Tiedeviestinnän seminaari
20.9.2018, Medisiina D, Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro -sali

Terveysviestintä on helppoa – vai onko?



Miten puhua terveyteen liittyvistä asioista vastuullisesti mutta ei yksisuuntaisen valistavasti?
Minkälainen ammattieettinen koodisto määrittää terveysviestintää?
Päivän aikana opitaan perustiedot viestintään liittyvistä eettisistä ohjeista sekä
keskustellaan.

Tavoite:
 Perustiedot viestinnän pelisäännöistä
 Tapaustarkastelun kautta hyvien viestintäkäytänteiden vahvistaminen
Kohdeyleisö: opiskelijat (opintopiste), tutkijat, lääkärit, tiedottajat ja tiedetoimittajat ja alumnit
Interaktiivisuus yleisen keskustelun tukena: äänestykset, viestiseinä

Ohjelma

Puheenjohtaja: TJNK:n pääsihteeri Reetta Kettunen
11:00 - Lounas
11:45 - Seminaarin avaus: dekaani Pentti Huovinen, TY ja TJNK:n puheenjohtaja Katja Bargum, Yle
12:00 – Alustukset
 Akateemikko Risto Nieminen, Aalto-yliopisto: TBA
 Ylilääkäri Markku Sainio, Työterveyslaitos: Ympäristöyliherkkyyksistä viestiminen (?)
 Kirjailija, työelämäprofessori Tiina Raevaara, TY: TBA
 Erikoislääkäri, kliininen opettaja Ulla Ahlmén-Laiho, TY: Lääkärin ja toimittajan
kohtaamisesta.
 Turun Journalistiliiton puheenjohtaja Sini Silvàn: Hyvät tiedeviestinnän käytänteet
14:15 – Kahvitauko ja vapaata keskustelua
14:30 – Ohjatut keskustelut tapaustarkastelujen pohjalta
Moderaattori: Reetta Kettunen
Kommentaattorit:
 viestijä, toimittaja: Sini Silvàn ja Tiina Raevaara
 asiantuntija, tutkija, lääkäri: Ulla Ahlmén-Laiho, Markku Sainio
 potilasjärjestöjen edustaja/edustajia
Tapausesittelyt, 5 kpl:
 Opiskelijat ja tohtorikoulutettavat valmistelevat ennakkotyönä 5 haastavaa
terveysviestinnän tapausta, joista 5-7 min napakat esitykset.
 Moderaattori lähettää etukäteen valmistelevan ohjeistuksen kommentaattoreille, yhden
ollessa aina tietyn tapauksen pääasiallinen vastuukommentaattori. Moderaattori vetää
keskustelun kunkin tapausesittelyn jälkeen.



Sen jälkeen vapaata keskustelua, johon osallistuu koko yleisö.

Viestiseinä: TJNK hoitaa viestiseinän keskustelujen/kysymysten seuraamisen ja kiteyttää
keskeisimmät ajatukset mukaan keskusteluun.
16:30 - Seminaarin päätös: Katja Bargum ja Pentti Huovinen: vuoropuhelu, mitkä ovat 1-3 tärkeintä
asiaa päivän annista

Kurssin lisätehtävät opintopisteen/pisteiden saamiseksi:
 verkossa (Moodle) ennakkomateriaaliksi esim. Ulla Järveltä ja Tiina Raevaaralta tiede- ja
terveysviestintää avaavia artikkeleja/kirjoja.
 ennakkotehtävä: Kuvataan ja pohditaan oma haastava, terveysviestintään liittyvä tapaus,
joka voi olla oikea, omiin kokemuksiin perustuva tai täysin keksitty (esim. kunnioittava
potilaan kohtaaminen monimutkaisissa oireyhtymissä, joita ei tunnusteta sairauksiksi,
uskomus- ja vaihtoehtohoidot, nosebo, rokotusvastaisuus, suuren yleisön luottamus
tutkijoihin, ravintokeskustelut ym ym. vapaasti valittava aihe)
 ennakkokarsinta: järjestäjät valitsevat 5 tapausta, joista pyydetään lyhyt 5-7 min esitys
 esitykset: valitut opiskelijat pitävät esitykset seminaari-iltapäivän aikana (heille 2 op):
esityksessä tuodaan esille oman tapauksen kuvaus ja toimintatapojen pohdinnan alustus
 seminaaripäivän jälkeen: lyhyt kirjallinen (oman tapauksen) reflektointi. Pohditaan, mitä
uusia näkökulmia ja ideoita parempaan viestintään päivä antoi.
 palaute: opettajat kommentoivat verkossa
 opettajat: Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Kurssisuoritusvaihtoehdot:
 pelkkä seminaari 6 tuntia
 seminaari ja verkkotehtävät 1 op
 seminaari, verkkotehtävät ja esitys seminaarissa 2 op

