
 

 

 

 

 

 

TERVETULOA koulutuspäiville! 

 

Nuorten hoitotyö lastenneurologialla 

Nuorten kehityshaasteet ja osallisuus 

 

2.–3.4.2020 

Kuopio 
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Aika  torstai 2.4. – perjantai 3.4.2020 

 

Paikka 2.4.2020: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio 

3.4.2020: Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Pääsairaala, auditorio 1, 

rak. M, 2. krs, Puijonlaaksontie 2, Kuopio 

 

Kohderyhmä  neurologista sairautta sairastavien lasten, nuorten ja perheiden parissa 

työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset moniammatillisesti ja val-

takunnallisesti sekä alan opiskelijat 

 

Tavoite Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa työtään tekevien 

ammattilaisten verkostoituminen, sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen 

jakaminen valtakunnallisesti. Osallistuja saa tietoa nuorten kohtaamiseen, 

hoitotyöhön, osallisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyen ja mahdollisuuden 

osallistua aiheita koskeviin keskusteluihin muiden ammattilaisten kanssa.  

 

Järjestäjät  Lane ry – Lastenneurologian hoitajat ry 

KYS, Lastenneurologia ja Koulutuspalvelut 

 
 

Ohjelma torstaina 2.4.2020, Original Sokos Hotel Puijonsarvi 
 

 

Puheenjohtaja apulaisosastonhoitaja Mari Heikkinen, KYS  

 

08.45–09.30  Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen 

 

09.30–09.45  Koulutuspäivien avaus 

- ylihoitaja Taina Kalliomäki, KYS 

 

09.45–10.45  Osallisuuden mahdollistaminen nuorten hoitotyössä 

  - fysioterapian lehtori, TtM Anu Kinnunen, Savonia-amk 

- sosiaalialan yliopettaja, YTT Anne Walden, Savonia-amk  

 

10.45– 11.00  Jaloittelutauko 

 

11.00 -12.00 Nuoruusiän psyykkisen kehityksen haasteet; kuinka tunnistaa ja tukea 

lastenneurologialla?  

- lastenneurologian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Tuomo Ronkainen, 

KYS   

 

12.00–12.45  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 

 

12.45–14.15  Kohtaaminen työssä – lapsen ja nuoren seksuaalisuus 

 - seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja Lii-

sa Kesonen, Siun sote ja Honkalampi Keskus  

 

14.15–14.45  Iltapäiväkahvi ja näyttelyyn tutustuminen 
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14.45–15.45  Nuoren kohtaaminen hoitotyössä – neuropsykiatrinen näkökulma 

- ohjaava kuntouttaja, sairaanhoitaja amk, ratkaisukeskeinen neuropsy-

kiatrinen valmentaja Ilona Lepistö, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, 

Onerva 
 

15.45–16.00   Päivän yhteenveto 

- puheenjohtaja Mari Heikkinen 
 

16.15–17.15  Lastenneurologian hoitajat ry:n kevätkokous 

  Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Puikkari-parvi. Kaikki jäsenet tervetuloa! 
 

19.00–21.30   Iltatilaisuus Puijonsarvessa: ruokaa ja ohjelmaa  

 
 

Ohjelma perjantaina 3.4.2020, Auditorio 1, KYS Pääsairaala 
 

 

Puheenjohtaja sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja Tuija Korhonen, KYS 

 

08.00-08.30  Ilmoittautuminen vain perjantaipäivään osallistujille ja näyttelyyn tutus-

tuminen 
 

08.30-08.45  Päivän avaus ja ryhmiin jakautuminen (KYS auditorio) 
 

