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Seminaarien hinnat ja alennukset:

Avoinna:

TERVETULOA!

Tässä ensimmäiset maistiaiset Mielenterveysmessujen 
yleisöluennoista. Ohjelma täydentyy syksyn mittaan.

Mielenterveysmessut 19.-20.11.2019 

Kaikille avoimia luentoja, kokemuspuheenvuoroja, 
tietoiskuja ja viihdettä löydät netistä:

www.mielenterveysmessut.fi

Ilmoittautuminen:
www.mielenterveysmessut.fi

Mielenterveysmessut kokoaa eri kansalais- ja ammattiryhmät vuosittaiseen 
suurtapahtumaan Helsingin Kulttuuritalolle. 

Messut tarjoavat monipuolisen näyttelyn, ammattilaisseminaareja, maksuttomia mielen 
hyvinvointiin liittyviä yleisöluentoja sekä elämänmakuisia kokemuspuheenvuoroja.

Keskiviikko 20.11.2019 klo 9–16

Tiistai 19.11.2019 klo 9–17

Helsingin Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Muut alennukset: opiskelijat ja eläkeläiset –50% normaalihinnasta.

Lisätietoa: Silja Lepistö, silja.lepisto@mtkl.fi, 040 5000 822.

yhteistyökumppaneineen

Tiistai 19.11.

12-12.45
KENELLÄ ON OIKEUS VOIDA HYVIN? KAIKILLA!

Itsearvostuksen ei pitäisi olla avaruustiedettä tai harvojen etuoikeus. 
Myötämielistä suhdetta itseen voi oppia, vaikka elämän matka olisi 
ollut rankka. Itsearvostus on toimintaa, jonka kautta omat omat rajat 
vahvistuvat, olo itseä kohtaan lempeytyy ja sisäinen turva syntyy. 
Kaikilla on lupa olla sellainen kuin on, ilman huonommuuden ja 
alemmuuden kokemusta. Tällöin oma elämänvoima alkaa vapautua 
kohti sitä, mikä omaa sydäntä kutsuu ja kiinnostaa. 

Tervetuloa juuri sellaisena kuin olet!

Anna Taipale, kirjailija, kouluttaja

12-12.45
MITEN TUNNELUKOT OHJAAVAT ELÄMÄÄSI?  
KUINKA TULLA TOIMEEN HYLÄTYKSI TULEMISEN PELON KANSSA?

Skeemat eli tunnelukot ovat kehittyneet lapsuuden aikana haitallisista kokemuksista. 
Aikuisuudessa ne kertautuvat ja vahvistuvat elämän kiemuroissa. Lapsuuden 
selviytymiskeinot aiheuttavat aikuisen ihmisen elämään jatkuvaa haittaa ja kärsimystä. 
Miten tunnistat tunnelukot ja miten hylkäämisen tunnelukko vaikuttaa ihmissuhteisiin?

Anneli Pohjola, kognitiivinen lyhytterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja, Avaamo

Keskiviikko 20.11.

VAPAA 
PÄÄSY

VAPAA 
SISÄÄN-
PÄÄSY

www.mielenterveysmessut.fi

Tutustu huippukiinnostaviin seminaareihin!



KEYNOTEAAMUPÄIVÄ

TOIVE- 
UUSINTA

TOIVE- 
UUSINTA

TUTKIMUS- 
TIETOA

1  TUNTEET JA MIELI HOITO-  
JA ASIAKASTYÖSSÄ 

Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen ovat tärkeitä 
hoito- ja asiakastyössä. Mitä hyvä hoitosuhde sisältää? 
Miten kärsivällisyys ja myötätunto auttavat pitkissä ja 
haastavissa hoitosuhteissa, joissa muutokset ja toipumi-
nen tapahtuvat hitaasti? Miten hoitaja voi kehittää omia 
tunteiden hallintakeinoja sekä vahvistaa psyykkistä kapa-
siteettiaan, ja miten tämä vaikuttaa hoitosuhteeseen?

