
Luotettavaa tietoa terveydestä.

LUENTOKATALOGI



MUUTIMME
TERVEYSMEDIANME

Missiomme on tarjota turvallista, tutkittuun tietoon perustuvaa
terveysaiheista tietoa kiinnostavassa ja helposti lähestyttävässä
muodossa. Murramme sitkeitä myyttejä ja vanhentuneita
käsityksiä terveydestä.

Olemme toimineet edelläkävijöinä sosiaali-, terveydenhuolto-
ja opetusalan ammattilaisten työskentelylle sosiaalisen median
alustoilla. Loimme Suomen ensimmäisen ja suurimman
sosiaalisen median moniammatillisen tiedeyhteisön.

Suositut sosiaalisen median kanavamme tarjoavatkin
vuorovaikutteisen pohjan tutkitusta tiedosta kiinnostuneille
ja edistävät nuorten naisten asemaa omien alojensa
erityisasiantuntijoina.

Monipuolinen ammattitaitomme koostuu lääketieteestä,
terveystieteistä, ravitsemustieteestä, kasvatustieteestä ja
teologiasta. Lisäksi erityisosaamista löytyy esimerkiksi
psykologiasta, kuntoutuksesta ja liikunnasta.

Tuotamme luentopalveluita suomen ja englannin kielillä niin
työhyvinvoinnin tueksi, kuin erilaisiin tapahtumapäiviin ja
virallisempiin tilaisuuksiinkin.

Sosiaalisen median (Instagram, TikTok) sisällön aktiivisen
tuottamisen lisäksi olemme kirjoittaneet kaksi tietokirjaa ja
julkaisseet tutkittua terveystietoa popularisoivan podcastin.

Miten sen teemme?

Mitä teemme?

https://www.instagram.com/tiedenaiset/
https://www.tiktok.com/@tiedenaiset
https://www.tiedenaiset.fi/kirjat/
https://podme.com/fi/tiedenaiset-podcast


Puhumaan
tilattavissa:

Miksi hyvinvointiin
suhtaudutaan yhtenä
suoritteena muiden joukossa?
Onko enemmän aina enemmän
myös terveystekojen suhteen?
Kuinka löydän keinot oman
hyvinvointini tukemiseen?
Aloita utelias opintomatka kohti 
 kestävää tapaa toteuttaa
hyvinvointitekoja omassa
arjessasi elämän realiteetit
joustavasti huomioiden.

Hyvinvoinnin suorittaminen ei johda mihinkään

LUENTOAIHEITA

Mitä voit tehdä jo tänään oman
hyvinvointisi eteen? Mitä voitte
työyhteisössänne yhdessä tehdä
tukeaksenne arjessa jaksamista?
Ota askel kohti syvällisempää
ymmärrystä omasta
hyvinvoinnistasi ja opi, mitkä
kaikki tekijät vaikuttavat
ihmisen hyvinvointiin arjessa -
niin kotona kuin työpaikallakin. 

Lempeämpää työhyvinvointia

Puhumaan
tilattavissa:



Kaipaatko perusteluita sille,
miksi toistuvat "itseään niskasta
kiinni ottamiset" eivät ole
toimiva ratkaisu terveyden
edistämiseen? Miksi ehdottomat
säännöt tai tiukat suunnitelmat
eivät aina toimi? Ja mitä ihmettä
näiden sääntöjen tilalle pitäisi
keksiä? Luennolla pääset
tutkimusmatkalle psykologiaan
elämäntapojen ja terveys-
käyttäytymisen taustalla. 

Terveystekojen psykologia: miksi pelkkä tieto ei riitä?

Puhumaan
tilattavissa:

Puhumaan
tilattavissa:

Onko paino hyvinvointia
määrittelevä tekijä? Kuinka
painoon pitäisi suhtautua
ja kuinka siitä puhutaan?
Tämä luentokokonaisuus
on muovattavissa niin
työhyvinvointiluennoksi,
kuin terveydenhuoltoalan
ammattilaisille soveltuvaksi
täydennyskoulutukseksikin.

Painokeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen

Esimerkiksi Hyvinvoinnin suorittaminen ei johda mihinkään,
Lempeämpää työhyvinvointia ja Terveystekojen psykologia -
luennot muodostavat luontevan yhtenäisen kokonaisuuden.

Luentojamme voi yhdistellä myös sarjaksi.



Täytyykö kaikkea maistaa tai
lautanen syödä aina tyhjäksi?
Miksi lapsi nirsoilee? Milloin
nirsoilusta pitää huolestua? Mistä
ruoka-kasvatuksessa ylipäätään
on kyse? Luennon jälkeen tunnet  
ruokakasvatuksen taustateorian,
osaat tarkastella oman
ruokasuhteesi vaikutuksia
läheisiin ympärilläsi ja pystyt
tukemaan myös lapsen terveen
ruokasuhteen muodostumista.

Ruokakasvatus

Puhumaan
tilattavissa:

Tunnetko toistuvasti paineita
ottaa itseäsi niskasta kiinni?
Haluatko päästää irti toistuvasta
dieettikierteestä ja oppia,
kuinka omaa ruokasuhdetta 
 muutetaan joustavampaan
suuntaan? Luennon avulla
pääset matkalle kohti aidosti
lempeämpää suhdetta ruokaan.
Tapahtumassa pohditaan myös
dieettien tuomia haasteita
tutkittuun tietoon perustuen.

Intuitiivinen syöminen

Puhumaan
tilattavissa:



Häiritseekö jatkuva syömisen
pohtiminen arkeasi? Haluaisitko
sinäkin ymmärtää paremmin
omaa suhdettasi ruokaan?
Mietitkö, kuinka voisit suhtautua
sekä omaan kehoosi että
ruokaan ja syömiseen
lempeämmin? Syvennä
ymmärrystäsi ruokasuhteen
eri ulottuvuuksista ja mullista
syömiseen liittyvä ajattelusi. 

Ruokasuhde

Puhumaan
tilattavissa:

Korjaako ulkonäön
muokkaaminen kehonkuvan
haasteet? Kuinka myönteinen
kehonkuva syntyy ja kuinka voin
itse vaikutaa oman kehonkuvani
muodostumiseen? Tutustu
kehosuhteen muodostumisen
taustateorioihin tutkitun tiedon
valossa ja opi ymmärtämään
omaa kehosuhdettasi
paremmin.

Kehosuhde

Puhumaan
tilattavissa:

Tiimimme pystyy tarjoamaan ajantasaiseen ja
uusimpaan tietoon perustuvia työhyvinvointi-, koulutus- 
 ja tapahtumaluentoja ruoka- ja kehosuhteen teemoista.

Olemme ruoka-ja kehosuhdetyöskentelyn asiantuntijoita. 



Kuinka erotan luotettavan ja
epäluotettavan tiedon toisistaan?
Millaisia väitteitä kannattaa
kyseenalaistaa? Kuinka viestiä
vakuuttavasti ja vaikuttavasti?
Opi arvioimaan tietolähteiden
luotettavuutta ja välttämään
argumentaatiovirheitä tai tutustu
rakentavan argumentaation
perusteisiin Tiedenaisten
ammattilaisten opastuksella.

Tunnista luotettava tieto

Puhumaan
tilattavissa:

Kuinka sosiaalisessa mediassa
toimitaan asiantuntijan roolissa?
Tarvitseeko some ylipäätään
asiantuntijoita tai voiko esimerkiksi
lääkäri somettaa omasta työstään?
Millainen sisältö sosiaalisessa
mediassa tavoittaa mahdollisimman
suuren yleisön ja kuinka tulisi
toimia kohun kohdatessa?
Terveydenhuoltoalan sosiaalisen
median pioneereina toimineet
Tiedenaiset opastavat
somemaailman saloihin.

Ammattilaisena sosiaalisessa mediassa

Puhumaan
tilattavissa:



Sanni Härmä on tilattavissa
tapahtumien ja teemapäivien
juonto- ja haastattelutehtäviin.
Sannin karismaattinen ja
rauhallinen esiintymistyyli
vakuuttaa aina yleisönsä.

Etsitkö juontajaa tapahtumaasi? 

