
Perjantai 20.9.

Klo 08.30 - 09.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
Klo 09.00 - 09.15  Koulutuspäivien avaus: Pj Tanja Balk 
Klo 09.15 - 09.30  Liikkeelle! Kehollinen ”aamunavaus”. 
Klo 09.30 - 11.00  Anssi Leikola: Turvallisuus, autonominen hermosto ja trauman hoito 
Klo 11.00 - 12.00  Marjo Keckman: SomeBody – Kehotietoisuus toimintakyvyn ja osallisuuden tukena  
Klo 12.00 - 13.00  Buffetlounas 
Klo 13.00 - 13.45  Keskustelupöydät A, B, C, D eri ryhmissä: 
    A) Annukka Harjula: CFS ja fysioterapiasta saatu hyöty 
    B) Sirkka Heinvuo: Syömishäiriöt ja kehollisuus 
    C) Minna Torikka: Traumakokemukset ja kehollisuus
    D) Erika Lindroos: Fysioterapia osana OCD-kuntoutusta 
klo 14.00 - 15.30  Työpajat A, B, C eri ryhmässä: 
      A) Tiina Tikkanen ja Kati Jelekäinen: Vakauttava Traumaryhmä 
    B) Hanna Markula: ME/CFS:aa sairastavan fysioterapia 
    C) Marita Kaijanen: Syömishäiriöt – kehollinen kohtaaminen 
Klo 15.30 - 16.00  Kahvitauko 
Klo 16.00 – 17.30 	 Työpajat A, B, C eri ryhmässä: 
    A) Tiina Tikkanen ja Kati Jelekäinen: Vakauttava Traumaryhmä 
    B) Hanna Markula: ME/CFS:aa sairastavan fysioterapia 
    C) Marita Kaijanen: Syömishäiriöt – kehollinen kohtaaminen 
Klo 17.30 - 17.45  Päivän koonti 
Klo 18.30   Juhlaillallinen Kongressihotelli Paasitornissa

25 VUOTTA FYSIOTERAPIAA KOHTI KEHOLLISTA TURVALLISUUTTA
20.-21.9.2019 Paasitornissa Helsingissä

Tule mukaan nauttimaan korkeatasoisesta katsauksesta ajankohtaisiin 
psykofyysisen fysioterapian teemoihin!

Suomen psykofyysisen fysioterapian yhdistys ry, PSYFY



Lauantai 21.9.

Klo 08.00 - 08.30  Aamukahvi 
Klo 08.30 - 10.00  Lauri Nummenmaa: Kivun ja nautinnon neurobiologia 
Klo 10.00 - 10.15  Liikkeelle! 
Klo 10.15 - 12.00  Marko Punkanen: Trauma kehossa ja keho trauman hoidossa
Klo 12.00 - 13.00  Buffetlounas 
Klo 13.00 - 14.30 	 Työpajat A, B, C eri ryhmässä: 
    A) Liv Helvik Skjærven: Basic Body Awareness Therapy, Promoting Movement  
    Quality through Movement Awareness Learning – Theory and Practice 
    B ) Kirsten Ekerholt: A brief introduction to Norwegian Psychomotor Physiotherapy 
    C) Tine Van Damme: Introduction to psychomotor therapy in mental health in  
    children and adolescents 
Klo 14.30 - 15.00  Kahvitauko 
Klo 15.00 - 16.30  Työpajat A, B, C eri ryhmässä: 
    A) Liv Helvik Skjærven: Basic Body Awareness Therapy, Promoting Movement    
    Quality through Movement Awareness Learning – Theory and Practice 
    B ) Kirsten Ekerholt: A brief introduction to Norwegian Psychomotor Physiotherapy 
    C) Tine Van Damme: Introduction to psychomotor therapy/rehabilitation in   
     mental health in children and adolescents 
Klo 16.45 - 17.45  Ronnie Grandell: Itsemyötätunto ammattiauttajan jaksamisen ja hyvinvoinnin kulmakivenä 
Klo 17.45   Yhteenveto ja palautteiden jakaminen

Ilmoittaudu juhlakonferenssiin PSYFYn kotisivuilla, www.psyfy.net. 
Ilmoittautuminen on auki 6.9. saakka tai niin kauan kuin paikkoja riittää. 