12.45 Kärsivällisyys ja myötätunto 
hoitosuhteessa. Miten edistää potilaan 
kuntoutumista lempeästi? 
Pia Charpantier, psykologi, psykoterapeutti, 
toiminnanjohtaja, Syömishäiriökeskus

13.30 Kokemuspuheenvuoro: Kuntoutumisen 
käännekohdat 
Päivi Rissanen, VTT, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, 
Mielenterveyden keskusliitto

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.30 Itsemyötätuntotaito ammattilaisen 
työvälineenä 
Anna Grant, Ph.D. (yhteiskuntaetiikka), 
Vuorovaikutustaito kouluttaja, Suomen Moniääniset ry 
Ulla Varis, KTM, Hankekoordinaattori, Suomen 
Moniääniset ry

15.30 Rauhoittava ja rentouttava mindfulness-hetki

15.45 Ammattilaisen näkökulma

16.30 Seminaari päättyy

2  VOIKO ITSEMURHIA  
EHKÄISTÄ?  

Itsemurhiin ja itsemurhayrityksiin liittyy edelleen 
valtavasti häpeää, eikä asiasta keskustella avoimesti. Se-
minaari vahvistaa ammattihenkilön valmiuksia tunnistaa 
ja kohdata itsemurhavaarassa oleva, sekä jakaa tietoa 
läheisen varhaista kuolemaa surevien tukemisesta ja 
tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. 

1  ELINTAPOJEN VAIKUTUS  
 MASENNUKSEEN JA MIELEN  
 HYVINVOINTIIN 
Elintavoilla on valtava merkitys fyysiseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin. Terveellisten elintapojen tuoma hyvinvointi 
tukee haastavassa työssä ja vaikeissa elämäntilanteissa.  
Mielenterveyden häiriöitä sairastavilla elintapojen 
merkitys voi olla vielä suurempi, vaikuttaen esimerkiksi 
oireiden vakavuuteen. Seminaari antaa tukea omaan 
hyvinvointiin ja jaksamiseen, sekä tietoa asiakastyöhön.

12.00 Miten suolistomikrobisto  
liittyy masennukseen? 
Linnea Karlsson, lasten- ja nuorisopsykiatrian  
erikoislääkäri, dosentti, Turun yliopisto -  
FinnBrain-syntymäkohorttitutkimus,  
VSSHP - Lastenpsykiatrian klinikka

13.00 Uni paras lääke on, mielelle ja ruumiille
Miikka Peltomaa, dosentti, korva-, nenä-, ja 
kurkkutautien erikoislääkäri, vastuulääkäri, Coronaria 
Uniklinikka Aino, Järvenpää

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.30 Ravinnon merkitys aivojen hyvinvoinnille
Satu Jyväkorpi ravitsemustieteilijä, FT, Helsingin yliopisto

15.00 Kehollisuus ja liikkuminen 
mielenterveyden lähteenä 
Päivi Pylvänäinen PsT, MA in Creative Arts in Therapy, 
psykologi, tanssi-liiketerapeutti
Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Jyväskylän yliopiston psykologian laitos (hanketutkija)

15.45 Seminaari päättyy

2  TRAUMA IHMISEN JA PERHEEN  
ELÄMÄSSÄ 

Trauman ja dissosiaatiohäiriön oireiden tunnistaminen 
on vaikeaa sekä perusterveydenhuollossa että psykiatri-
sessa hoitojärjestelmässä – usein siksi, ettei ihminen itse 
pysty kertomaan oireiden taustalla olevasta traumasta.

12.00 Vakavat traumat:  
tunnistaminen ja hoito
Anna-Maija Lampinen, psykoterapeutti  
VET, Traumaterapiakeskus

Kokemuspuheenvuoro: Suljetun osaston 
psykoosipotilaasta traumaselviytyjäksi
Satu Martikainen, kokemusasiantuntija. Opiskelee 
LCF ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi sekä NLP 
Practitioneriksi

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.30 Ylisukupolvinen trauma
Lisa Friberg, psykologi, psykoterapeutti,  
kognitiivinen YET, Traumaterapiakeskus

