Teppo
Kröger
Teppo Kröger
on Jyväskylän yliopiston
yhteiskuntapolitiikan
professori ja Suomen Akatemian
Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen
huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut
vanhuspalveluja jo 28 vuoden ajan,
osallistunut moniin alan kansainvälisiin
tutkimushankkeisiin ja kehittänyt uusia
käsitteellisiä näkökulmia kuten juuri
hoivaköyhyyden käsitteen. Hän on
suosittu puhuja alan koulutustapahtumissa ja myös median usein käyttämä
asiantuntija.

Raimo
Sulkava
Raimo Sulkava on Amia
Muistiklinikan
lääketieteellinen johtaja,
professori sekä neurologian ja geriatrian erikoislääkäri. Raimo on tutkinut
ja hoitanut neurologisia ja geriatrisia
potilaita, erityisesti muistisairaita ihmisiä yli 30 vuoden ajan. Hän on tehnyt
väitöskirjan Alzheimerin taudista ja
kirjoittanut yli 300 tieteellistä artikkelia ja kirjaa pääosin muistisairauksista
sekä kouluttanut ja opettanut runsaasti
aiheeseen liittyen. Tärkeää on erottaa ikään liittyvät muistilipsahdukset
alkavasta Alzheimerin taudista, Lewyn
kappale -taudista ja muista aivosairauksista. Kokonaisvastuun ottaminen ja
yhteistyö muistikoordinaattorin ja
muiden ammattilaisten kanssa tuovat
parhaan tuloksen yhdessä uusimpien
hoitomenetelmien kanssa. Hyvällä
hoidolla muistisairas ihminen kykenee
säilyttämään autonomiansa ja elämään
mahdollisimman normaalia elämää.

Hannu
Lauerma
Hannu Lauerma
on psykiatrian ja
oikeuspsykiatrian erikoislääkäri,
lääketieteen
tohtori ja psykoterapeutti, jolla on
unilääketieteen erityispätevyys. Hän
on koko maata palvelevan akuutin
sairaalan, Psykiatrisen vankisairaalan
vastaava ylilääkäri, tietokirjailija, sivutoiminen yksityislääkäri ja psykiatrian
dosentti. Hän on työskennellyt myös
määräaikaisena psykiatrian professorina Turun yliopistossa, sivutoimisesti
THL:n tutkimusprofessorina ja useitten lehtien vakituisena kolumnistina.
Hänelle on myönnetty useita tiedonvälittämiseen liittyviä palkintoja, ja hän
on työssään kohdannut väkivaltaisia
potilaita alkaen vuodesta 1982.

Tiina-Maria
Sandelius
Tiina-Maria on
kouluttaja, sertifioitu Business
Coach, sosionomi YAMK,
psykoterapeutti, perheterapeutti ET
ja ryhmäcoach. Tiina-Marian motto
on: ”Kun keskitymme oleelliseen,
teemme oikeita asioita!”. Valmentajana Tiina-Maria on energinen ja vahva
kokonaisuuksien tarkastelija. Vahvuuksinaan Tiina-Maria pitää visuaalista
työskentelyä, asioiden kokoamista,
sanoittamista ja mahdollisuuksien
löytämistä. Työelämä on tuonut Tiina-Marialle monialaista osaamista sekä
ymmärrystä ihmisyydestä. Työelämän
muutokset, uudenlaiset työskentelytavat sekä niiden ympärillä tapahtuvat
ilmiöt ovat hänelle tuttuja. Psykoterapeuttina ja valmentajana Tiina-Maria
omaa aktiivisen kuuntelun ja läsnäolon taidon. Näiden lisäksi hänelle on
tärkeää haastaa ihmisiä aivan uusien
näkökulmien äärelle.

Ilkka
Halava
Ilkka Halava
(KTM, CBC) on
tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja
Prime Frontier Oy:n sekä Future Works
Oy:n toimitusjohtaja. Hän on yksi
Suomen suosituimmista puhujista ja
monen organisaation luottosparraaja. Sydämellinen radikaali, sovittelija,
myötäajattelija. Mahdollisten tulevaisuuksien tarkkanäköinen kartoittaja
ja vaikeidenkin ongelmien kärsivällinen
ratkoja. Oppimisaddikti ja paremman
huomisen rakentaja. Koska huomisen
haasteista et selviä eilisen resepteillä.
Ilkka Halavan pitkän ajan puhujakeskiarvo on 4,6 asteikolla 1-5.

Heidi
Parisod
Heidi Parisod
toimii tutkijana
Hoitotyön tutkimussäätiössä
(Hotus), joka
julkaisee kansallisia tutkimusnäyttöön
perustuvia ja hoitotyöhön kohdentuvia hoitosuosituksia. Koulutukseltaan
Heidi on terveyden- ja sairaanhoitaja
ja terveystieteiden tohtori, ja hän toimi
vuonna 2019 julkaistun ”Muistisairaan
henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – lääkkeettömät
menetelmät hoitotyössä” -hoitosuositustyöryhmän puheenjohtajana.
Heidin osuudessa kuullaan, millä
lääkkeettömillä menetelmillä on tutkitusti hyötyä tuettaessa muistisairaan
päivittäistoiminnoista suoriutumista
hoitotyössä. Kehittämällä hoitotyötä
tutkimusnäyttöön perustuen voidaan
edistää hoidon tasalaatuisuutta ja potilasturvallisuutta.