Post-Workshop hinnat:
80€ juhlakonferenssin osallistujat
120€ PSYFY:n jäsenet, jotka eivät osallistu juhlakonfrenssiin.
160€ ei-jäsenet, jotka eivät osallistu juhlakonfrenssiin.

Post-workshop B
LIV SKJAERVEN

Movement is more than exercise. 
Mapping a Road to a Movement 

Awareness Domain in Physiotherapy 
in Mental Health

Sunnuntai 22.9. klo 9-17
Auroran sairaala,  

Nordenskiöldinkatu 20
Max. osallistujamäärä: 22

Post-workshop C
TINE VAN DAMME

Motor assessment and motor 
problems in children/adolescents 

with psychiatric disorders
Sunnuntai 22.9. klo 9-17

Bodymind Pasila, Opastinsilta 10 D
Max. osallistujamäärä: 15

Post-workshop A
KIRSTEN EKERHOLT 

Resource oriented body examination  
(ROBE)

Sunnuntai 22.9. klo 9-17
Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12

Max. osallistujamäärä: 20

Osallistumismaksut: 
PSYFY:n jäsenet, early bird -hinta 350€, kun ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään 30.6.
PSYFY:n jäsenet 390 €, kun ilmoittautuminen tapahtuu 30.6. jälkeen 
Ei-jäsenet 450€
Fysioterapian peruskoulutuksessa opiskelevat 290€ (max. 7 opiskelijaa) 

Juhlaillallisen hinta 70 €



Luennot

Anssi Leikola on psykiatrian erikoislääkäri, terapeutti, kirjailija ja traumaselviytyjä. 
Kirjassaan Katkennut totuus (2014) hän pohtii uudenlaista perustaa psykiatrialle, 
joka lähtee emotionaalisen trauman ymmärtämisestä psyykkisten häiriöiden taus-
talla. Leikola huomioi työssään kehollisuuden ja soveltaa käytäntöön polyvagaa-
lista teoriaa. Hänen työnsä johtotähtinä ovat Sensomotorisen psykoterapian ja 
Rosen-menetelmän peruslinjaukset. 

Marjo Keckman on fysioterapian lehtori, TtM ja SomeBody menetelmäksi kuntien 
hyvinvointityöhön -projektipäällikkö. SomeBody® (Social, mental and Body) -mene-
telmä edistää kehotietoisuutta, vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja. Sen taustalla 
on neurofysiologian ja -biologian teoriatietoa, mihin on yhdistetty psykofyysisen 
fysioterapian, sosiaalisen vuorovaikutuksellisen ohjaustyön ja dialogisuuden näkö-
kulmia ja menetelmiä.

Lauri Nummenmaa on filosofian tohtori, psykologi ja Turun yliopiston psykologian 
apulaisprofessori. Hän johtaa Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa Human 
Emotion Systems –laboratoriota, missä tutkitaan tunteiden ja tunne-elämän häiriöi-
den taustalla olevia keskushermostollisia
mekanismeja. Nummenmaa luennoi kivun ja nautinnon neurobiologiasta ja on juuri 
julkaissut kirjan Tunnekartasto (2019).

Marko Punkanen on filosofian tohtori, musiikkiterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, trau-
mapsykoterapeutti VET, kouluttaja ja freelancer-muusikko. Hän on erikoistunut 
traumojen hoitoon. Punkanen on perehtynyt erityisesti kompleksisten ja kiintymys-
suhdetraumojen hoitoon, traumojen kehollisiin oireisiin ja kehon käyttöön traumo-
jen hoidossa. 

Ronnie Grandell on työterveyspsykologi, johtajuuscoach ja tietokirjailija. Hän on 
opiskellut myötätuntokeskeistä psykoterapiaa ja kirjoittanut aiheesta kirjat Itse-
myötätunto(2015) ja Irti itsekritiikistä (2018). Grandell työskentelee yksityissektorilla 
ja käyttää työssään myötätuntokeskeisiä menetelmiä. Hän korostaa itsemyötätun-
non merkitystä oman jaksamisen näkökulmasta.  

