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Parastamalla hyvinvointia! 

Terveyden edistämishankkeiden aloitusseminaari  
 
 
Aika  15.6.2017 kello 11.30–15.30 (ilmoittautuminen alkaa klo 11.30) 
   
 
Paikka  Satakunnan keskussairaala, N2 auditorio, N-rakennus, 2. kerros 

Sairaalantie 3, 28500 Pori (karttalinkki) 

 
Videoyhteys  Koulutukseen on mahdollista osallistua videoyhteyden välityksellä. 

- Kankaanpään terveyskeskus, (yläkerran kokoushuone) 

- Rauman terveyskeskus, (Steniuksen kokoushuone ja luentosali, 3 krs.) 
- Harjavallan sairaalan (auditorio) 
- Huittisten terveyskeskus 
Mikäli videoyhteydelle  on tarve, otathan yhteyttä Koulutuspalveluihin. 

 
 
Kohderyhmä Tilaisuus on tarkoitettu kaikille erikoissairaanhoidossa ja peruspalveluissa työs-

kenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuntien liikuntatoimen, 
järjestöjen ja asiakkaiden edustajille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.  

 
 
Tavoite Tavoitteena on tiedottaa Satakunnassa käynnistetyistä terveyden edistämisen 

hankkeista ja vahvistaa osallistujien osaamista elintapojen puheeksi ottamiseen. 
Hankkeiden tavoitteena on ottaa maakunnassa käyttöön yhtenäisiä toimintatapo-
ja sekä luoda elintapaneuvonnan palveluketjuja.    

 
 
Ilmoittautuminen Sitovat ilmoittautumiset 9.6.2017 mennessä;  

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstö koulutushallintajärjestelmän kautta ja 
muut sähköpostilla koulutuspalvelut@satshp.fi. 
Sähköposti-ilmoittautumisesta lähetetään ensin viesti sen perille saapumisesta ja sitten 
viesti koulutukseen pääsystä. 

 

 
Osallistumismaksu Ei osallistumismaksua 
 

 
Kahvitarjoilu Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan mahdollisesta erityisruoka-

valiosta kahvitarjoilun vuoksi. Etäpaikoissa ei kahvitarjoilua. 
 

 
Yhteyshenkilöt Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antavat Eila Kuntsi, puh. 050 307 52 97 tai sähkö-

postitse etunimi.sukunimi@satshp.fi ja Anne Tarhasaari, puh. 044 701 0052 tai säh-
köpostitse etunimi.sukunimi@pori.fi  

 Lisätietoja koulutuksen järjestelyistä antaa Pirjo Aho, puh. 044 707 7792 tai sähköpos-
titse etunimi.sukunimi@satshp.fi  

 
 

Tervetuloa! 
 
 
 

 

http://www.satshp.fi/potilaille/hoitoo-tulo/Documents/Satakunnan%20keskussairaalan%20kartta.pdf
http://hrm1app.sisasatshp.fi:81/cas/login?service=http%3A%2F%2Fhrm1app.sisasatshp.fi%2Fhrm%2Fssologin
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Parastamalla hyvinvointia! 
Terveyden edistämishankkeiden aloitusseminaari 

 
   
Ohjelma 
 
11.30   Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu 
 
12.00 Tilaisuuden avaus,  

Piia Astila, suunnittelija, SATSHP perusterveydenhuollon yksikkö 
 
12.05 Terveyden edistämisen hankkeiden ja hanketyöntekijöiden esittely 
  
 Neuvokas perhe – vahvistusta perheiden liikunta- ja ravitsemusohjaukseen  

Susanna Lehtimäki 
VESOTE – Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti 
Anne Tarhasaari 
SATA-LIPAKE – Liikunta ja ravitsemus osana ylipainon hallintaa ja sairauksien  
ennaltaehkäisyä Satakunnassa  
Eila Kuntsi 
Mielenterveys ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen  
Timo Polvi 
Mielenterveyden ensiapu  
Tuija Eskelinen 

 
12.20  Esimerkkejä elintapaohjauksen onnistuneista käytännöistä  

 Neuvokas perhe – innostuu, liikkuu ja syö yhdessä   

Minna Multisilta, terveyden edistämisen yhdyshenkilö, KSTHKY 

 Mielekäs arki 

Armi Perttu, ohjaaja, Pajurannan päivätoiminta, Eura 

 Hirveen hauska matka – kokemuksia liikunnan palveluketjusta Huittisissa  

Anne-Maija Saarinen, fysioterapeutti, Huittisten terveyskeskus   

 Savuton mielenterveys - tukea tupakoinnin lopettamiseen 

Timo Polvi, hanketyöntekijä, SATSHP  

 Mielenterveys kuuluu kaikille – mielenterveyden ensiapu terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, 

kuntaesimerkki   

Tuija Eskelinen, hanketyöntekijä, Rauman kriisikeskus 

 
13.35 Keskustelu    
 
13.45 Tauko 
 
14.00 Elintapojen puheeksi ottaminen.  

Satu Lähteenkorva, Psykologipalvelu Core 
  
14.45 Keskustelu – puheeksi ottamisen haasteet ja onnistumiset  
 
15.00 Asiakkaan puheenvuoro – kokemuksia puheeksi otosta   
 
15.15 Loppuyhteenveto 

Anne Tarhasaari 
 
15.30  Seminaari päättyy 


