Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry

Nuorisopsykiatrian päivät
7.- 8. huhtikuuta 2022
Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema)

Nuoruus – kohti aikuisuutta
Nuoruusikä kehitystehtävänä luentosarja II
Nuoruusikää 12/13 - 22/25 vuotta on sanottu ihmisen toiseksi mahdollisuudeksi (Laufer, 1975).
Kehitysvaiheella on suuri merkitys aikuisuuden psyykkisen tasapainon kannalta. Kun lapsen
ruumis muuttuu sukupuolisesti kypsäksi, myllertää se myös mielen. Miten muutoksessa elävä
nuori kohdataan?
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys järjestää nuoruusiän kehityksestä kolmen luentosarjan
koulutuskokonaisuuden. Sarjan ensimmäisessä osassa (syksy 2021) tarkasteltiin normatiivista
nuoruusiän psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja sen merkitystä, ja kolmas osa (syksy 2022) tulee
pureutumaan nuoruusiän kehitysesteisiin, häiriöihin ja sairauksiin.
Tämänkertaisilla koulutuspäivillä keskitymme itsenäistymiskehitykseen ja autonomian vaatimiin
haasteisiin myöhäisnuoruusiän aikana. Tässä ikävaiheessa nuori irrottautuu lapsuudenkodistaan
ja rakentaa identiteettiään vahvasti suhteessa vertaisiinsa. Nuori tarvitsee kuitenkin edelleen
tukea vanhemmiltaan, läheisiltään ja ympäröiviltä yhteisöiltään itsenäistyäkseen ja löytääkseen
paikkansa yhteiskunnassa.
To 7.4.2022
8.45 - 9.00

Koulutuspäivien avaus

9.00 – 10.15

Nuoruusiän kehityksen loppuvaihe, kohti autonomiaa.
Eija Repo, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko
(IPA)

10.15 – 10.45 Kahvi
10.45 – 11.45 Katso peiliin, kuka katosi? – runoesitys kasvamisen kauhusta ja kauneudesta.
Esiintyjä: Mirjami Heikkinen. Ohjaus: Aino Kivi
11.45 – 12.45 Lounas
12.45 – 14.00 Nuoruus ja kannattelevat kaverisuhteet.
Antti Kivijärvi, YTT, erikoistutkija Nuorisotutkimusseura
14.00 – 14.30 Kahvi
14.30 – 15.45 "Ollakko vai eikö? Identiteettikriisi historiallisessa kontekstissa".
Rasmus Mannerstöm, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto.

Pe 8.4.2022
8.30 – 9.45

Pesästä siivilleen - kuinka tukea nuorta ja vanhempia?
Sari Sundvall-Piha, psykoanalyytikko IPA , psykologi TM, perhepsykoterapeutti
VET, johtava perheneuvola Turun ja Kaarinan perheasiain neuvottelukeskus

9.45 – 10.15

Kahvi

10.15 – 11.30 Mistä apua/tukea vanhemmuuteen? – luennoitsija auki
11.30 – 12.30 Lounas
12.30 – 13.45 Koulusta lapsikuntoinen - oppilashuollon yhteistyön arkea kouluterveydenhuollon näkökulmasta,
koululääkäri Isa Teeriaho
13.45 – 14.15 Kahvi
14.15 – 15.30 Vahvuuksien etsimistä ja löytämistä! Opinto-ohjaus opintojen tukena.
Armi Nurmi, opinto-ohjaaja
Koulutus pyritään toteuttamaan livenä noudattaen ajankohtaisia koronaohjeistuksia. Koulutukseen pyritään järjestämään myös mahdollisuus osallistua etänä, mikäli ilmoittautuu riittävä määrä etäosallistujia. Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille
300 €/2 pv ja 170/1 pv. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, mutta ei lounasta. Ilmoittautuminen 29.11.2021 - 21.3.2022 aikana yhdistyksen nettisivujen kautta https://snpy.fi . Maksut maksetaan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen koulutustilaisuutta ilmoittautumisen jälkeen
sähköpostiin saapuvan laskun ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautumisvaiheessa on mahdollista ilmoittaa myös sähköisen laskutuksen tiedot, jolloin lasku lähetetään automaattisesti suoraan ilmoittautumisessa annettujen maksutietojen perusteella.
Jos maksu ei ole tullut tilille, maksut laskutetaan koulutuspäivien jälkeen, jolloin lisätään laskutuslisä 10 e/lasku. Mahdolliset peruutukset on tehtävä 21.3.2022 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan. Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-, nuoriso-, psykiatria- ja oikeuspsykiatriaan. Lisätietoja seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com tai puh. 0442836806