Työpajat

Kati Jelekäinen on fysioterapeutti, seksuaalineuvoja, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja Tai 
Chi -opettaja. Hän työskentelee Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluis-
sa nuorten ja aikuisten parissa. Jelekäisen työn keskiössä ovat vakauttava trauma-
ryhmä sekä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät keholliset kysymykset.

Tiina Tikkanen on psykofyysinen fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja. Hän on lisäkou-
luttautunut trauman hoidon kehollisiin näkökulmiin ja opiskelee parhaillaan senso-
motorista psykoterapiaa. Tikkanen työskentelee Helsingin kaupungin psykiatria- ja 
päihdepalveluissa ja hän on ollut kehittämässä vakauttavan traumaryhmän sisältöä. 

Hanna Markkula on fysioterapeutti, joka työskentelee yksityissektorilla Fysios Oy:s-
sä ME/CFS asiakkaiden kanssa. Hän korostaa levon ja rasituksen tasapainoa, missä 
kokonaiskuormituksen optimaalisen määrän paras säätelijä on asiakas itse. Kun-
toutuksessa on tärkeä huomioida myös tarvittavien apuvälineiden ja arjen tukitoi-
mien järjestäminen. 



Marita Kaijanen on fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, NLP trainer ja coach sekä 
pian valmistuva traumapsykoterapeutti. Hän työskentelee yksityissektorilla Lah-
dessa ja Syömishäiriökeskuksen terapiayksikössä Helsingissä. Työssä painottuvat 
somaattisuuden ja traumateorioiden lempeä ja turvallinen yhdistäminen unohta-
matta innostusta ja iloa.

Liv Helvik Skjærven is a professor in physiotherapy, Emerita, Western Norway Uni-
versity of Applied Siences. She is is qualified both clinical and pedagogical in Basic 
Body Awareness Therapy (BBAT). She has many years of clinical practice from the 
field of psychiatry and teaching at post-graduate courses, both nationally and 
internationally. 

Kirsten Ekerholt is psychomotor physiotherapist MSc, registered specialist in psychi-
atric and psychosomatic physiotherapy, Associate Professor em. and former pro-
fessional leader of master study in psychomotor physiotherapy. She has 20 years 
of clinical work experience and since 1994 she has been teaching in Norway as well 
as universities in Europe. 

Tine Van Damme is a physiotherapist, PhD and a post-doctoral researcher. Her re-
search is mainly directed towards motor development and motor problems in 
children/adolescents with psychiatric conditions. Van Damme also teaches in the 
Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy and works in clinical practice 
as a physiotherapist in mental health. 

Kokemusasiantuntijat

Annukka Harjula on kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) koulutettu kokemus-
asiantuntija. Hän painottaa ME/CFS -potilaan arjen toimintakyvyn tukemisen tär-
keyttä niin fysioterapian keinoin kuin apuvälineiden avulla. Fysioterapeutin tuki on 
tärkeää myös pacing-mallin mukaisen rasitusikkunan etsimisessä. 

Sirkka Heinvuo on kokemusasiantuntija ja Etelän SYLI ry:n vertaistukihenkilö. Hän 
on toipunut syömishäiriöistä sairastettuaan yli 20 vuotta ja käynyt läpi myös au-
to-onnettomuudesta kuntoutumisen. Heinvuo uskoo vahvasti vertaistukitoiminnan 
toipumista edistävään voimaan. 

Minna Torikka on Trauma- ja Dissosiaatio-yhdistyksen kokemusasiantuntija. Hän on 
myös Baby NDT-fysioterapeutti, joka työskentelee vastasyntyneiden teho- ja 
tarkkailuosastolla sekä lastenneurologian poliklinikalla. Työssään Torikka käyttää 
kehollisia menetelmiä, joista hän on itsekin hyötynyt omassa terapiaprosessissaan. 

Erika Lindroos on pakko-oireisen häiriön (OCD) kokemusasiantuntija. Hän työsken-
telee yksityissektorilla fysioterapeuttina psykofyysisestä viitekehyksestä käsin. Ko-
kemusasiantuntijana Lindroos haluaa lisätä tietoisuutta OCD:n eri muodoista sekä 
jakaa kokemuksen kautta syntynyttä ymmärrystä sairaudesta.  


