ITKUN HOIDOLLINEN ULOTTUVUUS
- Säilyykö välittämisen kulttuuri? -seminaarisarjan 8. osa

Aika: Torstai 3.3.2022
Paikka: Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien huoneisto, Hatanpään valtatie 6 B 4. kerros
Kenelle: Hoitotyöntekijöille ja muulle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle
Järj. Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat (Sairaanhoitajaliiton alueyhdistys) ja Suomen
Sairaanhoitajain Kristillinen Seura SSKS ry Tampereen seudun alaosasto
Seminaaripäivän tarkoitus: Hoitotyöntekijä saa tietoa, tahtoa ja voimaa kohdata itkeviä
hoitotyössä. Hän saa valmiuksia pohtia itkua ja itkemistä hoitotyössä ja ihmisen kohtaamisessa niin
perinnekulttuurin, kokemuksellisuuden kuin tiedollisen innoituksen virittämänä.
8.45 - 9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi +karjalanpiirakka
9.15 Tervetulosanat, Heli Vesaranta,
Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien puheenjohtaja
9.30 - 10.15 Mitä ovat tunnereaktiot ja mitä itkemisen aikana ihmisessä tapahtuu?
Veikko Surakka, vuorovaikutteisen teknologian professori, psykologian tohtori.
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampereen yliopisto
10.15 - 11.20 Äänellä itku opettaa uskallusta kohdata itkevä, Kokemuksellinen virittäytyminen
päivän aiheeseen karjalaisen itkuvirsiperinteen johdattamana
Emilia Kallonen, musiikkipedagogi, äänellä itkijä, saattotukihenkilö
Biotauko
11.30 - 12 Äänetön itku, Kuvameditaatio Haavoittunut enkeli,
Jussi Holopainen, Tampereen ev.lut. seurakuntien hengellisen ohjauksen pastori, psykoterapeutti
12 - 13 Salaattilounas
13 - 13.30 Itkua ja naurua – klovnin kohtaaminen sairaalassa
Jouko Enkelnotko, sotetaitelija, klovni Armas
13.30 - 14 Vauvan, perheen ja hoitajan itku
Anita Helander ja Riikka Peltola, lastensairaanhoitajat, vastasyntyneiden teho-osasto, Tays
14.10 - 14.30 "Kyllä tänne itkua mahtuu" - kokemuksia Senegalista ja Suomesta,
Kaisa Hirvikangas, kätilö, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, naistentautien poliklinikka, Tyks
Biotauko
14.40 - 15.30 Päätöskahvit, keskustelua, yhteenveto:
Päivän keskustelujen pohjalta syntyvä itkuvirsi, Emilia Kallonen
Kyynelen lahja, Päätöspuheenvuoro Päivi Mattila, emerita silmäsairaanhoitaja
Hinta 40 € sisältää ohjelman sekä ruokailun ja kahvit, hoitotyön opiskelijat 20 € (opiskelijoilla
mahdollisuus anoa avustusta SSKS ry:ltä).

Ilmoittautuminen (sitova) 19.2.2022 mennessä: phshoitajat@gmail.com
Ilmoita, nimi, osoite, puh ja e-mail, mahdollinen erityisruokavalio, mielellään myös ammatti tai
työpaikka.
Osallistumismaksu suoritetaan 19.2.2022 mennessä Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura
SSKS ry:n Tampereen seudun alaosaston tilille: Nordea FI42 1359 5000 0440 44 BICNDEAFIHH.
Kirjoita maksun viestiosuuteen osallistujan nimi ja 3.3.seminaari. Vain pyydettäessä esim.
työnantajan maksaessa lähetetään erillinen lasku sähköpostilla, joten ilmoita laskutusosoite siinä
tapauksessa, jos työnantaja maksaa. Muutoin maksut siis omatoimisesti ilman erillisiä laskuja.
Tiedustelut p. 040 833 6139 tai Riitta.Sointu@gmail.com

