AVH-PÄIVÄT
2021

Verkkoseminaari
20.–21.5.2021

Torstai 20.5.
09.30–10.00 Verkkoyhteyksien testaamista
10.00–10.10 Päivien avaus
		Pekka Kankaanpää, toiminnanjohtajan sijainen, Aivoliitto ry
10.10–10.30 Valtiovallan tervehdys
10.30–11.30 Aivojen huolto-ohje
		
Katri Saarikivi, aivotutkija, Helsingin yliopisto
11.30–12.00 Jaloittelutauko ja virtuaalinäyttelyyn tutustuminen
12.00–12.30 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen
		toimintakyvyn arviointisuosituksia
		
Sinikka Hiekkala, tutkimusjohtaja, Invalidiliitto ry ja
		
neurologisen kuntoutuksen dosentti, Jyväskylän yliopisto
12.30–13.00 Virtuaalitodellisuudesta apua afasiakuntoutukseen
		
Matti Lehtihalmes, professori, emeritus,
		
Logopedian tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
13.00–14.00 Lounas
14.00–15.00 Aivovaltimoaneurysman vuodon (aSAV) ehkäisy ja
		
vuodosta toipuminen – Mitä uutta tulossa
		
Juhana Frösen, ylilääkäri, Tays ja professori, Tampereen yliopisto
15.00–15.30 Kokemustoimija
15.30–16.00 Jaloittelutauko ja virtuaalinäyttelyyn tutustuminen
16.00–16.30 ”Mutta sähän olisit voinut kuolla”
		
Lapset ja nuoret ja vanhemman AVH
		
Timo Teräsahjo, psykologi, Aivoliiton palvelut oy
16.30–17.00 Työhönpaluun suunnittelu AVH:n jälkeen
		Heli Tuominen, työeläkekuntoutuksen palvelupäällikkö,
		
ammatillinen kuntoutusohjaaja, Verve Helsinki

Perjantai 21.5.
Aamupäivä, vaihtoehto 1

Aamupäivä, vaihtoehto 2

08.30–09.15 Keho ja mieli osana
08.30–09.15 Ravitsemushoito aivoveren		AVH-kuntoutusta 						kiertohäiriön jälkeen
		
Tanja Balk, fysioterapeutti Suomen 		
		Hanna Hostila, laillistettu
		Psykofyysisen Fysioterapian
		ravitsemusterapeutti, TtM,
		
yhdistys ry
		Päijät-Hämeen keskussairaalan
		ravitsemusyksikkö
09.15–10.00 AVH:n sairastaneen oma arki ja
		voimavarat käyttöön
09.15–10.00 Rakko- ja suolioireet
		kotikuntoutuksella
		AVH-kuntoutuksessa,
		
Eija Janhunen, TtM, projektipäällikkö,
		uroterapeutin näkökulma
		projektiasiantuntija,
		
Eeva-Maija Saaranto, uroterapeutti, 		
		Jyväskylän ammattikorkeakoulu
		auktorisoitu seksuaalineuvoja,
		Maskun neurologinen
10.00–10.30 Jaloittelutauko
		kuntoutuskeskus
10.30–11.15 Tavoitteellinen robottiavusteinen
		terapia AVH-asiakkaan
		kuntoutuksessa
		
Paulina Iiskala fysioterapeutti YAMK,
		Lokomat-kouluttaja, Laitilan
		terveyskoti

Yhteinen iltapäivä

10.00–10.30 Jaloittelutauko
10.30–11.15 AVH:n sairastaneen omaisen
		kohtaaminen
		Anu Tamminen, sairaanhoitaja YAMK,
		
TAYS Neuroalojen ja kuntoutuksen 		
		
vastuualue, AVH-yksikkö ja
		
Katri Ketola, sisätauti-kirurginen
		sairaanhoitaja, Neurologian
		vuodeosasto NEUR

11.15–12.15 Lounas
12.15–12.45 Kokemustoimija
12.45–13.15 Eettiset kysymykset aivoverenkierto		häiriöpotilaan hoidossa
		
Sunna Rannikko, sh/th (AMK), TtM, tohtori		
koulutettava, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos
13.15–14.00 Tiedostava liike ja luovuus AVH-kuntoutuksessa
		Hanna Poikonen, tohtori, Helsingin yliopisto,
		diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto
14.00–14.30 Jaloittelutauko ja virtuaalinäyttelyyn tutustuminen
14.30–15.30 Aivoverenkiertohäiriöt ja kipu
		Seppo Soinila, Ylilääkäri, TYKS Neurotoimialue,
		
Neurologian professori, Turun yliopisto

Ilmoittautumisohjeet ja
muuta lisätietoa
takakannessa

Suvilinnantie 2, 20900 Turku
puh. 02 2138 200
info@aivoliitto.fi, aivoliitto.fi

Ilmoittautumiset 16.4.2021 mennessä:
lyyti.in/AVHpaivat2021

Tallenne on katsottavissa kesäkuun loppuun
asti eli osallistujalla on mahdollisuus katsoa
perjantain aamupäivän rinnakkaisohjelman molemmat osuudet.

Tule näytteilleasettajaksi
Tapahtumasivuilla on virtuaalinen tietotori,
jossa näytteilleasettajat ovat nähtävillä.
Näytteilleasettajat näkyvät tapahtumasivulla listauksena. Osallistujan klikatessa
näytteilleasettajan nimeä, näkyviin tulee
näytteilleasettajan markkinointiteksti, logo ja
linkki verkkosivuille. Tietotorilla on oma chatkeskustelu, johon näytteilleasettajat voivat
lähettää viestejä osallistujille ja kutsua heitä
käymään, ilmoittaa tarjouksista, kilpailuista ja
mielenkiintoisesta sisällöstä.

Osallistumismaksut
295 € / kaksi päivää
225 € / yksi päivä

350 € / kaksi päivää
Hinta sisältää yhden henkilön osallistumisen
webinaariin.

Hintaan sisältyy seminaariohjelma verkon
kautta sekä sähköinen luentomateriaali
molemmilta päiviltä.

Lisätiedot seminaarista
Ulla Ehrlund
p. 050 365 6619
ulla.ehrlund@aivoliitto.fi

Osallistujalle lähetetään henkilökohtainen
linkki webinaariin ilmoittautumisen
yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen.

Lisätiedot näytteilleasettajille
Kirsi Lukka-Aro
p. 050 463 6101
kirsi.lukka-aro@aivoliitto.fi

