikka Pyhälä, PsT, yliopistonlehtori, HY

11.00–11.45 Varhainen stressi ja lapsen varhainen 
            itsesäätely – vuorovaikutuksen suojaava vaikutus
             Riikka Korja, apulaisprofessori, psykoterapeutti, TY

11.45–12.00 keskustelua edellisistä luennoista

12.00–13.00 lounas (sis. hintaan)

13.00–13.45 Traumakokemusten vaikutus äitien mielikuviin 
            itsestään hoivaajina ja lapsistaan
             Sanna Isosävi, PsM, tutkija, psykoterapeutti, TaY

13.45–14.15 kahvi

14.15–15.00 Varhaisten perhesuhteiden merkitys lapsen
            tunteiden säätelyn ja hyvinvoinnin kehitykselle
             Jallu Lindblom, PsT, TaY

15.00–15.15 keskustelua edellisistä luennoista

15.15–16.00 Paneelikeskustelu

Pe 16.11.2018

      9.00–9.45 Mentalisaatioteoriaan pohjautuvat perheinterventiot  
            ja perhesuhteiden laaja-alainen arviointi
             Saara Salo, PsT, psykoterapeutti, HUS

   9.45–10.30 Varhaista vanhempi-lapsisuhdetta tukeva 
            vastasyntyneiden tehohoito. Vanhemmat Vahvasti   
            Mukaan -koulutusohjelma ja sen vaikuttavuus 
              Sari Ahlqvist-Björkroth, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, TY

10.30–10.45 keskustelua edellisistä luennoista

10.45–11.30 Synnytyspelkojen hoito raskausaikana
              Riikka Airo, PsL, psykoterapeutti, Psykoterapiakeskus Tunnetila 

11.30–11.45 keskustelua edellisestä luennosta

11.45–12.45 lounas (sis. hintaan)

12.45–13.45 Laadukas ja tasa-arvoinen vanhemmuuden arviointi
             Anna Kouvo, psykologi, tutkija ja 
              Sari Ahlqvist-Björkroth, PsT, psykoterapian erikoispsykologi

13.45–14.30 Loppukeskustelu ja lähtökahvit

235 €

Ennakkohinta

14.10. jälkeen 260 €

260 €

Ennakkohinta

14.10. jälkeen 300 €

JÄSEN

EI-JÄSEN

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hogrefe.fi

Jäsenhinta koskee Psykologiliiton jäseniä.
Hintaan sisältyy 1. päivänä kahdet kahvit, lounas, 
2. päivänä lounas ja iltapäiväkahvi.
Hintaan sis. alv 24 %.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 23.10.2018.
Ennakkohinta on voimassa 14.10.2018 saakka.

Kysyttävää tapahtumasta?
Otathan yhteyttä Hogrefe Psykologien 
Kustannukseen
Helvi p. 040 5419 220 
Katja p. 040 456 0598 
s-posti: koulutus@hogrefe.fi

Uusinta tietoa lapsen varhaisesta kehityksestä ja perhesuhteista, 15.–16.11.2018, Helsinki

Tarjolla uutta näkökulmaa, ajankohtaista tutkimustietoa ja käytännön 
interventioita lapsen varhaiseen psykologiseen kehitykseen ja varhaiseen
vuorovaikutukseen. 
Koulutus auttaa tunnistamaan vauvaperheisiin liittyviä riskejä ja lisää
tietoa varhaisten perhesuhteiden tukitoimista. 
Aihetta käsitellään laajasti raskausajasta vanhemmuuden arviointiin.
Ensimmäisen päivän päättää paneelikeskustelu.

Koulutuksen järjestää
kolme Psykologiliiton työryhmää yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannuksen kanssa:
lapsi- ja nuorisopsykologien työryhmä, perusterveydenhuollon psykologien työryhmä 
sekä varhaisen kehityksen ja vuorovaikutuksen määräaikainen työryhmä.

Koulutus soveltuu erityisesti psykologeille, mutta myös muille varhaisen kehityksen 
ja perheiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.


