
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJELMA 

Perjantai 13.5.2022 

Tervetuliaissanat Piia Hyytinen, Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia ry:n hallituksen 

puheenjohtaja 

10.00 Päivän avaus,  Sofia Virta, kansanedustaja,  Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-

ajan edistämisryhmän perustaja         

10.15 The importance of therapy and treatment during pregnancy, Margareta Brodén, 

Psychologist, PhD, Parent infant psychotherapist, Author 

Brodén started the first parent-infant clinic in Scandinavia,  at Viktoriagarden in Malmö, 

Sweden 1979. Later she started an educational program on parent-infant psychology at 

Malmö university .She has written two widely used book: Mother and child in no mans land 

and The possibilities of pregnancy. She has been teaching and supervising in many 

countries 

11.45 Lounas (omakustanteinen) 

12.45 Strategies for intervention in pregnancy, Margareta Brodén 

13.30 Iltapäiväkahvi ja kahvileipä (sis.hintaan) 

14.00 Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian synty ja kehittyminen Suomessa, 

varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeutit (VET) Mirja Sarkkinen, psykoterapian 

erikoispsykologi ja Elina Savonlahti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri. 

16.00 Seminaaripäivä päättyy 

 

 VUOROVAIKUTUS 

VALOKEILASSA 
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia 

Suomessa 20 vuotta  

 
Juhlaseminaari 13. – 14.5.2022  

Helsingissä Jugend-salissa  
Lönnrotinkatu 29 (GLO Hotel Art) 



18.00 Yhteinen illanvietto 

 

Lauantai 14.5.2022 

9.00 Keeping Baby in Mind and Body, Dana Shai ja Rose Spencer 

Dana Shai, Ph.D., psychologist, is a faculty member at the Academic College Tel Aviv 

Yaffo, Israel, and the founding director of the Study of Early Emotional Development 

(SEED)Center. 

Dr Rose Spencer is a Perinatal Psychologist and Deputy Lead for Perinatal Psychology 

Services in CNWL, London, UK. She works clinically in a mother and baby inpatient unit, 

community services and private practice 

Dr. Shai will provide an introduction to mentalizing (keeping mind-in-mind). She will give an 

overview of Parental Embodied Mentalizing Assessment (PEMATM), and a lens into non-

verbal risk and protective factors in parent-infant dyads. Dr. Spencer will present a clinical 

case of her experiences of using PEMA intervention with a high-risk dyad. 

10.30 Kokemuksia PEMAn soveltamisesta varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiassa, 

Piia Hyytinen, psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti 

11.00 Lounas (omakustanteinen) 

12.00 Hoidollisen vauvaperhetyön vaikuttavuus meillä ja maailmalla, Marjo Flykt, PsT, 

psykoterapeutti, yliopistonlehtori 

13.30 Iltapäiväkahvi ja kahvileipä (sis.hintaan) 

14.00 Toivon, haaveiden ja mahdollisuuksien näkökulma, varhaisen vuorovaikutuksen 

psykoterapeuttien paneelikeskustelu 

15.00 Seminaaripäivä päättyy 

 

 

Ilmoittautuminen 15.4.2022 mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta täältä 

Paikkoja rajoitetusti. 

 

 

https://varhaisenvuorovaikutuksenpsykoterapia.yhdistysavain.fi/koulutukset/

