Pirpana ry - Finnish Association for Infant Mental Health järjestää koulutuspäivän

Rooma - buffet
Tule kuulemaan esityksiä, joita suomalaiset pikkulasten mielenterveystyön ammattilaiset pitivät
WAIMH:in maailmankongressissa Roomassa 26 - 30.5.2018.
Aika: perjantai 21.9.2018
Paikka: Hotelli Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
Koulutuspäivän osallistumismaksu on yhdistyksen jäsenille 60 euroa ja ei- jäsenille 100 euroa.
Osallistumismaksu sisältää luentojen lisäksi lounaan sekä aamu- ja päiväkahvit.
Mukaan mahtuu 70 henkilöä.
Ilmoittautuminen 12.9.2018 mennessä Pirpanan sivuilla www.pirpana.fi

OHJELMA 21.9.2018

klo 8.30 – 9.00

Aamukahvit ja ilmoittautuminen

klo 9.00 – 9.30

Koulutusinterventio vastasyntyneiden teho-osaston henkilökunnalle vähensi
keskoslasten äitien synnytyksen jälkeistä masennusta
(Educational intervention for NICU staff prevents prolonged postpartum
depressive symptoms among mothers of preterm infants)
Psykologian tohtori Sari Ahlqvist-Björkroth, Psykologian ja logopedian laitos,
Turun yliopisto

klo 9.30 – 10.00

Äidin mentalisaatiokyky, toiminnanohjaus ja äidin ja lapsen vuorovaikutus
(Maternal mentalization, executive functions and mother-child interaction)
Psykologi PsM, väitöskirjatutkija Eeva Holmberg; FinnBrain Turun yliopisto,
Psykologian laitos

klo 10.00 – 10.15

Tauko

klo 10.15 – 10.45

FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus: suurempi HPA-akselin reaktiivisuus 2,5
kuukauden iässä ennustaa suurempaa pelokkuutta 8 kuukauden iässä tytöillä.
(FinnBrain Birth Cohort Study: Higher HPA-axis reactivity at 2,5 months of age
predicts higher fearfulness at 8 months in girls)
FM, tohtorikoulutettava Susanna Kortesluoma, Turun yliopisto, FinnBrain
tutkimus

klo 10.45 – 11.15

Tapaustutkimus: säätelemättömien varhaissuhteiden ilmentymät äidin
työskentelymalleissa itsestään ja lapsestaan
(Transgenerational transmission of early dysregulated attachments onto
mother’s representations of herself and her infant)
PsM, tohtorikoulutettava (Tay), varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti
Sanna Isosävi

klo 11.15 – 12.15

Lounas

klo 12.15 – 13.15

Prenataalistressin yhteydet lapsen aivojen kehitykseen – vaikutukset
myöhempään terveyteen
(Effects of Prenatal Stress on Child Brain Development – Implications for later
health)
Integratiivisten neurotieteiden ja psykiatrian professori Hasse Karlsson, Turun
yliopisto; FinnBrain tutkimuksen johtaja

klo 13.15 – 13.45

Kahvit

klo 13.45 – 14.15

Äidin traumaattiset kokemukset ja lapsen tunteiden säätely päihteitä käyttävillä
äideillä ja heidän taaperoillaan
(Maternal traumatic experiences and child emotion regulation among substance
abusing mothers and their toddlers)
Psykologi, väitöskirjatutkija, Noora Hyysalo, Tampereen yliopisto

klo 14.15 – 14.45

Tehdään yhdessä Vauvan päivä kansalliseksi juhlapäiväksi!
(Creating a national Baby’s day)
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Merja-Maaria Turunen ja PsL,
varhaislapsuuden VET vuorovaikutuspsykoterapeutti Sinikka Mäkelä

klo 14.45 – 15.15

WAIMH:in kuulumisia
WAIMH:in toiminnanjohtaja, professori Kaija Puura; WAIMH:n office Tampere

klo 15.15 – 15.30

Koulutuspäivän päätös
Reija Latva
PIRPANA:n puheenjohtaja

