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Järj. Psykologiliiton varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden
ammatillinen työryhmä yhteistyössä
Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n kanssa.

Ilmoittautuminen
viimeistään 30.8.2022 verkkosivujen kautta:
www.hogrefe.fi
Lisätiedot: 040 456 0598, 040 541 9220
koulutus@hogrefe.fi

Hogrefe Psykologien Kustannuksen omistaa Hogrefe
Publishing Group.

Peruutusehdot
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan (30.8.)
umpeuduttua, peruutuskulut ovat seuraavat:
• 35 € toimistokuluja + 50 % koulutusmaksusta
• 100 % koulutusmaksusta, mikäli peruutus tulee viikon sisällä
ennen koulutuksen alkua.
Koulutuspaikka
Tekniskan salit
Eerikinkatu 2
00100 Helsinki

Varhaislapsuuden
ja varhaisen
vanhemmuuden
hoidollisia
erityiskysymyksiä

8.–9.9.2022, Hybridikoulutus
Ilmoittaudu
viim. 30.8.2022

Hinta 237,90 €

+ ALV 24% =

295,00 €

Raskaana olevien ja vauvaperheiden
hoitopolut: tutkimustietoa ja kliinisiä
näkökulmia 8.–9.9.2022, Hybridikoulutus
Uutta tietoa ja hoidollisia työkaluja perinataaliajan
erityiskysymysten ymmärtämiseen ja niiden kanssa
työskentelyyn. Päivien aikana käsitellään ajankohtaisimpia korona-ajan vaikutusten, synnytyskokemusten,
lastensuojelun ja digitaalisen hoidon teemoja.
Koulutus koostuu 2 koulutuspäivästä, joihin osallistutaan JOKO paikan päällä (maksimi 60 hlö, sis. lounas- ja
kahvitarjoilut) TAI etänä, videovälitteisesti (maksimi 140,
koulutusta ei tallenneta).

Pe 9.9.2022
Aamupäivä/Näkökulmia synnytyskokemuksiin ja
niiden hoitoon
9.30–10.30 Synnyttäjien kokemuksia turvasta ja turvattomuudesta - Kannattelevan ja kohtaavan hoidon ainekset
synnytyskokemusten valossa
Kaisa Kuurne, yhteiskuntapolitiikan yliopistotutkija,
sos. hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, Helsinki Group
for Research on Birth and Childbearing -ryhmän johtaja

10.30–10.45 tauko
10.45–11.45 Psykologi/psykoterapeutti synnyttäjän ja kätilön
tukena – kliinisiä näkökulmia ja havaintoja
Nina Torkler, kouluttajapsykoterapeutti, psyk. sh &
Riikka Airo, kouluttajapsykoterapeutti, erikoispsykologi

To 8.9.2022
Aamupäivä/Lastensuojelun psykologiaa:
Varhaisten perhesuhteiden hoito korkean riskin perheissä
9.30–9.45 Avaussanat/Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden
työryhmän pj Sanna Isosävi

9.45–10.30 Pidä kiinni®-hoitomallin vaikuttavuustutkimus
Saara Salo, PsT, psykoterapeutti, Theraplay- ja 		
MBT-F-kouluttaja

10.30–10.45 tauko
10.45–12.00 Vauvaperheiden hoidollinen työ lastensuojelussa Kotiin vietävä moniammatillinen työskentely

Assi Ailoranta, sosiaalityöntekijä (VTM), palvelupäällikkö &
Saara Jaskari, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti /
Profiam Sosiaalipalvelut Oy

12.00–12.15 Keskustelu ja kommentit sessiosta
12.15–13.15 lounas
Iltapäivä/Riskit ja resilienssi perheissä korona-aikana

11.45–12.00 Keskustelu ja kommentit sessiosta
12.00–13.00 lounas
Iltapäivä/Digitaalisten interventioiden mahdollisuudet
perinataaliajalla
13.00–13.45 Digitaalinen kehitysseuranta osana keskosena
syntyneiden lasten ja perheiden palvelujärjestelmää - ePipari/TYKS
Riikka Korja, apulaisprofessori, lasten ja nuorten
erikoispsykologi, psykoterapeutti

13.45–14.15 PregMind - raskausajan mobiilisovellus
vanhemmuuteen valmistautumisen tueksi
Riikka Airo, kouluttajapsykoter., erikoispsykologi &
Maiju Tokola, psykoterapeutti, psykologi

14.15–14.30 Keskustelua kahdesta edellisestä esityksestä
14.30–14.45 kahvitauko
14.45–15.30 Paneelikeskustelu päivien sisällöistä

Keskustelijoina Riikka Korja, Riikka Pyhälä-Neuvonen,
Riikka Airo, Sanna Isosävi & Marjo Flykt

15.30–15.45 Päivän päätös: tulevaisuuden suuntia

13.15–14.30 FinnBrain -tutkimushanke:
Tutkimustuloksia meiltä ja maailmalta
Saara Nolvi, PsT ja Jallu Lindblom, PsT

14.30–15.00 kahvitauko
15.00–15.30 Varhaiset riski- ja suojatekijät sekä lasten ja
vanhempien psyykkinen hyvinvointi koronapandemian aikana
		
Kati Heinonen, PsT, psykologian professori, TaY

15.30–15.45 Keskustelu ja kommentit sessiosta

Koulutus soveltuu erityisesti psykologeille, mutta myös
muille vanhemmuuden ja raskaana olevien sekä vauvaperheiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
Fasilitaattoreina toimivat ammatillisen työryhmän
jäsenet.

