MARIA AKADEMI 10 ÅR

MENTAL KLIMATFÖRÄNDRING —
MOT EN ANSVARSKÄNNANDE MÄNSKLIGHET
I år firar Maria Akademi rf. sitt tionde verksamhetsår.
Till föreningens grundläggande uppgifter hör att främja den mentala välfärden i
samhället. I dag är den uppgiften viktigare än någonsin.
Temat för Maria Akademis jubileumsår är Mental klimatförändring –
Mot en ansvarskännande mänsklighet. Härmed vill vi utmana oss själva och andra både
att vidga och förstärka förståelsen av vad det vill säga att vara människa, skapa positiva
motkrafter i den rådande samhälssatmosfären samt skapa en känsla av gemensamt ansvar.
Jubileumsåret till ära håller vi en jubileumsvecka 5-9.9 2016.
Under jubileumsveckan arrangerar vi olika slag av evenemang
som du är hjärtligt välkommen att delta i.
Låt oss skapa förändring tillsammans!

Maria Akademi är en politiskt och religiöst obunden förening vars uppgift är att främja människans och samfundens
mentala välbefinnande och utveckling. Föreningen följer med den samhälleliga diskussionen, stödjer familjers
välbefinnande och förebygger våldsbeteende. Penningautomatföreningen stödjer Maria Akademis verksamhet.

MARIA AKADEMI 10 ÅR
PROGRAM UNDER JUBILEUMSVECKAN

Måndag 5.9.2016
8.00-11.00 Sprid den goda blicken -kampanj
Maria Akademis 10-års jubileumsvecka inleds med en kampanj på Narinkens torg i Helsingfors.
Vi utmanar alla att se på varandra och sprida den goda blicken. Tag chansen och kom och hälsa på oss!
Vi svarar gärna på frågor. #annahyvankatseenkiertaa

13.00-15.00 Se barnet - förebygg våld -seminarium
På seminariet, som hålls inom ramen för Riksdagens Infocentrum, diskuteras vilken betydelse den
förebyggande verksamheten har i vårt samhälle. Ritva Karinsalo, Hanna Kommeri, Elina Rajaniemi, Maria
Lindroos och Annikka Poussu-Pyykkönen deltar. Annikka Saarikko (c) håller i trådarna.

Tisdag 6.9.2016
17.30-19.00 Generationerna möts -temakväll
Samtal om åldrandets fenomen och generationsmöten. Hur upplever de olika generationerna varandra?
Hur ser den åldrande människan på ungdomar och medelålders personer och vice versa? Vilka tankar
och fantasier har vi om varandra i generationskedjan? Kvällen inleds av Juhani Wikström och Kirsi Haavela.

Onsdag 7.9.2016
14.00-18.00 Öppet hus på Maria Akademi i Helsingfors
Titta in och bekanta dig med vår verksamhet och höj en skål med oss! Välkommen!

Torsdag 8.9.2016

8.30-10.30 Den mentala klimatförändringen - en utmaning som väcker hopp eller
förtvivlan? Seminarium för inbjudna gäster.
Fredag 9.9.2016
14.00-16.00 Öppet hus på Maria Akademi i Tammerfors
Titta in och bekanta dig med vår verksamhet och höj en skål med oss! Välkommen!
Evenemangen är avgiftsfria.
Eventuella hyllningar i form av penninggåvor till stöd för vår verksamhet kan betalas in på
Maria Akademi rf:s konto FI07 5724 1120 0542 77, referens Maria Akademi 10 år

Maria Akademi rf
Fredriksgatan 33 A, 00120 Helsingfors - Hatanpään valtatie 34 E, 33100 Tammerfors
Information: Kikka Österlund, toimisto@maria-akatemia.fi, tel. 09 7562 2250
maria-akatemia.fi
@MariaAkatemia
Maria Akademi rf förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.

MARIA AKADEMI 10 ÅR
INBJUDAN

SE BARNET — FÖREBYGG VÅLD
SEMINARIUM
Måndagen den 5.9 2016 kl. 13.00 – 15.00 samlas vi till ett seminarium för att diskutera vilken
betydelse den förebyggande verksamheten mot våld har i vårt samhälle. Seminariet, som är finsk
språkigt, ordnas inom ramen för Riksdagens Infocentrum och värdskapet sköts av Annika Saarikko (c).
Välkommen!

Program
13.00 Öppningsord: Mental klimatförändring – mot en ansvarskännande mänsklighet
Maria Akademis ordförande, socialrådet Ritva Karinsalo

13.10 Demeterarbetet, förebyggande våldsarbete för kvinnor
koordinator Hanna Kommeri

13.20 Keijun varjo (ung. älvornas skugga) - förebyggande våldsarbete för unga kvinnor
koordinator Elina Rajaniemi

13.30 Se barnet — förebygg våld
psykoterapeut Annikka Poussu-Pyykkönen och kvalitetsansvarig, psykolog Maria Lindroos
bägge utbildare vid Maria Akademi

14.15 Kommenterande inlägg
riksdagsledamot Annika Saarikko (c)

14.30 Allmän diskussion
Maria Akademis verksamhetsledare Tiina Simons är konferencier för seminariet.
Osoite: Pikkuparlamentti, sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta
Anmäl dig här
eller ring vårt kansli, 09 7562 2250

Maria Akademi rf
Fredriksgatan 33 A, 00120 Helsingfors - Hatanpään valtatie 34 E, 33100 Tammerfors
Information: Kikka Österlund, toimisto@maria-akatemia.fi, tel. 09 7562 2250
maria-akatemia.fi
@MariaAkatemia
Maria Akademi rf förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet.

