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Ainejärjestö Corpus Jyväskylän yliopistossa
osallistuu maailman mielenterveyspäivään 10.10.2014

Mielen kulttuuri -seminaari. Kerrottu, koettu ja kuvitettu hulluus.
Seminaarinmäellä Historica-rakennuksen juhlasalissa klo 9–16.

Jyväskylän  yliopiston  kirjallisuuden,  museologian,  taidehistorian  ja  taidekasvatuksen 
ainejärjestö  Corpus  ry  osallistuu  maailman  mielenterveyspäivään  10.10.2014. Corpus 
järjestää  kaikille  avoimen  ja  ilmaisen  seminaarin  kulttuurisista  näkökulmista  mielen-
terveyteen ja sen häiriöihin. Käytämme myös epäkorrektia nimitystä "hulluus", sillä kyse 
ei ole vain lääketieteen tunnistamista ja tunnustamista ilmiöistä vaan myös kulttuurisista 
käsityksistä ja niiden tarkastelusta.

Maailman mielenterveyspäivää on vietetty ympäri  planeettaa vuodesta  1992,  ja  päivän 
avulla  on  pyritty  herättämään keskustelua  henkisen  hyvinvoinnin  edistämisestä, 
mielenterveyden ongelmien  ehkäisemisestä  ja  hoidosta  sekä mielenterveyspotilaiden ja 
omaisten asemasta maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 kansainvälisen World Federation for 
Mental  Health  -organisaation  asettamana  teemana  on  skitsofrenia.  Myös  Corpuksen 
seminaari pitää silmällä skitsofreniaa mutta käsittelee ennen kaikkea laajasti ottaen koko 
mielenterveyden ja sen häiriöiden sekä ”hulluudeksi” kutsutun ilmiön kenttää.

Valtakunnallisesti arvostetut puhujamme edustavat kirjallisuudentutkimusta, kulttuurisen 
terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta, lääketieteen antropologiaa ja taidehistoriaa. Myös 
tiedekeskus Heureka esittelee mielenterveysnäyttelynsä pedagogista puolta ja näyttelyn 
haasteita. Aiheuttiko ”Heureka tulee hulluksi” -näyttely närää vai saiko se kiitosta?

Seminaarissaan Corpus muistaa myös kansalliskirjailija Aleksis Kiveä hänen 180-vuotis-
päivänään. Tiina Kukkonen esitelmöi mielenterveyden kysymyksistä Kiven tuotannossa. 
Aiemmin tätä näkökulmaa ei ole juuri pidetty esillä – sen sijaan Kiven itsensä mielen-
terveydestä on puhuttu paljonkin.

Seminaari  järjestetään  Jyväskylän  yliopiston  perinteikkäässä  Historica-rakennuksen 
juhlasalissa  (H320)  Seminaarinmäellä  klo  09.15–16.00.  Lisäksi  Jyväskylän  yliopiston 
kirjastossa  on  nähtävillä  koko  lokakuun  ajan  näyttely  kulttuurista  mielenterveyttä 
sivuavaa tutkimus- ja kaunokirjallisuutta.

Mielenterveyspäivän seminaari on maksuton sekä kaikille avoin. Tervetuloa!
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Kirjallisuuden opiskelija Jani Tanskanen, Corpuksen esteettömyysvastaava
GSM +358 40 733 2518
Sähköposti jani.t.tanskanen@gmail.com

Kotisivut

http://mielenkulttuuri.blogspot.fi – Olemme myös Facebookissa!

Ohjelma

Klo 09.15 Työryhmän avaussanat – 15 min

Klo 09.30 Aleksis Kivi ja mielenterveys

Tiina Kukkonen (Taiku): Mielenterveyden kysymyksiä Aleksis Kiven tuotannossa – 45 min

Klo 10.15 Skitsofrenia ja kulttuuri

Juri Joensuu (Taiku): Skitsofrenia ja proseduraalinen kieli

Klo 11.00 LOUNASTAUKO (omakustanteinen)

Klo 12.15 Mieli ja kokemus

Kirsi Tuohela (Turun yliopisto): Potilaan kokemus ja kirjoittamisen historia – 45 min
Susanne Ådahl (Helsingin yliopisto): Äänten kuulemisen fenomenologia – 45 min

Klo 13.45 Mieli ja kuvataide

Sari Kuuva (Taiku): Tapaus Edvard Munch – 45 min

Klo 14.30 KAHVITAUKO (omakustanteinen)

Klo 15.00 Mieli Heurekassa

Yleisösuhdepäällikkö Kati Tyystjärvi: Hullu Heureka – kuinka mielenhäiriöitä esiteltiin 
tiedekeskuksessa – 45 min

Klo 15.45 Lopetussanat

Saara Jäntti: Kohti kulttuurista mielenterveystutkimusta – 15 min

Iltaa voi jatkaa Höstfesteillä!
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