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Lähihoitaja2020 -tapahtuma järjestetään taas 4.9.2020 ja se valtaa koko Suomen  
Arvoisa oppilaitoksen edustaja 

Tässä tiedotteessa saat arvokasta tietoa jo perinteeksi muodostuneen Lähihoitaja2020 -tapahtuman 

käytännönjärjestelyihin liittyen.  

Olemme joutuneet pohtimaan koronapandemian mahdollisia vaikutuksia jo ennakkoon syksylle 2020. 

Suomen hallituksen antamia suosituksia ja arvioita seuratessa on odotettavissa jonkinasteisten 

rajoitustoimien olevan edelleen päällä syyskuussa, erityisesti yleisötapahtumien osalta.  

Koska Lähihoitaja -tapahtumaan osallistuu pääasiassa sosiaali- ja terveysalan tulevia ammattilaisia, olemme 

päättäneet toteuttaa tapahtuman täysin uudella tavalla. Tapahtuman toteutus on päätetty siirtää 

kokonaisuudessaan verkkoon! Lähihoitaja2020 -tapahtuma järjestetään streamattuna 4.9.2020 alustavasti 

klo 10-16 välillä. Alustavaa ohjelmaa tullaan muokkaamaan niin, että opiskelijoilla on mahdollisuus 

ruokailuun ja pitkin päivää mahdollisuus osallistua lyhyisiin taukoihin luentojen välillä. 

Tämä uudistus tuo mukanaan monia mahdollisuuksia! Nyt jokaisella – siis aivan jokaisella on mahdollisuus 

osallistua Lähihoitaja -tapahtumaan välimatkoista riippumatta. Tämä on tilaisuus, mitä ei kannata jättää 

käyttämättä, sillä koulutuspäivä on täysin maksuton ja osallistuminen on helppoa – ja mikä tärkeintä, se 

osallistuminen on mahdollista turvavälit huomioon ottaen. 

Oppilaitoksella osallistuminen voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että tapahtuman streamauskanava 

avataan auditorioon, jossa opiskelijoilla olisi mahdollisuus luentoja katsoa. Myös streamauksen 

laajentaminen pienimpiin tiloihin, kuten luokkahuoneisiin on täysin mahdollista. 

Tapahtuman ohjelma pysyy samana, ohjelmarunkoa tullaan tarkentamaan ja muokkaamaan paremmin 

verkkototeutukselle sopivaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa mikrotaukojen lisäämistä sekä ruokatauon 

aikatauluttamista varsinaiseen ohjelmaan. Tämä tietenkin venyttää alkuperäistä ohjelmaa, ja alustavasta 

ohjelmasta poiketen arvioitu tapahtuman ajankohta on 4.9.2020 klo 10-16.  

Kuluvan vuoden tapahtuma on jo perinteeksi muodostunut, ja ohjelmaan on ladattu jälleen laadukas 

kattaus ammatillista ohjelmaa – tapahtuman ohjelma on rakennettu niin, että tapahtuma soveltuu kaikille 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille – tämä tilaisuus kannattaa hyödyntää! Lähihoitaja2020 -tapahtumassa 

luvassa on laadukasta ammatillista ohjelmaa– ohjelma on rakennettu niin, että tapahtuma soveltuu sekä 

aloittaville että valmistumassa oleville lähihoitajaopiskelijoille! 

Päivitämme ohjelmatietoja sekä lisäämme aikanaan tapahtumaan osallistumislinkin myös SuPerin 

verkkosivujen Lähihoitaja -tapahtuman osioon. Löydät sen Täältä (www.superliitto.fi → Opiskelijat → 

Lähihoitajatapahtuma) 

Tehdään tästä tapahtumasta yhdessä loistava startti syyslukukaudelle!  

Lisätietoja tapahtumasta antaa opiskelija-asiamies Tico Svart (tico.svart@superliitto.fi, 09 2727 9205) 
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