Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry - Finlands ungdomspsykiatriska förening rf
Helsingin psykoterapiayhdistys ry – Helsingfors psykoterapiförening rf
Yhteistyössä järjestävät koulutuspäivät

BODY, DIGI ja SOME – psykoterapian näkökulmasta

Paikka:
Aika:
Luennoitsija:
Tulkki:

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
14. - 15.9.2018
Professori, psykoanalyytikko ALESSANDRA LEMMA
Kimmo Absetz
Päivien puheenjohtajat:
perjantaina psykologi, psykoterapeutti Axel Aminoff
lauantaina psykologi, psykoterapeutti Olli Salo

OHJELMA
PERJANTAI 14.9.2018
09:00 - 09:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:45 - 10:00 Koulutuspäivien avaus ja luennoitsijan esittely,
oikeuspsykiatri, LT psykoanalyytikko (IFPS) Hannu Säävälä
10:00 - 11:30 Kehonmuokkauksen psyykkiset ja symboliset merkitykset.
11:30 - 12:30 Lounas
12:30 - 14:00 Kehonmuokkaus; hoidollisia näkökulmia ja tapausesimerkkejä
14:00 - 14:30 Kahvi
14:30 - 16:00 Kehodysforia ja sukupuolen korjausleikkaukset psykoterapeutin
näkökulmasta.
16:00 - 16:30 Keskustelua päivän aiheista

LAUANTAI 15.9.2018
09:30 - 10:00
10:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 – 14:00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Sosiaalisen median vaikutus seksuaalisuuden kehitykseen nuoruusiässä
Salaattibuffet
Videovälitteinen psykoterapia – uusi setting, transferenssi ja
vastatransferenssi
14:00 - 14:30 Loppukeskustelu. Koulutuspäivien päätös.
***

LISÄTIETOJA
Koulutuspäivien hinta on EFPP:n ja SNPY:n jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/perjantai ja 120 €
/lauantai. Ei-jäsenille 300 €/2 pv ja 170 €/perjantai ja 150 €/ lauantai. Hinta sisältää aamu- ja
iltapäiväkahvit sekä lounaan perjantaina ja salaattibuffetin lauantaina. Ilmoittautuminen
1.9.2018 mennessä nettisivujen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu.
Maksut maksetaan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen koulutustilaisuutta. Ilmoittautuminen
on sitova. Jos maksu ei ole tullut tilille, maksut laskutetaan koulutuspäivien jälkeen, jolloin
lisätään laskutuslisä 10 €/lasku. Mahdolliset peruutukset tehtävä 1.9.2018 mennessä.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.
Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-,
nuoriso-, psykiatria- ja oikeuspsykiatriaan. Lisätietoja Seija Ollikaiselta puh. 0442836806
seija.m.ollikainen@gmail.com tai Arja Huttuselta arja.huttunen@arjahuttunen.fi.
TIETOJA LUENNOITSIJASTA
Alessandra Lemma, MA, MPhil, on kliininen psykologi ja psykoanalyytikko sekä brittiläisen
Psykoanalyyttisen Yhdistyksen jäsen. Hän toimii johtajana nuorten konsultaatio- ja
terapiapalveluja tarjoavassa Queen Anne Street Practicessa Lontoossa.
Alessandra Lemma luennoi paljon sekä Briteissä että kansainvälisesti ja on julkaissut useita
kirjoja psykoterapiasta ja psykoanalyysistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on
kehonkuvan häiriöt (erityisesti body dysmorphia ja body modification practices), traumat,
nuoruusiän kehitys sekä huumorin psykologia. Hän on kiinnostunut myös videovälitteisistä
psykoterapioista, joista tuore julkaisu vuodelta 2017 on The Digital Age on the Couch:
Psychoanalytical Practice and New Media.

