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29. VÄLINEHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT
Aika
Paikka

29.- 30.9.2022
Sokos Hotel Flamingo/ Finnkino, Tasetie 8, 01510 Vantaa.
Luennot: Finnkino, Sali 2
Lounas ja näyttely: hotellin Eventi tapahtumatila ja viereinen bankett -ravintola

Ohjelma
Torstai 29.9.2022
klo 9.00 - 10.00

Ilmoittautuminen, Finnkino, aulatarjoilu

Puheenjohtaja Lea Värtö
klo 10.00 - 10.05

Koulutuspäivien avaus ja johdatus päivään

Lea Värtö, välinehuoltoryhmän
puheenjohtaja

klo 10.05 - 10.45

Kunnialuento

Tuula Karhumäki, CEO TK-Tools Oy

klo 10.45 - 11.30

Uuden perustutkinnon toteuttaminen
käytännössä

Heidi Kiuru, lehtori Sataedu

klo 11.30 - 12.00

Haipro ja Posipro välinehuollossa

Ritva Ylöstalo-Laine, suunnittelija Hus

klo 12.00 - 13.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

klo 13.30 - 14.15

Suojainten käyttö välinehuollossa

Miia Koskinen, hygieniahoitaja
palveluesimies PSHP

klo 14.15 - 15.15

Työfysioterapeutin näkemys
– kuinka jaksat työssäsi

Lauri Koivisto, työfysioterapeutti
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy

klo 15.15 - 15.45

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

3T
Puheenjohtaja Susanna Lisma

Välinehuoltotyön kehittäminen
Puheenjohtaja Sini-Vuokko Korpela
klo 15.45 - 17.00

Vuoden välinehuoltoteko
esitykset

klo 19.30

Illallinen
Vuoden välinehuoltoteko, palkitseminen

Ehdokkaat
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Ohjelma
Perjantaina 30.9.2022
Finnkino, Sali 2
Uudet tuulet välinehuollossa
Puheenjohtaja Marjo Haavisto
klo 8.00 - 9.00

Laiteajokortti välinehuollossa, oppiportti

Riitta Inkilä, vs. välinehuoltopäällikkö
EPSH

klo 9.00 - 9.30

Välinehuollon laitteiden hankinnoissa
huomioitavia asioita

Riitta Vainionpää, tuotantopäällikkö
HUS

klo 9.30 - 10.00

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

klo 10.00 - 11.00

Kirurgisten instrumenttien ja endoskooppien Mika Espo, myyntipäällikkö Kebomed
esipesupöytien uudet ratkaisut

klo 11.00 – 12.30

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

klo 12.30 -13.00

Käytännön kokemukset valmistajan
huolto-ohjeiden mukaisesta huollosta

klo 13.00 - 13.30

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

Joanne Saari, palveluneuvoja
Tays keskussairaala

Tiimipelaaminen
Puheenjohtaja Riitta Inkilä
klo 13.30 – 15.00

Työssäjaksaminen, työntekijätaidot ja
temperamentit työpaikalla

Jan Holmberg, sairaanhoitaja (YAMK)
kouluttaja, tietokirjailija,

klo 15.00 – 15.05

Koulutuspäivien päätös

Välinehuoltoryhmän puheenjohtaja

TERVETULOA!
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OSALLISTUMISMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN
Osallistumismaksu (alv 0 %)
390 €/2 pv, sisältää kurssimaksun ja ohjelmaan merkityn tarjoilun. Yhden päivän kurssimaksu on 200 €,
Osallistuminen illalliselle sisältyy vain kahden koulutuspäivän hintaan.
Opiskelijoiden osallistumismaksu koulutuspäiville on 260,00€/2 pvä, ei sisällä illallista. Yhden päivän
hinta on 150,00€. Esitä opiskelijakortti ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumisen ja osallistumisen vahvistus
Ilmoittautuminen tulee tehdä täyttämällä ilmoittautumislomake 11.7.-14.9.2022 aikana.
ILMOITTAUTUMINEN tämän linkin kautta.
Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujalle lähetetään automaattinen vahvistuskirje. Mikäli et saa
automaattista vahvistusta sähköpostiisi, pyydämme tarkistamaan, että olet lähettänyt lomakkeen
eteenpäin.
Koulutuspäivien lasku lähetetään ilmoittautumisen jälkeen ilmoittamaanne laskutusosoitteeseen.
Maksu on mahdollista maksaa myös ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta.
Majoitus
Majoitusvaraukset: Sokos Hotels Myyntipalvelu
Puhelin: +358 300 870 000 / yksittäiset huonevaraukset
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus ”BCIT220929” varausta
tehdessä.
www.sokoshotels.fi – varauskoodi netissä BCIT220929
Hotellihuoneet ovat käytössänne tulopäivänä klo 16.00 alkaen ja ne tulee luovuttaa lähtöpäivänä
viimeistään klo 12.00.
Standard yhden hengen huone 135,00 euroa/huone/vuorokausi
Standard kahden hengen huone 155,00 euroa/huone/vuorokausi
Huonehintaan sisältyy runsas hotelliaamiainen, WI-FI ja alv.
Jokainen majoittuja vastaa itse omista majoituskuluistaan. Kiintiöstä tehdyt huonevaraukset tulee
vahvistaa luottokortilla varauksen yhteydessä. Huonevaraukset kiintiöstä tulee tehdä 14.09.2022 klo
18:00 mennessä, jonka jälkeen varaamattomat huoneet vapautuvat automaattisesti myyntiin.
Huomioittehan ystävällisesti, että tietosuojasyistä luottokorttitietoja ei saa lähettää sähköpostilla.
Kahden hengen huonetta varattaessa tulee ilmoittaa molempien majoittujien nimet.
Maksutapana hotelli hyväksyy käteisen, pankkikortin tai luottokortin
Saapuminen hotellille
https://fi.hotels.com/ho273271/break-sokos-hotel-flamingo-vantaa-suomi/
Näyttely
Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään sairaalatarvikenäyttely. Seuraa ilmoittautumisaikataulua ja ohjeita www.infektioidentorjunta.fi
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Peruutukset
Mahdollisesta peruutuksesta pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti e-mail: registration@elen.fi
viimeistään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua. Jos peruutus tehdään tämän jälkeen, maksua ei palauteta.
Koulutuspäivien peruuntuminen järjestäjien toimesta on mahdollista Covid19 aiheuttaman
poikkeustilan jatkumisen vuoksi. Seuraa tilannetta 4.8.2022 asti www.infektioidentorjunta.fi
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen:
www.infektioidentorjunta.fi ja registration@elen.fi

