
 

 

 

KOULUTUSPÄIVÄ: 

Suoli-aivoakselin merkitys kuntoutuksessa 

 Aika Perjantai 23.10.2020 klo 8.30 – 15.45 (ilmoittautuminen 8.30-9.00) 

Paikka Tays Palvelutalo, Palvelutalo 1 -kokoustila, 0. krs, Elämänaukio 2, 33521 

Tampere Tays-alueen kartta 
 

Kohderyhmä Lasten, nuorten ja aikuisten neurologisia ja psykiatrisia sairauksia sekä 

käytösoireita hoitavat neurologian, psykiatrian ja yleislääketieteen 

erikoislääkärit ja kehitysvammahuollon erityisasiantuntijat sekä muut asiasta 

kiinnostuneet 

 

Tavoite Koulutuspäivän tavoitteena on antaa eri erikoisalojen kliinikoille perustietoa 

suolen toiminnan merkityksestä ihmisen somaattiseen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin. Koulutuksessa pohditaan myös, miten käytännön lääkärin 

kannattaa huomioida suolen toiminta hoitaessaan neuropsykiatrisiin, 

erityisesti autismikirjon häiriöihin liittyviä, lääkkeellisille ja muille kuntouttaville 

toimille heikosti reagoivia käytösoireita, kuten itsetuhoisuutta ja 

väkivaltaisuutta. 
 

SISÄLTÖ  

8.30 Ilmoittautuminen  

9.00 Johdanto - haasteet ja mahdollisuudet, ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso, 

Tays 
10.00 Suoli-mikrobi-aivoakseli, ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela, 

Helsingin yliopisto 

11.00 Lounas (omakustanteinen) 

12.00 Kehitykselliset neuropsykiatriset sairaudet ja suoli-aivoakseli, lasten 

gastroenterologi, apulaisprofessori (pediatria) Marko Kalliomäki, Tyks 

13.00 Ravitsemusterapeutin kokemuksia käytännön työstä, 

ravitsemusterapeutti, TtM Marjo Mäkitalo, Tays 

13.30 Kahvitauko 

14.00 Vagushermon stimulaation merkitys, neurologian professori Jukka Peltola, 

Tays 
15.00 Kommenttipuheenvuoro & keskustelu, Kristiina Kantola, Tampereen 

seudun autismiyhdistys ry 

15.30-15.45 Loppuyhteenveto, ylilääkäri Nina Bjelogrlic-Laakso, Tays 

 
 
Videoyhteysmahdollisuus ja yhteyden tilaaminen 
 
Koulutukseen voi tilata videoyhteyden. Selvitä ennen ilmoittautumista yhteysmahdollisuus omassa 
toimipisteessäsi (tila, jonne yhteys tilataan sekä tilan videoyhteyslaitteet, mahdollisuus etäyhteyden 
testaamiseen). Yhteydestä sovitaan erikseen Taysin AV-asiantuntijan kanssa videopalvelut@pshp.fi, 
jonka jälkeen koulutukseen voi ilmoittautua. Taysissa: Hatanpäällä videoyhteydestä sovitaan 
videohasa@pshp.fi, Pitkäniemessä pitneuvonta@pshp.fi, Valkeakoskella videovals@pshp.fi ja 
Sastamalassa videosastamala@pshp.fi kanssa. Jokaisen videoyhteyden kautta koulutukseen 
osallistuvan on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti koulutuskalenterissa. Vastaa ilmoittautumisen 
lisäkysymykseen, mihin videoyhteys on sovittu eli missä osallistut videoyhteydellä koulutukseen. 
 
Osallistumismaksu (muut kuin PSHP:n työntekijät) on henkilökohtainen myös videoyhteydellä 
osallistuttaessa. Tuntiveloitteinen videoyhteysmaksu (tilakohtainen) ei kuulu osallistumismaksuun. 

 
 

  
  

 
 

 

https://www.tays.fi/fi-FI/Kartat/taysinkartta


 

 

 Järjestäjätaho  
Tays Osaamisen kehittämisyksikkö, koulutuspalvelut@pshp.fi  

 

Osallistumismaksu  
105 euroa (+ alv 24 %) / hlö muilta kuin PSHP:n työntekijöiltä (myös videoyhteydellä osallistuttaessa).  
Osallistumismaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. 

 

Ilmoittautumiset 
15.10.2020 mennessä PSHP:n henkilöstö ilmoittautuu vain Intran HR-työpöydän kautta, 
muut Internetin www.tays.fi/koulutus ja sähköisen koulutuskalenterin kautta. Mikäli  
olet kalenterimme uusi käyttäjä, sinun tulee ensin rekisteröityä kalenterin käyttäjäksi.  
Saatuasi siitä vahvistusviestin, voit käydä ilmoittautumassa. Otathan tarvittaessa  
yhteyttä koulutuspalvelut@pshp.fi, autamme mielellämme. 

 

Ilmoittautumisen sitovuus  
Koulutukseen ilmoittautumista pidetään sitovana. Peruuttaminen tai muutokset siinä  
tulee tapahtua ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Ilmoittautumisajan jälkeen  
peruttu ilmoittautuminen laskutetaan täysimääräisenä. Esteen sattuessa koulutuspaikan  
voi luovuttaa samassa työyhteisössä toimivalle kollegalle. 

 

 
 

 

 

Tervetuloa koulutukseen! 
 

Lisätietoja 
koulutuksista ja 
ilmoittautumiset 
koulutuskalenterin 
kautta 
 

koulutuspalvelu@pshp.fi 

 taysosaaminen 
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