
 
KUULE, NÄE JA KOHTAA – Ihmisläheisyys ja vuorovaikutus digihoitotyössä 

Välittämisen kulttuurin syysseminaari  

 

Aika: Torstaina 24.10.2019 
Paikka: Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien huoneisto, Hatanpään valtatie 6 B 22, Tampere, 4.krs, 
rautaportti kadulta, ovisummeri. (Linja-autoasemalta ja rautatieasemalta noin 300/400 m, 
maksullinen autopaikoitus Koskikeskuksen tai Hämpin parkkihallissa)  
Hinta: 40 € sisältää ohjelman sekä ruokailun ja kahvin, hoitotyön opiskelijat 20 € (opiskelijoilla 
mahdollisuus anoa avustusta SSKS:ltä). Mukaan mahtuu 35 osallistujaa 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Seminaaripäivän tarkoitus: Hoitotyöntekijä tunnistaa omia asenteitaan hoitotyön digitalisaatiota 
ja robotiikkaa kohtaan, saa voimaa, tietoa, tahtoa sekä valmiuksia pohtia digihoitotyön 
mahdollisuuksia ja etiikkaa ihmisen auttamisessa ja kohtaamisessa. 

 
Koulutuspäivän juontaa Arja-Liisa Heikkilä, Ikäihmisten palvelulinja, koillinen palvelualue, vastaava 

esimies, Tampere. 

8.45 – 9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi + sämpylä 

9.15  TERVETULOSANAT, Heli Vesaranta, Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat ry:n puheenjohtaja 

9.30 – 11     
Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys keskiössä – ihminen ja robotti palvelua tuottamassa Taru 
Lehtimäki, sh, TtM, lehtori, asiantuntija sekä sairaanhoidonopiskelija (nimi täsmentyy syksyllä) ja 
Pepper -robotti, TAMK 
 
11 – 11.30 ja 11.30 – 12  
Evondos arjen apuna – kokemuksia lääkitysrobotiikasta kotihoidossa  
Kuvapuhelinpalvelu yhteyden luojana  
Pappilanpuiston palvelutalon ikäihmisten palvelulinjan hoitotiimin ja asiakkaiden alustukset 
 
12 – 13 Salaattilounas ja kahvikupponen 
 
13 – 13.45  
Läsnäoloa etäyhteydessä ja chatissa, sairaanhoitaja Merja Lindholm, Tampereen kaupunki, 
Terveyspalvelujen neuvonta 
 

13.45 -14.30  

Kehollisuutemme kanssaihmisen kohtaamisessa ja arvostamisessa, Taina Helin, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, diakonissa, työnohjaaja 

14.30 - 15.30 Päätöskahvit ja keskustelua sekä yhteenveto 

Näkökulma: Ihmisen auttamisen monet tavat ja mahdollisuudet, Terttu Munnukka, TtT, KT. 

Päätöspuheenvuoro Riitta Sointu, sh, TtM 

 



                
Ilmoittautuminen 10.10.2019 mennessä: phshoitajat@gmail.com . Ilmoita nimi, osoite, puh/e-
mail, mahdollinen erityisruokavalio, mielellään myös ammatti tai työpaikka. Osallistumismaksu 
suoritetaan 10.10.2019 mennessä Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura ry:n Tampereen 
alaosaston tilille Nordea FI42 1359 5000 0440 44 BIC NDEAFIHH – maksut ensisijaisesti oma-
aloitteisesti em. tiedoin. Laskun viestiosuuteen: ”osallistujan nimi, e-mail tai puh ja 24.10. 
seminaari”. Vain pyydettäessä lähetetään erillinen lasku sähköpostilla. Tiedustelut p. 040 833 6139 
Riitta Sointu.  
 
Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat ry. ja Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura ry:n (SSKS) 
Tampereen alaosasto järjestävät seminaarin yhteistyössä hoitotyöntekijöille ja muulle 
terveydenhuollon henkilökunnalle. 
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