
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Läheisen tukeminen 

äkkikuoleman 

jälkeen

AIKA 15.4.2019 klo 12.00 – 15.30 (3,5 t)
Ilmoittautuminen klo 11.45 ja kahvi klo 13.30-14.00

PAIKKA Mediwestin auditorio, Koskenalantie 16, Seinäjoki

KOHDERYMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö 
(mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muut äkillisesti kuolleen
ihmisen läheisiä kohtaavat ammattihenkilöstöt mm. palo- ja 
pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, 
vapaaehtoisjärjestöt (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä 
psykososiaalista tukea antavat moniammatilliset auttajaryhmät 
(esim. kriisiryhmät).

SISÄLTÖ Koulutuksessa käsitellään hoitosuositusta, johon on koottu 
yhteen paras mahdollinen tutkimusnäyttö ja asiantuntijatieto liittyen 
läheisten tukemiseen äkillisen kuoleman jälkeen. Lisäksi koulutuksessa 
esittäytyy Surevan kohtaaminen –hanke. Mukana koulutuksessa 
kokemusasiantuntija.

KOULUTTAJA Anna-Liisa Aho, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Tampereen 
yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

LISÄTIETOJA suunnittelija Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484 ja s-posti 
terhi.hirsimaki@seamk.fi

HINTA 89 € + 21,36 € (alv 24 %) yhteensä 110,36 € sisältää luentomateriaalin 
sähköisenä sekä kahvin. Alle 150 euron laskusta veloitamme 5 euron 
pienlaskutuslisän.

seamk.fi/taydennyskoulutus

mailto:terhi.hirsimaki@seamk.fi


TAVOITE JA OHJELMA

Koulutuksen tavoitteena on: 
• lisätä tietoa äkillisen kuoleman kokeneiden läheisten selviytymistä edistävästä tukemisesta 
• yhtenäistää läheisten tukemista sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa sekä 

yhteiskunnassamme

Suositusta voi hyödyntää soveltuvin osin myös pitkäaikaissairauden myötä kuolleen ihmisen läheisten 
tukemisessa.

OSALLISTUMINEN ETÄYHTEYKSIN

Koulutukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin. Jos videoneuvottelu-/Skype-/Lync-yhteys kiinnostaa, 
ota yhteys sähköpostitse videoneuvottelupalvelu@epshp.fi. Ole yhteydessä asiasta myös oman työpaikkasi 
tekniseen tukihenkilöön/videoneuvotteluyhteyshenkilöön. Videoneuvotteluyhteys- ja välitys on maksullista 
toimintaa. Maksu määräytyy videoneuvottelun kautta osallistuvien etäpaikkakuntien lukumäärän mukaan. 
Skype- tai Lync-yhteydellä osallistujille maksu riippuu koulutuksen pituudesta (alv 0%). Laskuttaja on 
Mediwest Research Center Oy:n videoneuvottelupalvelu.
Koulutukseen tulee ilmoittautua viimeistään 1.4.2019 myös koulutuksen järjestäjälle (osallistujien nimet 
ja koulutuspaikkatiedot) osoitteeseen taydennyskoulutus@seamk.fi.

ILMOITTAUTUMINEN  koulutukseen viimeistään 1.4.2019  taydennyskoulutus@seamk.fi tai p. 040 830 2371 
tai 06 415 6087. EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.  Pyydämme mainitsemaan 
erityisruokavalioista ilmoittautumisen yhteydessä.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen
hinnasta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, 
perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa. 
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