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Maanantaina
17.1
klo
13.15–17.00
Haasteelliset
vuorovaikutustilanteet
Työskentely terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä sisältää paljon haasteita myös
vuorovaikutuksellisissa suhteissa. Mistä koostuu hyvä työvuorovaikutus työpaikalla? Miten
tavoittaa hyvä kontakti potilaan ja hänen omaisensa kanssa? Kuinka löytää tapoja toimia
rakentavasti haasteellisissa tilanteissa työyhteisöissä? Tammikuun foorumilla opetellaan
tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunnetiloja haastavissa tilanteissa sairaalan kiireisessä
arjessa. Lisäksi pohditaan yhdessä, mitä ovat jokaisen omat vahvuudet ja kehitettävät osaalueet vuorovaikutustilanteissa niin potilaiden, omaisten kuin työkavereidenkin kanssa.
Alustajana viestintävalmentaja, psykoterapeutti Essi Juvakka

Maanantaina 14.2 klo 15-17 Ainako anteeksi?
Pitääkö aina antaa toiselle anteeksi toisille, entä itselle? Emme pääse elämässä pakoon omaa
ja toisten epätäydellisyyttä, loukkaamme toisiamme tahtomattamme ja tahallaan.
Anteeksiantamattomina loukkaukset sitovat katkeruuteen, vääristävät tunnemaailmaa ja koko
elämää. Anteeksiantaminen on usein pitkä prosessi. Se on elämän vaikeimpia mutta
tärkeimpiä ja vapauttavimpia asioita. Myös syyllisyyden taakka voi olla raskas, on sitten kyse
oikeasta tai väärästä syyllisyydestä. Ne on syytä opetella erottamaan toisistaan, sillä niistä
vapaudutaan eri tavoin. Anteeksiannon taitoja tarvitaan usein elämän viimeiseen päivään asti
Alustajana teologi, kirjailija, kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara
Maanantaina 21.3 klo 15-17 Etiikka lisääntymislääketieteen näkökulmasta
Monet lisääntymislääketieteeseen liittyvät kysymykset ovat lääketieteen ja lääkärin
perusarvojen
kannalta
harmaalla
alueella.
Sikiödiagnostiikkaan,
sikiöperusteiseen
raskaudenkeskeytykseen ja lapsettomuuden hoitoon sisältyy paljon arvovalintoja, jotka
keskusteluttavat, aiheesta ja aiheetta. Lääketiede ei anna vastauksia näihin kysymyksiin, vaan
monet valinnat ovat yhteiskunnallisia ja siksi eettisen taustan ymmärtäminen kuuluu
hoitamisen etiikkaan. Alustajana ylilääkäri, synnytysten ja naistentautien professori
Seppo Heinonen, Itä-Suomen yliopisto
Maanantaina 11.4. klo 13.15–17.00 Matka taiteen maailman: näkymättömästä
näkyväksi
Vuoden 2008 nuori taiteilija Samuli Heinonen kertoo, että hänen maalauksissaan esiintyy usein
jotain ihmistä suurempaa. Se saattaa olla esine, eläin tai rakennelma. Useimmiten ihminen on
osa tuota rakennelmaa ja ikään kuin asuu sen sisällä ja pinnoilla. Maalausten lähtökohtina on
ihmisiä
yhdistäviä
ja
toisaalta
erottavia
rakenteita,
ideologioita,
uskontoja.
Heinoselle maalaaminen on tuntemattoman kartoittamista, palasten louhimista tai lähemmäs
pääsemistä. Hän haluaa tehdä näkyväksi jotain mikä on näkymätöntä. Maalausten maailma ei
ole totuudenmukainen, mutta se on kuitenkin tosi. Kuvien ja kertomusten kautta alustajaa
taiteilija ja kirjailija Samuli Heinonen

