
HAPPEA!  
Hoitajien hyvänolon ajankohtaistapahtuma 

Helsinki,	  torstai	  7.9.2017	  
Technopolis	  Ruoholahti	  

Hiilikatu	  3,	  Smith	  &	  Marx	  -‐sali

Tervetuloa kuulemaan huippuasiantuntijoita 
sekä potilaan että terveydenhuollon 
ammattilaisen näkökulmasta! 

Hoitajalla on laaja osaaminen ihmisen hyvinvoinnista. Tänä 
päivänä tietoa tarvitaan jatkuvasti lisää. Entä kuka pitää 
huolta hoitajan jaksamisesta?  
Tässä hyvinvointipäivässä saat ajankohtaista ja hyödyllistä 
tietoa hyvinvoinnista eri näkökulmista – sekä hoitajan että 
potilaan näkökulmasta.  

Torstai 
7.9.17 

Yhteistyössä:

Lähde joukolla mukaan saamaan 
asiatietoa ja virkistäytymistä!  
Pääaiheina ravinto ja painonhallinta sekä 
sairaudet ja aivojen jaksaminen 
digiyhteiskunnassa.



Tervetuloa	  kuulemaan	  huippuasiantuntijoita,	  tapaamaan	  kollegoita	  sekä	  tutustumaan	  hyvinvointia	  
edistäviin	  yrityksiin!	  
Tapahtuma	  järjestetään	  nyt	  kolmatta	  kertaa	  yhteistyössä	  Suomen	  Työterveyshoitajaliiton,	  Tehyn	  ja	  
Suomen	  terveydenhoitajaliiton	  kanssa,	  mutta	  kaikkien	  alojen	  hoitajat	  ovat	  tervetulleita.	  

Klo	  12.00	  
Terveelliset	  alkudrinkit	  näytteilleasettajien	  seurassa	  

Klo	  12.30	  -‐	  13.30	  Reijo	  Laatikainen,	  laillistettu	  ravitsemusterapeutti,	  THM,	  MBA	  	  
Toimii	  ravitsemusterapeuttina	  Lääkärikeskus	  Aavassa	  ja	  Syöpäsairaala	  Docratesissa.	  Hän	  valmistelee	  väitöskirjaa	  viljojen	  ja	  vatsavaivojen	  
yhteydestä.	  Hän	  on	  tunnettu	  tutkittuun	  tietoon	  pohjautuvasta	  ravintoblogistaan	  pronutritionist.net.	  Reijo	  Laatikaisen	  blogi	  ja	  esiintyminen	  
julkisuudessa	  palkittiin	  vuonna	  2016	  Ravitsemusterapeuttien	  yhdistyksen	  Ravitsemusteko-‐palkinnolla,	  ja	  blogi	  vuonna	  2010	  
Painonhallintaohjaajien	  Vuoden	  painonhallintatekopalkinnolla.	  

-‐	  Suuret	  linjat	  ravitsemuksessa	  -‐mitä	  niillä	  saavuttaa	  syövän,	  diabeteksen	  ja	  muiden	  kroonisten	  sairauksien	  
ehkäisyn	  näkökulmasta	  

Klo	  13.30	  -‐	  15.00	  Jakaudumme	  ryhmiin	  Reijo	  Laatikaisen	  ryhmätyötä	  varten:	  
Painonhallinnan	  karikot	  ja	  uudet	  näkökulmat,	  miten	  lisätä	  kasvisten	  käyttöä,	  käytännön	  vinkkejä,	  ravinto	  ja	  tyypin	  
2	  diabetes,	  ryhmätöiden	  purku	  klo	  14.15-‐15.45.	  

Klo	  15.00	  -‐	  15.30	  välipalatauko	  

Klo	  15.30	  -‐	  16.15	  Aivotutkija	  Katri	  Saarikivi	  
Katri	  Saarikivi	  johtaa	  The	  NEMO	  Projectin	  tutkimustoimintaa	  Kognitiivisen	  aivotutkimuksen	  yksikössä,	  Helsingin	  yliopiston	  
lääketieteellisessä	  tiedekunnassa.	  Tutkimustoiminnan	  ohella	  hän	  tekee	  yhteistyötä	  työorganisaatioiden	  kanssa	  relevantin	  tutkimustiedon	  
sekä	  tutkimusmenetelmien	  hyödyntämisessä.	  	  

-‐	  Työ,	  aivot	  ja	  digitaalinen	  maailma	  
Digitalisaation	  luoma	  työnteon	  murros	  korostaa	  uusien	  työkalujen	  käyttöönoton	  ohella	  tarvetta	  ymmärtää	  
paremmin	  ihmisen	  ajattelua.	  Kun	  kaikki	  mitä	  voidaan	  automatisoida	  automatisoidaan,	  jää	  ihmisen	  tehtäväksi	  se,	  
mihin	  kone	  ei	  pysty.	  Tästä	  syystä	  tulevaisuudessa	  ihmisten	  työ	  vaatii	  muun	  muassa	  luovaa	  ajattelua,	  oppimista	  ja	  
empatia-‐	  sekä	  vuorovaikutustaitoja.	  Työnteon	  kognitiivinen	  kuorma	  kasvaa,	  jolloin	  aivojen	  terveys	  on	  tärkeä	  
työkykyyn	  vaikuttava	  tekijä.	  
Millä	  tavoin	  taataan	  aivojen	  hyvinvointi	  kognitiivisesti	  kuormittavassa	  työssä?	  
Mitä	  taitoja	  tulevaisuuden	  työelämä	  vaatii	  ja	  millä	  tavoin	  näitä	  taitoja	  voi	  jokainen	  parhaiten	  kehittää?	  Mitä	  
empatia	  on?	  Millä	  tavoin	  tunnetaidot	  kehittyvät?	  Miten	  digitaaliset	  vuorovaikutusympäristöt	  toimivat	  empatian	  ja	  
tunteiden	  kannalta?	  	  

Klo	  16.15	  -‐	  17.00	  Ajankohtaisluento	  
Työterveyshoitaja	  Miira	  Korjonen,	  HUS	  
Maahanmuuttajat	  terveydenhuollossa:	  millaisia	  palveluita	  on	  tarjolla	  ja	  mitä	  mahdollisuuksia	  maahanmuuttajilla	  
on	  hoitaa	  omaa	  terveyttään	  Suomessa?	  Miten	  tietoisia	  he	  ovat	  omasta	  terveydestään	  ja	  miten	  terveydellisistä	  
kulttuurieroista	  selvitään?	  

Klo	  17.00	  Lopetus	  

Mukana tapahtumassa: Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tehy ja Suomen terveydenhoitajaliitto sekä 
terveysalan yrityksiä. 

Ilmoittaudu seminaariin suoraan verkkokaupassamme (maksa 
osallistuminen samalla): https://holvi.com/shop/Doctrina/ 

Lisätiedot: info@doctrina.fi ja puh. 040 754 1673  
Hinta: 71,00 eur (+ alv 24 % 17,00 = 88,04 eur). 

Vastuullinen järjestäjä: Doctrina Viestintä 

Ohjelma 7.9.
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