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Kouluttajia Pirkanmaan Hoitokodista.
Voitte ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijaamme ja sopia hänen kanssaan sisältöä, ajoitusta ja laskutusta. Asiantuntijat
ovat aakkosjärjestyksessä, heidän yhteystietonsa sekä kouluttajana toimiminen (aiheet, teemat):

Sairaanhoitaja Marjaana Alakärppä-Ilomäki (marjaana.alakarppa@gmail.com)
Lisäkoulutus: musiikkiterapeutti, filosofian maisteri.
Musiikkiterapia saattohoidossa.
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja, laatupäällikkö Johanna Colliander
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi), puh. 050 440 1338
Lisäkoulutus: TtM (pääaineina gerontologia ja kansanterveys), lymfa- ja fysioterapeutti,
ravintovalmentaja
Yleistä saattohoidosta ja Pirkanmaan Hoitokodista, vapaaehtoistoiminta, laatu- ja
johtamisjärjestelmä saattohoidossa
Sairaanhoitaja Paula Holmela
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi),
Lisäkoulutus: LPNP- kouluttajai
Oireenmukainen, palliatiivinen hoito, omahoitajuus kuolevan potilaan hoidossa, kotisaattohoitotyö,
omaisten tukeminen, lasten ja nuorten surun tukeminen, työntekijän jaksaminen ja työhyvinvointi
Sairaanhoitaja Martta Holmevaara
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi),
Lisäkoulutus: seksuaalineuvoja, kriisityön asiantuntija, Lapset puheeksi neuvonpito- kouluttaja,
NLP, Yhteisvastuukeräyksen Hyvä kuolema - asiantuntijoiden kouluttajakoulutus 2016 - 2017
Saattohoito ja palliatiivinen hoito, saattohoitopäätös, oireenmukainen hoitotyö, kuolevan potilaan
hoitotyö, omahoitajuus kuolevan potilaan hoidossa, saattohoito kotona, omaisten tukeminen ja
ohjaaminen, lasten ja nuorten surun tukeminen, surun ja surevan kohtaaminen, työntekijän
jaksaminen ja työhyvinvointi, myötätuntouupumus, auttajan tunteiden salliminen ja työyhteisön
tuen vastaanottaminen, saattohoitopotilaan kokonaisvaltainen kivunhoito, syöpäpotilaan kivunhoito,
muistihäiriöinen potilas saattohoidossa, seksuaalisuus ja saattohoito, saattohoidon haastavien
erityistilanteiden hoito, potilaan sekavuustilat ja delirium, eksistentiaalinen ahdistus, saattohoitajana
kasvaminen, kuoleman puheeksi ottaminen, saattohoitopotilaan hengenahdistuksen hoito,
monikulttuurisuus saattohoitotyössä, potilaan vakaumuksen kunnioittaminen, ALS-potilaan
saattohoito, kehitysvammaisen potilaan saattohoidon erityisyys, työyhteisöjen räätälöidyt
saattohoitokoulutukset + valmennus ja ohjaus.
Sairaanhoitaja Hanna Hävölä
(hanna.havola@gmail.com), puh. 040 763 9974
Lisäkoulutus: TtM, hoitotyön opettaja, saattohoidon kouluttaja, Yhteisvastuukeräyksen Hyvä kuolema asiantuntijoiden kouluttajakoulutus 2016 – 2017
Yleistä saattohoidosta ja Pirkanmaan Hoitokodista, oireenmukainen eli palliatiivinen hoito,
oireenmukainen hoitotyö, kuolevan potilaan hoitotyö, omahoitajuus kuolevan potilaan hoidossa,
kotisaattohoitotyö, omaisten tukeminen, työntekijän jaksaminen ja työhyvinvointi, hengellinen
hyvinvointi osana saattohoitoa, kokonaisvaltainen kivunhoito, muistihäiriöinen potilas saattohoidossa,
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näyttöön perustuva saattohoito, seksuaalisuus ja saattohoito, saattohoidon erityistilanteiden hoito,
saattohoidon katastrofitilanteet ja niiden hoito, hoitoketjut ja palveluverkko saattohoidossa,
saattohoidon organisointi, toivo saattohoidossa, saattohoidon eettiset kysymykset, saattohoitopotilaan
ravitsemukseen ja nesteytykseen liittyvät kysymykset, keuhkosairautta sairastavan saattohoito,
neurologisen potilaan (ALS, MS-tauti jne.) saattohoito, sydämen vajaatoimintaa sairastavan saattohoito,
maksa- tai munuaissairautta sairastavan saattohoito, lääkehoito saattohoidossa, ymmärrys kuolemasta
tapahtumana ja ilmiönä, ammatillisuuden ja inhimillisyyden ulottuvuudet saattohoidossa, saattohoidon
kehittäminen, yksittäiset asiantuntijaluennot/koulutuspäivät sekä pidempikestoiset saattohoidon
täydennyskoulutukset

Sairaanhoitaja Pia Lehtinen
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi),
Lisäkoulutus: Työhyvinvointivalmentaja
Yleistä saattohoidosta ja Pirkanmaan Hoitokodista, omahoitajuus kuolevan potilaan hoidossa,
kotisaattohoitotyö, omaisten tukeminen, vapaaehtoistoiminta, työhyvinvointi
Sosiaalityöntekijä Liisa Lehtipuu
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi)
Lisäkoulutus: Kriisityön asiantuntija, LPNP- kouluttaja
Omaisten tukeminen, sosiaalityöntekijänä saattohoidossa
Fysioterapeutti Maria Maljanen
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi),
Lisäkoulutus: Psykofyysinen fysioterapia, psykofyysinen hengitysterapia
Fysioterapian mahdollisuudet saattohoitotyössä, eläinavusteinen fysioterapia saattohoidossa
Erikoislääkäri, kotihoidon lääkäri Elisa Marjamäki
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi),
Koulutus: geriatrian erikoislääkäri, palliatiivisen hoidon erityispätevyys,
Oireenmukainen, palliatiivinen hoito, hyvä oirehoito, kotisaattohoito ja saattohoito kotona,
saattohoito vanhainkodissa, palvelusasumisessa ja tk-vuodeosastolla, kivunhoito, muistihäiriöinen
potilas saattohoidossa, saattohoidon erityistilanteiden hoito, työssä jaksaminen, itsemyötätunto.
Sairaanhoitaja Päivi Mikkola
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi), mikkolapaivi@hotmail.com, puh. 040 834 0915
Lisäkoulutus: TunTeVa -kouluttaja
Työntekijän jaksaminen ja työhyvinvointi, muistisairaiden kohtaaminen, muistisairas saattohoidossa
Sairaanhoitaja Merja Turunen
(etunimi.sukunimi@pirkanmaanhoitokoti.fi),
Lisäkoulutus: sosiaaliohjaaja, erikoistumisopinnot: palliatiivinen hoitotyö, kivunhoito, kriisityö,
defusing-ohjaaja
Oireenmukainen, palliatiivinen hoito, oireenmukainen hoitotyö, kuolevan potilaan hoitotyö,
omahoitajuus kuolevan potilaan hoidossa, omaisten tukeminen, lasten ja nuorten surun tukeminen,
työntekijän jaksaminen ja työhyvinvointi, kokonaisvaltainen kivunhoito, saattohoidon
erityistilanteiden hoito
i

LPNP = Lapset puheeksi neuvonpito- kouluttaja

