Avoin Eettinen
Keskustelufoorumi
Näkökulmia ihmiseen ja ihmisyyteen

Syksy 2009
Maanantaina 14.9. klo 15.30 – 17.00
Avoin Eettinen Keskustelufoorumi 10 vuotta!
”Ammattina auttaja- syntyykö kokemuksesta viisautta ja voiko sitä siirtää?”
20.9.1999 pidettiin ensimmäinen Avoin Eettinen Keskustelufoorumi sairaalapastori Paavo Juvosen
johtamana. 10-vuotisjuhlafoorumin otsikko on täsmälleen sama ja alustajina toimivat aiheesta tuolloinkin
alustaneet lääkärit Heikki Ahtola ja Pekka Ropponen. Millaista kokemusta ja viisautta onkaan karttunut
kymmenessä vuodessa? Paavo Juvonen kertoo eettisen keskustelufoorumin syntyhistoriasta ja muistelee
taipaleen opetuksia ja huippuhetkiä. Tervetuliaissanat lausuu johtajaylilääkäri Antti Turunen. Juhlakahvit.
Maanantaina 19.10. klo 15.30–17.00
Hengellisyys hoitotyössä – toivoa toivottomuuteen
Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön kuuluu olennaisena osana myös potilaiden hengellisten ja henkisten
tarpeiden huomiointi. Kuinka näihin tarpeisiin voisi vastata hektisessä sairaalatyössä? Millaisia ovat
hengelliset tarpeet ja tarvitaanko jotain erityisosaamista niiden hoitamiseen? Hengellisyys, henkilökohtainen
vakaumus ja toivon ylläpito ovat tärkeitä elementtejä myös auttamistyötä tekevälle itselleen jaksamisen ja
hyvinvoinnin lähteinä. Aiheesta alustavat ylihoitaja Marjatta Haapaniemi ja sairaalapastori Tapio Haataja.

Maanantaina 16.11. alustus klo 13.15–15 jatkuen klo
15.30–17 kahvitauon jälkeen
Maailman ihanin tyttö
Valokuvataiteilija Miina Savolainen kehitti parantavan ja voimauttavan valokuvan metodin työskennellessään
ja kuvatessaan lastenkodissa asuvia tyttöjä. Kuvausprosessissa tytöille avautui mahdollisuus kokea itsensä
hyväksyttyinä ja arvokkaina. Kuvia otettiin tuhansia, ja tytöt saivat itse suunnitella puitteet kuville. Syntyi
palkittu ja kiitosta niittänyt teos ja näyttely "Maailman ihanin tyttö". Valokuvalla voi todistaa tunnetason
asioita: kuvissa sielun totuus voi olla todempaa kuin dokumentaarinen totuus. Voimauttavan valokuvan
käyttämisestä hoitotyössä kertomassa sosiaali- ja taidekasvattaja, valokuvataiteilija Miina Savolainen.
Maanantaina 14.12 klo 15.30 – 17.00
Syömisen kulttuuriset merkitykset
Toisille ravitsemus on suorastaan uskonto, toisille vihollinen. Foorumissa pohditaan, millaista apua on tarjolla
silloin, kun ihminen ei jonkin sairauden takia voi nauttia edes perustarpeitaan vastaavaa ravintoa ja kuinka
voidaan tukea ihmistä, jonka elämää kuormittavat erilaiset syömishäiriöt. Mitä ravitsemus merkitsee työkseen
ruokaa laittavalle kokille, miten yhteiskunnan yleinen vointi näkyy ravintolakulttuurissa ja syömisessä?
Aiheesta alustamassa johtava ravitsemusterapeutti Pirjo Ketonen, sosiaalityöntekijä Mervi Rytkönen, joka
työskentelee erilaisista syömishäiriöistä kärsivien ihmisten kanssa ja tv:stäkin tuttu kokki Tarmo Wasenius.