08.45-09.45  Tutustumiskäynti 

* Lastenneurologian yksikkö 3402, Pääsairaala A1-käytävä  

* Video-EEG-yksikkö, Kliininen neurofysiologia, Pääsairaala 2. krs 
 

09.45-10.00  Tauko ja näyttelyyn tutustuminen 
 

10.00-11.00   Nuoren tukeminen painonhallinnassa ja vajaaravitsemusseula 

  - sairaanhoitajat Mervi Karttunen ja Minna Remes, KYS  
 

11.00-11.45  Epilepsiaa sairastava nuori 

  - lastenneurologian erikoislääkäri Anni Saarela, KYS 
 

11.45-12.45  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen   
 

12.45-13.45  Silta siirtymävaiheeseen – lasten palveluista aikuisten palveluihin 

- työfysioterapeutti Tuula Matikainen, Siun työterveys 

- sairaanhoitaja Eija Lappalainen, KYS  

- sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja Tuija Korhonen, KYS 
 

13.45-14.15  Iltapäiväkahvi ja näyttelyyn tutustuminen 
 

14.15-14.45  Lapsesta nuoreksi aikuiseksi 

- kokemuspuheenvuoro 
 

14.45-15.15   Päätössanat ja vuoden 2021 koulutuspaikan julkistaminen 

  - Lane ry:n puheenjohtaja Päivi Kyllönen 
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Näyttely  Koulutuspäivissä on mukana näytteilleasettajia ja postereita. 
  

Posteri: Koulutuspäiville on mahdollisuus tuoda rollup/posteri, posterin ko-

ko 80 cm (leveys) x 90 cm (korkeus).  Huom. mikäli tuot rollupin/posterin 

ilmoita siitä viimeistään 16.3.2020: mari.heikkinen@kuh.fi 
 

Kustannukset Jäsenet: 2 päivää 250 € / 1 päivä 180 € 

  Ei-jäsenet: 2 päivää 300 € / 1 päivä 220 € 

  Opiskelijat (opiskelijakortilla, itse maksava): 2 päivää 150 € / 1 päivä 100 € 
 

Osallistumismaksu maksetaan viimeistään 15.3.2020 Lane ry:n tilille: 

FI55 1313 3000 1109 28. Kirjoita laskun viestikenttään koulutuspäiville 

osallistujan nimi. 
 

Osallistumismaksu sisältää esitykset, luentomateriaalit, näytteilleasetta-

jien tarjontaan tutustumisen, ohjelmassa mainitut ruokailut, kahvit ja il-

tatilaisuuden.  
 

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksen voi tehdä ilman kuluja viimeistään 

15.3.2020. Sen jälkeen osallistumismaksun palautus vain lääkärintodistuk-

sella. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle, ilmoita 

henkilömuutoksesta: koulutuspalvelut@kuh.fi 
 

Majoitus Majoitus ei sisälly osallistumismaksuun. Original Sokos Hotel Puijonsar-

vessa (Minna Canthin katu 16, Kuopio) on kiintiövaraus koulutukseen osal-

listuville 

- hinnat: 1 hengen huone 108 €/vrk ja 2 hengen huone 128 €/vrk. Lisävuo-

de huoneeseen 20 €/vrk 

- varauskoodi: Lastenneurologisten hoitajien koulutus 

- varaa huone itse suoraan hotellista: sales.kuopio@sokoshotels.fi tai puh. 

010 762 9500 

- kiintiö on käytössä 20.3.2020 saakka, jonka jälkeen huoneet ovat nor-

maalihintaiset. 
 

Pysäköinti Hotellissa yöpyjällä on käytössä hotellin parkkipaikka. Tarvittaessa tie-

dustele asiaa suoraan hotellilta. KYSin pysäköintitalossa (maksullinen) on 

rajoitetusti paikkoja. Pyydämme käyttämään julkisia kulkuneuvoja mahdol-

lisuuksien mukaan.  
 

Ilmoittautuminen ajalla 7.1.–15.3.2020 

 https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen---Nuorten-hoitotyo-

lastenneurologialla--2.---3.4.2020 
 

Ilmoittautumistiedot välitetään Lane ry:n rahastonhoitajalle. 
 

Lisätietoja  Sisältö: apulaisosastonhoitaja Mari Heikkinen puh. 044 717 2423,  

  mari.heikkinen@kuh.fi ja  osastonhoitaja Elina Kainulainen puh. 044 717  

  2420, elina.kainulainen@kuh.fi 

Käytännön järjestelyt: koulutusasiantuntija Eeva-Maria Ruuskanen puh. 

044 717 2106, eeva-maria.ruuskanen@kuh.fi ja koulutuskoordinaattori 

Anne Mäkinotko puh. 044 717 2121, anne.makinotko@kuh.fi 
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