16.00 Seminaari päättyy

3  NÄETKÖ, KUULETKO MINUA? – 
LASISTA LAPSUUTTA ELÄVÄN NUOREN 
KOHTAAMINEN 

Seminaarissa keskustellaan siitä, miten vanhempien 
päihteidenkäyttö ja nuoruuden aikainen vaille jääminen 
heijastuu elämässä. Kuka olisi voinut olla – tai oli se 
merkittävä aikuinen elämässä? Joskus vertaistuki 
kannattelee riittävästi, toisinaan ammattiapu on  
tarpeen. Jokainen aikuinen voi auttaa kohtaamalla 
nuoren aidosti – nähdä ja kuulla hänet.
Seminaarin puheenjohtaja Sara Mäkäräinen,  
erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto

12.30 Seminaarin avaus
Sara Mäkäräinen

12.35 Kokemuspuheenvuoro:  
Tuodaan valoon – Dani
Rap-artisti Dani esittää omakohtaisia kappaleita.

12.45 Varjomaailman nuori turvallista aikuista 
etsimässä  
Anna-Sofia Lehto, kehittämissuunnittelija,  
Lasinen lapsuus -toiminta

12.00 Mitä itsetuhoisen ihmisen  
kohtaamisessa olisi hyvä tietää 
Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille  
eli LINITY-malli 
Harri Sihvola, kriisityöntekijä,  
itsemurhien ehkäisykeskus, Suomen Mielenterveys ry

13.00 Itsemurhan ehkäisy – keinoja asiakkaan 
kohtaamiseen
Kokemuspuheenvuoro: Oma kokemus hoidosta 
itsemurhayrityksen jälkeen ja mihin epäkohtiin 
törmäsin? 
Pia Solin, johtava asiantuntija,  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
Riikka Nieminen, kokemusasiantuntija

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.30 Itsemurhan vuoksi läheisen menettäneen 
kohtaaminen ja tukeminen  
Anne Viitala, projektipäällikkö, TtM, Sh/Th, Surevan 
kohtaaminen -hanke

15.00 Kokemuspuheenvuoro:  
Itsemurhan vuoksi läheisen menettänyt

15.20 Asiakkaan kannattelu 
Raili Alen, Mielenterveyden keskusliitto

15.40 Töissä psykiatrisella osastolla:  
Millä keinoilla ammattilainen jaksaa  
kohtaamiset itsetuhoisten potilaiden kanssa?

16.10 Seminaari päättyy

3  MITÄ UUTTA SKITSOFRENIAN 
HOIDOSSA? 

Skitsofrenia on vakava, monimuotoinen psyykkinen 
sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella 
tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla. 
Skitsofreniaa sairastaa 50 000 suomalaista, heistä  
noin kymmenen prosenttia on työelämässä.

12.30 Seminaarin avaus ja Skitsofreniakoalition 
esittely
Jukka Kärkkäinen, LT, ylilääkäri, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL

12.45 Skitsofrenia käypä hoitosuositus – mitä 
uutta tulossa? 
Raimo K.R. Salokangas, professori, Turun yliopisto

13.15 Keskustelua

13.30 Mitä tällä hetkellä tiedetään skitsofrenian 
syistä? 
Jaana Suvisaari, tutkimusprofessori, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL

14.00 Keskustelua

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.45 Kansallinen psykoosi/
skitsofrenialaaturekisteri – mitä hyötyä potilaille?  
Jukka Kärkkäinen, LT, ylilääkäri, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL

15.15 Kokemuksia skitsofrenialaaturekisteristä
Tuula Kieseppä, johtaja, dosentti, HUS Leppävaaran 
psykiatrian poliklinikka  
Maria Muhonen, apul. ylilääkäri, HUS Leppävaaran 
psykiatrian poliklinikka

15.45 Keskustelua

16.00 Kokemusasiantuntijapuheenvuoro

16.20 Puheenjohtajan loppusanat
Seminaari toteutettiin yhteistyössä Skitsofreniakoalition 
kanssa.

4  MUSTA JOUTSEN – PSYKOOSI  
IHMISEN ELÄMÄSSÄ 

Mistä psykooseissa on kysymys? Miten ne kehittyvät ja 
ilmenevät elinkaaren aikana? Luvassa on perusteellinen, 
tutkimukseen ja kliiniseen kokemukseen perustuva tieto-
paketti. Aihepiiriin kannattaa perehtyä myös ennakkoon: 
hyvä johdatus on Darren Aronofskyn ohjaama, baletti-
maailmaan sijoittuva Musta joutsen -elokuva.
Asiantuntija: Pertti Rintahaka, LKT, lastenneurologian ja 
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

