
Lapset, perheet 
ja mentalisaatio 

-seminaari
4.10.2019 klo 8.15–16.30

HELSINKI CONGRESS PAASITORNI
Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki

Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Folkhälsan toivottavat 
sinut tervetulleeksi kuulemaan uusinta tietoa mentalisaatiosta ja siihen 
pohjautuvan työotteen soveltamisesta lasten ja perheiden kohtaamisessa, 
sekä verkostoitumaan. Seminaari on suunnattu lapsia ja perheitä työssään 
kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sekä järjestöjen työntekijöille 
ja esimiehille. 

Osallistumismaksu: 50 euroa Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi  
mielessä -ohjaajille ja 80 euroa muille osallistujille. Hintaan sisältyy sekä 
lounas että aamu- ja iltapäiväkahvit. Seminaaria on mahdollista seurata 
maksutta netin kautta webcast-lähetyksenä suorana tai jälkikäteen.  
Ilmoittaudu mukaan seminaariin tai webcast-lähetyksen katsojaksi:  
www.lyyti.in/mentalisaatio2019

Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund välkomnar dig 
att ta del av det nyaste om mentalisering och ett mentaliseringsbaserat 
arbetssätt i bemötande av barn och familjer, samt att nätverka. Seminariet 
riktar sig till personal inom social- och hälsovård, småbarnsfostran och 
organisationer som i sitt arbete möter barn och familjer. Programmet  
går på finska. 

Deltagaravgift: 50 euro för Föräldraskapet främst-gruppledare och 80 
euro för övriga. I priset ingår lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe. 
Det är möjligt att följa med seminariet avgiftsfritt via en webcast-sänd-
ning. Anmäl dig till seminariet eller till webcast-sändningen:  
www.lyyti.in/mentalisaatio2019

OHJELMA

8.15  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00  Seminaarin avaus 
Milla Kalliomaa, pääsihteeri, MLL ja Viveca Hagmark, johtaja, 
Folkhälsans förbund

9.15 Ymmärrys kasvaa yhdessä – MLL:n & Folkhälsanin 
ryhmätoiminnasta kuvien ja perheiden viestien avulla 
Eeva Oksanen ja Tuulikki Matero, suunnittelijat, MLL sekä Malin von 
Koskull, asiantuntija, Folkhälsan

9.45 Suomalaisvanhempien mentalisaatiokyky raskausaikana 
ja vauvan ensimmäisten vuosien aikana, tuloksia FinnBrain 
-tutkimuksesta 
Marjukka Pajulo, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, dosentti,  
Turun yliopisto

10.30   Tauko

11.00 Ohjaajien kokemuksia Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi 
mielessä -ryhmistä 
”Valmiita vastauksia ei tarvitse olla. Asioita voi ihmetellä 
vanhempien kanssa yhdessä.”

11.15 ”Lasten tähden perheiden parhaaksi, yhdessä tehden 
osaamme enemmän.” 
Esimiehen ja johdon tuen merkitys ryhmätoiminnalle 
Tiina Kemppainen, kasvatus- ja opetuspäällikkö, Forssan kaupunki 
Laila Mäki-Kerttula, terveyden edistämistyön päällikkö, FSHKY

11.30 Perheiden kokemuksia ryhmistä 
”Tässä ryhmässä kukaan ei sanonut, että näin sinun tulee tehdä.” 
Vanhemman kokemus Föräldraskapet främst-ryhmästä 
Eva-Stina Korkama, äiti ja lääkäri

11.45 Onko ryhmällä merkitystä vanhemman hyvinvointiin ja 
mentalisaatiokykyyn?  
Johanna Sourander, KM, LTO, väitöskirjatutkija, erityissuunnittelija, MLL

12.15 Lounas

13.15 Mentalisaatio ja reflektiivinen työote päihdeongelmaisten 
äitien ja perheiden kanssa työskentelyssä 
Maarit Andersson, kehittämispäällikkö, Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä, 
Ensi- ja turvakotien liitto

13.45 Ryhmän merkitys mentalisaatiokyvyn kehittymisessä 
Mirjam Kalland, varhaiskasvatuksen professori, Helsingin yliopisto, 
lastenpsykoterapeutti, MLL:n puheenjohtaja

14.30 Kahvitauko, tauon aikana verkostoitumispaikka ryhmänohjaajille

15.00 Isän ja pojan suhde seikkailuterapeuttisessa interventiossa 
mentalisaation näkökulmasta 
Pekka Lyytinen, kuntoutussuunnittelija, PsL, perhe- ja 
paripsykoterapeutti, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

15.30 Miksi vanhemmat riitelevät? Mentalisaatio parisuhteessa 
Saara Salo, psykologian tohtori, psykoterapeutti

16.15 Musiikkiesitys 

16.30  Päivän päätös

https://www.lyyti.in/mentalisaatio2019
https://www.lyyti.in/mentalisaatio2019
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