EFPP SUOMEN KANSALLINEN VERKOSTO ry
ja SUOMEN PSYKOANALYYTTINEN YHDISTYS
järjestävät zoom-koulutuspäivän 22.5.2021

SUKUPUOLISUUDEN JA
SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS
Klo 8.45 - 9.00

Sisäänkirjautuminen

Klo 9.00 - 9.15

Tervetuliaissanat
Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n puheenjohtaja Kirsi Huttula ja
Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen puheenjohtaja Eija Repo

Klo 9.15 - 10.45

Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuus
Teemu Kärnä, LL, psykiatrian erikoislääkäri, kliininen seksologi,
Suomen Psykiatriyhdistyksen HLBTIQA-jaoksen puheenjohtaja

Klo 11.00 - 12.00

Kun cis* ja trans* kohtaavat
Hannu Säävälä, psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko

Klo 12.00 - 12.30

Lounastauko

Klo 12.30 - 13.30

Psykoterapeuttien hämmennys hbltq-ihmisten kanssa
– allianssikatkoksista avoimeen dialogiin
Katja Kurri, PsT, integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti

Klo 13.30 - 14.00

Keskustelu

Kouluttajat:
Teemu Kärnä on psykiatrian erikoislääkäri, kliininen seksologi ja Suomen Psykiatriyhdistyksen seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen keskittyneen HLBTIQA-jaoksen
puheenjohtaja. Hän on toiminut sukupuolivähemmistöjen terveyspalveluissa yli 10 vuoden ajan. Aiemmin
hän toimi HYKS Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan toiminnasta vastaavana apulaisylilääkärinä ja
nykyään hän tekee osa-aikaisesti kliinistä työtä TAYS Trans-polilla. Teemu toimii myös Duodecimin
sukupuolen moninaisuuden asiantuntijalääkärinä ja Psykiatriyhdistyksen Eettisen neuvoston
puheenjohtajana.
Hannu Säävälä on psykoanalyytikko (IFPDS) sekä psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri. Hän
työskentelee Oulussa yksityissektorilla psykoanalyytikkona ja julkisella sektorilla OYS psykiatrian
apulaisylilääkärinä ja POPsoten Mielenterveys- ja päihdepalveluiden projektikoordinaattorina. Hänen
erityiskiinnostuksiaan psykoanalyytikkona ovat seksuaalisuus, sukupuolisuus ja väkivalta.
Katja Kurri on psykologian tohtori, joka on tutkinut psykoterapiakeskustelujen moraalista järjestystä ja
toimijuutta vuorovaikutuksessa. Hän on integratiivisen psykoterapian kouluttaja ja toimii Helsingissä
integratiivisen psykoterapeuttikoulutuksen vastuukouluttajana ja privaattipraktiikassa psykoterapeuttina ja
työnohjaajana. Psykoterapeuttisen työn etiikan ja moraalisen toiminnan lisäksi hän on kiinnostunut
seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden diskursseista.

Osallistumismaksu: 100,00 €
Ilmoittautuminen: 15.5.2021 mennessä linkissä http://www.efpp-finland.org/test/booking/booking.php
Mikäli ilmoittautuminen ei onnistu linkin kautta, ilmoittaudu s-postiin koulutus@efpp-finland.org
Ilmoita seuraavat tiedot: Nimi/Sähköposti/Jäsenyhdistys/MAKSAJA mikäli osallistumismaksun maksaja on
eri kuin osallistuja. Viestikenttään Koulutuspäivä 22.5.2021.
Ilmoittautuminen edellyttää myös osallistumismaksun maksamista 15.5.2021 mennessä EFPP Suomen
kansallinen verkosto ry:n tilille FI37 1014 3000 2084 50.
Lähetämme zoom-linkin ilmoittautuneille.
Peruutusehdot: Mikäli ilmoittautuja peruu osallistumisensa 15.5. jälkeen, veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta toimisto- ja järjestelykuluina. Mikäli osallistuja ei ilmoita peruutuksesta lainkaan,
veloitetaan koko osallistumismaksu.

