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Ilmoittautuminen & aamupala
8:00 - 9:00
Opiskelijapäivät aloitetaan ilmoittautumisella luentosalin
edustalta. Kaikille Stoppiin osallistuville on luvassa STOP-kassi
täynnä lahjoja ja muistoja tapahtumasta.

Tervetuloa!
9:00 - 9:15
TSTS ry & Tehy ry toivottavat teidät tervetulleeksi Suomen
ensimmäisille sosiaali- ja terveysalan opiskelijapäiville Turkuun!

Millariikka Rytkönen
9:15 - 9:45
Tehyn nykyinen ja Kätilöliiton entinen puheenjohtaja ei varmasti
esittelyjä kaipaa. Moniosaaja ja vaikuttava Millariikka edustaa meitä
kaikkia Tehyläisiä kunnialla loppuun asti! Miltä näyttää sosiaali- ja
terveysalan tulevaisuus? Miten ala muuttuu?
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Tauko
9:45 - 10:00
Nopea vessatauko, älä missaa seuraavaa luentoa!
Vessat löytyvät aivan luentosalin ulkopuolelta.
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Luento 1: Maili Malin
10:00 - 10:45
Teema: Monikultuurisuus
Valtiotieteen tohtori ja dosentti Malin on maahanmuuton ja
monikulttuurisuuden asiantuntija. Parhaillaan hän toimii
erikoistutkijana Siirtolaisuusinstituutissa Turussa. Tarkempana
aiheena rasismin terveys- ja hyvinvointivaikutukset.
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Tauko
10:45 - 11:15
Siirry käytävän puolelle, nimittäin siellä sinua odottavat
opiskelijapäivien ständit! Paikalla edustajia mm. seuraavilsta
yhdistyksistä ja firmoista: MLL, TUO, Seuturekry,
Sairaanhoitajaliitto
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Luento 2: Tiina-Maria Sandelius
11:15 - 12:00
Teema: Työssä jaksaminen
Työyhteisövalmentaja, Business Coach, Sosionomi ja perhe -ja
psykoterapeutti Tiina-marialla on pitkä kokemus työyhteisöjen,
johtoryhmien ja yritysjohdon valmentamisesta ja
kehittämisestä. Työn aiheuttama stressi, työyhteisön ristiriidat,
työelämän jatkuvat muutokset ja vaatimusten kasvu vaikuttavat
elämäämme – halusimme tai emme.

Tiesitkö, että vuoden 2018 STOP on historiansa
ensimmäinen? Tulevaisuudessa STOP tullaan
järjestämään vuosittain aina eri sote-yhdistyksen
toimesta ympäri Suomen. Tämän vuoden
opiskelijapäivien teemana on sote-alojen haasteet.
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Tauko: Lounas
12:00 - 13:00
Suosittelemme aivan luentosalin läheisyydessä sijaitsevaa Arkean
Saviruukkua, mistä opiskelijat saavat lämpimän lounaan
edulliseen opiskelijahintaan 2,6 euroa. Saviruukun valikoimaan
kuuluu niin perusruoka, kuin myös kasvis- ja salaattivaihtoehdot.
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Luento 3: Kaisa Impilä
13:00 - 13:45
Teema: Työturvallisuus
TtM ja sairaanhoitaja Impilä on toiminut pitkään ja laaja-alaisesti
terveydenhuollon ammattilaisena. Parhaillaan hän on
hallinnollisena osastonhoitajana ensihoidon- ja päivystyksen
liikelaitoksessa Turussa. Miten vältetään vaaratilanteita töissä?

Tauko
13:45 - 14:15
Nopea vessatauko, älä missaa seuraavaa luentoa!
WC-tilat löytyvät aivan luentosalin ulkopuolelta.

Luento 4: Niina Eklöf
14:15 - 15:00
Teema: Monikultuurisuus
TtT ja sairaanhoitaja on toiminut
lukuisissa sosiaali- ja terveysalan sektoreissa vuosien aikana.
Tuore tohtori väitteli alkuvuodesta mielenkiintoisella aiheella,
josta hän tulee varmasti kertomaan tarkemmin luennossaan.
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KIITOS!
15:00-15:15
TSTS ry, Tehy ry ja Tehy Opiskelijat kiittävät kuuntelijoita,
luennoitsijoita ja yhteistyötahoja antoisista luento-osuudesta. Ilta
jatkuu rastikierroksella ja jatkoilla!
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Iltatapahtuma
16:30 Rastikarttojen haku Turun Tuomiokirkolta klo 16:30 alkaen.
Rastikierros päättyy klo 21.
Stand-up koomikko Olli Siiki aloittaa klo 21:45 ja illan kruunaa
STIG klo 23:00 Night Club Marilynissä!

STOP 2018 STANDIT:
SAIRAANHOITAJALIITTO,
BIOANALYYTIKKOLIITTO, ENSIHOITAJALIITTO,
MLL, SEUTUREKRY, TURUN AMK, TEHY RY

Opiskelijapäivien järjestelyistä ja
toteuttamisesta vastaa ensikädessä Turun
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden
yhdistys - TSTS ry.
Tapahtumaa tukemassa Tehy ry.

