
     

 

   

KEHON JA MIELEN YHTEYS 
  

Perjantai 27.3.2020 klo 9.00 – 16.00 
Original Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta. 

Uutta systeemistä ymmärrystä ihmisen mielen toimintaan! Nykyisen tietämyksen mukaan 
tunne-elämä ja sosiaaliset suhteet ovat keskeisessä roolissa sekä kehon että mielen 
sairastamisessa.  Taustalla mm. Suomen Akatemian organisoima ihmistieteiden yhteinen 
”Ihmisen mieli” hankeprojekti 2012- 2016, jonka rahoittamiseen Suomen Akatemia käytti yli 16 
miljoonaa euroa. 

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalojen 
henkilöstölle, mutta on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Aamukahvi ja ilmoittautuminen klo 9.00 alkaen 

Klo 9.30 – 11.00:  Kehon ja mielen yhteys: Keho oireilee, mutta häiriön tausta voi 
löytyä tunne-elämästä.  Leila Keski-Luopa 

Klo 11.00 – 12.00:  Lounas      

Klo 12.00 – 13.30:  Mielen ja sosiaalisten suhteiden yhteys: Perimää vai taakan siirtoa 
sukupolvesta toiseen?  Leila Keski-Luopa 

Klo 13.30 – 14.00: Iltapäiväkahvi 

Klo 14.00 – 15.30:  Tapausesimerkki kehon osallisuudesta psyykkiseen häiriöön ja 
häiriön korjaamisesta. Jari Sokura  

Klo 15.30 – 16.00:  Yhteiskeskustelua. Leila Keski-Luopa ja Jari Sokura 

Päivän kouluttajina toimivat YTT, psykoanalyytikko Leila Keski-Luopa ja VET-psykoterapeutti 
Jari Sokura: https://www.loistakoulutus.fi/wp/wp-content/uploads/kehonjamielenyhteys.pdf 

Ilmoittautuminen Ilmoittaudu viimeistään 13.3.2020. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta 
www.loistakoulutus.fi/ilmoittautuminen. 

Osallistumismaksu 140,00 € + ALV 24 %. Koulutuspäivän hinta sisältää opetuksen, ohjelmaan merkityt ateriat 
ja koulutusmateriaalin. 

Peruutusehdot Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, jonka 
jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista 
ei peruta lainkaan ja osallistujaksi ilmoitettu jää pois tilaisuudesta veloitetaan koko 
osallistumismaksu.  

Lisätiedot Koulutuksen järjestää LOISTA Oy. www.loistakoulutus.fi; Lisätiedot Ritva Penttilä-
Pietarinen, puh. 050 301 9896 tai ritva.penttila-pietarinen@loistakoulutus.fi tai Leila 
Keski-Luopa, puh. 050 532 4715 tai leila.keski-luopa@keski-luopakonsultointi.fi 
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Leila Keski-Luopa: 

Olen taustaltani psykologi, sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, ja sittemmin jatkanut opintoja 
ja siirtynyt yksityiseksi ammatinharjoittajakasi koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. 

Jatkokoulutus: YTT, psykoanalyytikko ja ryhmäpsykoanalyytikko, organisaatiokonsultti ja 
työnohjaaja. Nykyisin toimin sekä Therapeia-säätiön että Suomen ryhmäpsykoterapiayhdistys 
ry:n kouluttajana.  Työyhteisöjen konsultointityössä teen yhteistyötä Metanoia Instituutin 
kanssa: https://www.metanoiainstituutti.fi/ 

Leila Keski-Luopa 
YTT, psykologi 
Psykoanalyytikko (IFPS) 
Ryhmäpsykoanalyytikko (AIGP) 
Organisaatiokonsultti (FINOD) 
puh. 050-532 4715 
leila.keski-luopa@keski-luopakonsultointi.fi 
 

 

Jari Sokura: 

Olen peruskoulutukseltani sosiaalikasvattaja, työkokemus niiltä osin laitoksessa ohjaajana sekä 
lastensuojelussa avohuollossa. Sosiaalityön pätevöitymiskoulutus mahdollisti 20 vuoden 
sosiaalityöntekijän virkauran Lappeenrannan Mielenterveyskeskuksessa, jonka aikana 
kouluttauduin ensin ET-psykoterapeutiksi (erityistaso) ja sitten VET-psykoterapeutiksi (vaativa 
erityistaso). 
 
Olen toiminut psykoterapeuttina ammattinharjoittajana ja myöhemmin yrittäjänä vuodesta 1998 
alkaen. Nykyisin työskentelen Psykoterapiakeskus Vastaamossa henkilöstöpäällikkönä ja 
psykoterapeuttina. Olen Therapeia-säätiön kouluttajakandidaatti ja olen myös 
Organisaatiodynamiikka Finod ry:n jäsen työnohjaajana. Tällä hetkellä uteliaisuuteni keskittyy 
moderniin, systeemiseen ja kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja suhteessa olemisen ja 
kokemuksen tutkimiseen psykoanalyyttisessa psykoterapiassa. 

 

Jari Sokura, Psykoterapeutti Vet(IFPS), kouluttajakandidaatti (Therapeia-säätiö) 
Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy 
Puh. 0444141501 
jari.sokura@vastaamo.fi 
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