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SYYSTIEDOTE  

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys haluaa toivottaa tervetulleiksi kaikki uudet 
yhdistyksen jäsenet! 

Yhdistys täyttää tämän vuoden marraskuussa 40 vuotta. Juhlan kunniaksi yhdistys 
järjestää juhlaseminaarin 10.11.2017: 

Juhlavuoden kunniaksi olemme kutsuneet prof. Peter Fonagyn luennoimaan nuoruusikäis-
ten psyykkisistä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Peter Fonagy toimii Anna Freud Centerin 
toimitusjohtajana ja professorina University Collegessa Lontoossa alanaan Contemporary 
Psychoanalysis and Developmental Science. Fonagy tunnetaan mm. mentalisaatiota, väki-
valtaa, persoonallisuushäiriöitä ja psykoterapiaa käsittelevistä tutkimuksistaan, joissa hän 
pyrkii tekemään teoriasta ja tieteestä relevanttia kliiniselle työlle. Psykoanalyysin piirissä 
hän on aikamme johtavimpia tutkijoita. Iltapäivällä vieraanamme on rap-artisti Paleface ja 
koomikko Pylkkänen. Tervetuloa joukolla mukaan! 

Koulutuspäivän hinta on jäsenille 50 € ja ei-jäsenille 170 €. Huomioithan, että kyseessä on 
juhlavuoden erikoishinta, joka sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja iltatilaisuuden 
buffetin juomineen. Sitova ilmoittautuminen 31.10.2017 mennessä.  

Seminaarin aikataulu nähtävissä Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen 
verkkosivuilta osoitteesta  
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/koulutus 

Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2017 mennessä Suomen nuorisopsykiatrisen 
yhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta  
http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu 

Seuraava nepsy-verkostotapaaminen järjestetään Helsingissä 9.11. klo 18 Suomen 
nuorisopsykiatrisen yhdistyksen 40-vuotisjuhlien aattona. Verkostotapaamista emännöi 
Shire (avainasiakaspäällikkö Mona Vahtera) ja vieraaksi saamme professori Henrik 
Larssonin Karoliinisesta Instituutista Ruotsista. Hän puhuu aiheesta "The impact of ADHD 
medication on public-health relevant outcomes - overview of recent register-based studies 
from Scandinavia". Vaikka aihe liittyy lääkehoitoon, niin kaikki nepsy-verkostolaiset ovat 
tervetulleita. Ilta päättyy perinteen mukaisesti yhteiseen illalliseen, jolloin ehdimme 
verkostoitumaan, vaihtamaan kuulumisia ja suunnittelemaan tulevaa. Huomioikaa, että 
ilmoittautuminen 26.10. mennessä.  

Yhdistys pyytää jäsenistöltään vihjeitä, kenestä voisi tulla vuoden 2018 
nuorisopsykiatrinen teko-palkinnon voittaja. Palkinto jaetaan ensi kevään koulutuspäivien 
yhteydessä. Vihjeet ja ilmiannot voi lähettää yhdistyksen sihteerille 
(sihteeri@nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org). 

Hyvää syksyä! 

Toivottaa yhdistyksen hallitus 
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KUTSU 

      

 

NUORISOPSYKIATRIAN NEUROPSYKIATRISTEN TYÖRYHMIEN 
VERKOSTOTAPAAMINEN 

  

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen 
koulutuspäivien yhteydessä järjestettävään nuorisopsykiatrian neuropsykiatristen 
työryhmien verkostotapaamiseen.  

Aika:  Torstaina 9.11.2017 klo 18  

Paikka: Radisson Blue Seaside Hotelli; Ruoholahdenranta 3, Helsinki 18  

 

OHJELMA  

klo 18.00 Tilaisuuden avaus 
Tuomo Ronkainen, erikoislääkäri, 
Nuorisopsykiatrian yksikkö, KYS 

 
klo 18.15 The impact of ADHD medication on public-health relevant 

outcomes - overview of recent register-based studies from 
Scandinavia 
Henrik Larsson, Visiting Professor, Department of Medical 
Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet 

 
klo 19.45 Shiren puheenvuoro 
  Avainasiakaspäällikkö Mona Vahtera 
 
klo 20.00 Illallinen 

  

Ilmoittautuminen ja mahdolliset erityisruokavaliotoivomukset 26.10. mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen: mona.vahtera@shire.com 

 

TERVETULOA! 

 

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu   Mona Vahtera 
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys  Key Account Manager 
toimialuejohtaja, Satakunnan shp  Shire Finland Oy  


