
 
 

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry 

Nuorisopsykiatrian päivät 
24. – 25. syyskuuta 2020 

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema) 

MARK SOLMS 
- SEMINAARI 

Käytännön johdatus neuropsykoanalyysiin 
 

Neuropsykoanalyysi lähtee siitä olettamuksesta, että aivot ja mieli ovat sama asia           

katsottuna kahdesta eri näkökulmasta - objektiivisesta (aivot) ja subjektiivisesta         

(mieli). Tästä seuraa se, että kaikki mitä tiedämme aivoista vaikuttaa siihen, miten            

ymmärrämme mielen – ja päinvastoin. Tässä seminaarissa nämä kaksi         

näkökulmaa sovitetaan yhteen ja tarkastellaan tämän yhteensovittamisen       

käytännön seurauksia kliiniseen työhön. 

Luennot ovat englanninkielisiä ja ne tulkataan suomeksi, tulkkina Kimmo Absezt.  

OHJELMA 

To 24.9.2020  

08.45 - 09.00 Koulutuspäivän avaus 
● Päivän puheenjohtaja Olli Salo, psykologi, psykoanalyytikkokandidaatti 
● Psykiatri, psykoanalyytikko Martti Tuohimetsä esittelee Professori Mark 

Solmsin  
 
09.00 – 11.00 AFFEKTIT JA KOGNITIO – TIETOINEN JA TIEDOSTAMATON 

● Tietoisuuden affektiivinen perusta ja kognition tiedostamaton luonne  
● Työmuisti ja tietoisuus 

 
11.00 – 12.00 Lounas 

12.00 – 14.00 MUISTI, TORJUNTA JA TIETOISUUS 

14.00 – 14.30 Kahvi 

14.30 – 16.30 VIETIT, VAISTOT JA AFFEKTIT PSYKOPATOLOGIAN TAKANA 



 
 
Pe 25.9.2020  

08.45 - 09.00 Koulutuspäivän avaus 
● Päivän puheenjohtaja Susanna Kunto, psykologi, psykoanalyytikko 

9.00 - 10.15 PSYYKKISEN OIREILUN JA PSYKOTERAPIAN KÄSITTEITÄ  
NEUROPSYKOANALYYSIN KAUTTA  YMMÄRRETTYNÄ 

● Tietoinen id ? 
● Miksi potilaamme kärsivät ensisijaisesti  tunteiden vuoksi? 
● Oireiden merkitys? 
● Psykoterapian  varsinainen tehtävä 

 
10.15-10.45 Kahvi 

10.45-11.45 Edellinen luento jatkuu 
● Vastatransferenssi (affektiivinen ulottuvuus ja objektisuhdeulottuvuus) 
● Miksi transferenssitulkinta saa aikaan muutosta? 
● Mihin tarvitaan läpityöstämistä? 

 
11.45 – 12.45 Lounas 

12.45 - 14.00 Ensimmäinen tapaus, seminaarin osanottaja Raimo Raappana, 
psykologi, psykoanalyytikko (IPA) tapauskertomus ja keskustelua 

14.00 -14.30 Kahvi 

14.30 – 15.45 Toinen tapaus, seminaarin osanottaja Martti Tuohimetsä, psykiatri, 
psykoanalyytikko (IFPS) tapauskertomus ja keskustelua 

15.45 Koulutuspäivien päätös  

 

Huomattavaa; Ennen koulutuspäiviä suositellaan luettavaksi oheiset tekstit  
● http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/psykt_0119_solms.pdf 
● http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/solms_0218.pdf 

 
 

  

http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/psykt_0119_solms.pdf
http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/solms_0218.pdf


 
 

YLEISTÄ 
 
Koulutuspäivien hinta on jäsenille 250 €/2 pv ja 130 €/1 pv sekä ei-jäsenille 350 €/2 pv ja 200/1                  
pv. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit, mutta ei lounasta. Ilmoittautuminen 15.9.2020           
mennessä yhdistyksen nettisivujen kautta www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu.     
Maksut maksetaan tilille FI66 8000 1070 1206 48 ennen koulutustilaisuutta. Jos maksu ei ole              
tullut tilille, maksut laskutetaan koulutuspäivien jälkeen, jolloin lisätään laskutuslisä 10 e/lasku.           
Mahdolliset peruutukset tehtävä 20.9.2020 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista         
laskutetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan. Koulutusta anotaan Helsingin yliopiston       
hyväksymäksi erikoistumiskoulutukseksi lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatriaan. Lisätietoja       
seija.m.ollikainen(-at-) gmail.com tai puh. 0442836806 

 

KOULUTUSPAIKKA 

Auditorio Leonardo da Vinci, Itämerenkatu 11-13, Helsinki (Ruoholahden metroasema) 

 

 

 

http://www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org/ilmoittaudu


 
 

PROFESSORI MARK SOLMS; KUKA HÄN ON? 

 

Mark Solms tunnetaan parhaiten uneen liittyvän      
etuaivojen toiminnan tutkimuksesta sekä työstään     
psykoanalyyttisten teorioiden ja menetelmien    
integroimisessa moderniin neurotieteeseen. Hän on     
neuropsykologian professori Kapkaupungin yliopistossa ja     
Groote Schuurin sairaalassa (psykologian ja neurologian      
osastot).  

Professori Solms on tällä hetkellä Kansainvälisen      
Psykoanalyyttisen Yhdistyksen (IPA) tutkimusjohtaja,    
Amerikan Psykoanalyyttisen Yhdistyksen (APA)    
tiedejaoston johtaja (Science Director of the American       

Psychoanalytic Association) sekä Etelä-Afrikan psykoanalyyttisen yhdistyksen presidentti. Mark        
Solms perusti kansainvälisen neuropsykoanalyysi yhdistyksen (International      
Neuropsychoanalysis Society) vuonna 2000 ja perusti ja toimitti Neuropsychoanalysis –julkaisua          
vuoteen 1999 asti.  

Hän on valmisteilla olevien teossarjojen Revised Standard Edition of the Complete Psychological            
Works of Sigmund Freud ja Complete Neuroscientific Works of Sigmund Freud päätoimittaja ja             
kääntäjä.  

Hänen uusimmat kirjansa ovat The Feeling Brain, 2015 (Karnac) ja Beyond Evolutionary            
Psychology , 2010 (Cambridge). Hänen varhaisempi teoksensa The Brain and the Inner World,             
2003 (Karnac) oli myyntimenestys, joka käännettiin 13 kielelle. 

  