Luento tarjoaa työkaluja
oppimisen tehostamiseen niin
ajanhallinnan kuin tutkitusti
tehokkaiden oppimistekniikoidenkin
näkökulmista. Lisäksi luennolla
käsitellään yleisimpiä oppimista
rajoittavia uskomuksia. Sisältö on
räätälöitävissä eri opintotyyppien
tarpeisiin aina lukio-opinnoista
korkeakoulujen pääsykokeisiin
ja työelämälähtöiseen ammatilliseen
täydennyskoulutukseen asti. 

Opi tehokkaammin

Puhumaan
tilattavissa:

Sähköposti
info@tiedenaiset.fi

Instagram
@tiedenaiset

LinkedIn
Tiedenaiset Oy



LUENTOPALAUTTEITA

Rauhallinen ja luonteva tyyli esiintyä. Silmiä avaavaa tietoa!

Mahtava tietopaketti laadukasta selkeästi jäsenneltyä sisältöä.

Vaikka aiheesta oli jo jonkin verran tietoa, niin sain mahtavia
ahaa-elämyksiä! Ihanan lempeä suhtautuminen kysymyksiin.

Ilmapiiri oli lämmin, turvallinen ja hyväksyvä.

Teette hyvää työtä. Olen oppinut paljon!

Tapahtuman lämmin ja hyvä fiilis jäi mieleen. Yhteinen
loppukeskustelu antoi vertaistukea ja pohdittavaa.

Kiitos, viikon (tai jopa vuoden) parhaasta koulutuksesta!

Ihanan fresh näkökulma verrattuna moneen muuhun
"sääntöorientoituneeseempaan" hyvinvointipuhujaan!

A different yet impressive take! The webinar flowed smoothly.

The lecturer was very educated in her field and it
was very interesting to listen to.

Science has the answer!

Työhyvinvointi

Ravitsemus ja keho 

Luennoitsijalla oli mielenkiintoinen tyyli tuoda asiat esille.

Mahtava tietopaketti laadukasta selkeästi jäsenneltyä sisältöä.

Hyvät käytännön vinkit ja kokemukset.

Lämmin kiitos ammattitaitoisesta mutta samalla
helposti lähestyttävästä esityksestä!

Mieli, ajattelu ja oppiminen 



Jasmiina Pöntinen

Anniina Halonen 

Heidi Kinnunen

RAVITSEMUS- JA
TERVEYSTIETEISSÄ ME

Terveystieteiden maisteri
Terveystieteiden väitöskirjatutkija

TYÖ JA KOULUTUS

Terveystieteiden maisteri
Laillistettu ravitsemusterapeutti

Psykologian laajat sivuaineopinnot
Työterveyshuollon asiantuntija 

TYÖ JA KOULUTUS

Ravitsemustieteen kandidaatti
Filosofian maisteri, ihmisravitsemus ja

ruokakäyttäytyminen (valmis keväällä 2023)

TYÖ JA KOULUTUS



SOSIAALI- JA
TERVEYSALALLAME

Fysioterapeutti
Lantionpohjan fysioterapeutti

Tiedenaiset Oy:n toimitusjohtaja

TYÖ JA KOULUTUS

Lääketieteen lisensiaatti
Anestesiologiaan ja

tehohoitoon erikoistuva lääkäri

TYÖ JA KOULUTUS

Jenni Puoliväli-Oksala

Jemiina Kemppainen



Sanni Härmä

Teologian maisteri
Uskonnon lehtori

Uskonnon, psykologian, filosofian
ja terveystiedon aineenopettaja

TYÖ JA KOULUTUS

KASVATUS- JA
TERVEYSTIETEISSÄ ME

Minni Nevalainen

Kasvatustieteen maisteri
Peruskoulun luokanopettaja

Terveystiedon aineenopettaja

TYÖ JA KOULUTUS



voi lähettää seuraavien yhteystietojen avulla eteenpäin:

Luentotiedustelut, tarjouspyynnöt ja rakkauskirjeet

OTA YHTEYTTÄ!

Sähköposti
info@tiedenaiset.fi

Instagram
@tiedenaiset

LinkedIn
Tiedenaiset Oy