12:15 Psykoosisairauksien elinkaari

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14:30 Psykoosisairauksien elinkaari jatkuu

16.30 Seminaari päättyy

13.15 Näkemisen ja kuulemiset paikat  
elämässäni – nuorten kokemuksia aidosta  
kohdatuksi tulemisesta

13.45 Mitä ajatuksia ammattilaisella heräsi 
kokemuspuheenvuoroista?
Max Karukivi, dosentti, ylilääkäri, Turun yliopisto / 
Nuorisopsykiatria

13.50 Kysymyksiä ja keskustelua

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.30 Samanlainen mutta ainutlaatuinen –  
miten kohdata nuori?
Max Karukivi, dosentti, ylilääkäri, Turun yliopisto / 
Nuorisopsykiatria

15.20 Kysymyksiä ja keskustelua 

15.30 Millainen on luottoaikuinen –  
Muistoja lapsuuden ihanista aikuisista 
Janne Takala, kehittämiskoordinaattori,  
Lasinen lapsuus -toiminta

15.50 Puheenjohtajan loppusanat
Seminaari toteutettiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön 
Lasinen lapsuus -toiminnan kanssa.

4  SAIRAS SALAISUUS - LASTEN 
SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 

Seminaarissa pureudutaan lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön – sen syihin ja taustoihin sekä miten 
rikokset näkyvät vankiloissa. Kuullaan ammattilaisten 
näkemyksiä ja kokemuksia uhrin ja tekijän kanssa työs-
kentelystä. Kokemuspuheenvuorossa itse hyväksikäytön 
kokenut kertoo, voiko lapsuuden traumoista selvitä. 

12.30–13.30 Mitä pedofiileistä  
ja heidän uhreistaan tiedetään?
Hannu Lauerma, oikeuspsykiatri, psyko- 
 terapeutti, tutkimusprofessori ja psykiatrisen  
vankisairaalan vastaava ylilääkäri

13.30 Kokemuspuheenvuoro: Pahoinvoinnista 
hyvinvointiin - näin selvisin lapsuuden traumoista 
Jonna Tähtinen

Kahvitauko ja näyttelyyn tutustuminenn.14-14.30

14.30–15.30 Lapsikohteisten seksuaalisten 
tunteiden ja tekojen puheeksi ottaminen
Jussi Nissinen, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti,  
perhe- ja verkostoterapeutti, seksuaaliterapeutti

15.45 Seminaari päättyy

VALITSE YKSI SEMINAARIILTAPÄIVÄ VALITSE YKSI SEMINAARIILTAPÄIVÄ

Luennolla pohditaan, miksi nykyään kaikilla tuntuu olevan kova kiire ja stressi, ja 
miksi moni kärsii palautumisvajeesta ja sairastuu? Miksi väsymme, vaikka fyysisesti 
pääsemme helpommalla kuin koskaan? Esityksessä kuulemme, mitä näille asioille 
voi tehdä. Aihetta avaa liikuntalääketieteen erikoislääkäri, kirjailija Pippa Laukka

10-11: Keho kuntoon elintavoilla – entä mieli?
KEYNOTEAAMUPÄIVÄ

Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen on psykoosissa? Mitkä asiat altistavat psykoo-
seille? Luennolla avataan psykoosien neurobiologiaa ja psykoosien vaikutusta aivoi-
hin. Periytyykö psykoosialttius, ja voiko alttiuden huomata geenitesteistä? Aihetta 
avaa LKT, lastenneurologian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pertti Rintahaka

9.30-10-30: Psykoosien neurobiologiaa ja psykoosien hoito

LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN 

TIISTAI 19.11.2019 KESKIVIIKKO 20.11.2019

    MLL / Mari Männistö

Hinnat ja ilmoittautuminen  esitteen takasivulla


