TERVETULOA
”PITÄÄKÖ OLLA HUOLISSAAN?”
MONITIETEELLISEEN TIEDEPÄIVÄÄN 31.10.2019!
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän yliopisto järjestävät jälleen yhteistyössä
Monitieteellisen tiedepäivän. Tänä vuonna tiedepäivässä paneudutaan muun muassa
terveydenhuollon resursseihin ja kustannusmalleihin sekä biopankkitoimintaan ja
geenitietoon. Luennoilla etsitään vastausta kysymykseen pitääkö asiasta olla sosiaalija terveydenhuollossa huolissaan. Lisäksi tiedepäivässä esitellään sairaanhoitopiirin ja
yliopiston tutkimustoimintaa posterinäyttelyn muodossa.
Kohderyhmä:

Tutkijat, opettajat, terveydenhuollon ammattilaiset, opiskelijat ja
muut aiheesta kiinnostuneet

Paikka:

Jyväskylän yliopiston päärakennus, juhlasali C1,
Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä

Aika:

torstai 31.10.2019 klo 9:00–16:15

Posterit:

Mahdollisuus esitellä tutkimus ja kehittämistöitä posterin
muodossa (ohjeet sivulla 3). Parhaat posterit palkitaan.

Ilmoittaudu tiedepäivään ja posterinäyttelyyn 13.10.2019
mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/639FA3AD02283611
Osallistumiskulut: Tapahtuma on osallistujille maksuton (lounas omakustanteinen).
Lisätietoja:

Tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen
Tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen
etunimi.sukunimi@ksshp.fi
tieteellinentutkimus@ksshp.fi

OHJELMA
Klo 9:00 – 9:20

Tiedepäivän avauspuheenvuorot
Jyväskylän yliopiston edustaja
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustaja

Klo 9:20 – 12:00

Pitääkö olla huolissaan…
-

-

Ylidiagnostiikka tekee terveistä sairaita / Suomen Akatemian kliininen
tutkija, dosentti Kari Tikkinen, Helsingin yliopisto ja HUS:n urologian
poliklinikka
Terveydenhuollon resurssien riittävyydestä / apulaisprofessori Paulus
Torkki, Helsingin yliopisto
Sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttö / digijohtaja Jari Porrasmaa,
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Klo 12:00 – 13:00

Lounas (omakustanteinen) sekä postereihin tutustuminen

Klo 13:00 – 14:45

Pitääkö olla huolissaan…
-

Geenitesteistä ja geneettisen tiedon käytöstä / tutkimusprofessori
Markus Perola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Biopankkitietojen hyödyntämisestä / toimitusjohtaja Marco
Hautalahti, FinBioBank (FINBB)

Klo 14:45 – 15:15

Kahvitauko ja posterinäyttelyyn tutustuminen

Klo 15:15 – 16:00

Pitääkö olla huolissaan…
-

Klo 16:00 – 16:15

Kustannusmalleista / tutkijatohtori Toni Ruohonen, Jyväskylän
yliopisto

Postereiden palkitseminen ja päätössanat

Ohjelman muutokset mahdollisia.

OHJEET
Posterinäyttely ja -kilpailu
Posterit ovat esillä yliopiston päärakennuksen aulatilassa ja ne pääsee asettelemaan seinäkkeisiin
kello 8.30 alkaen, kiinnitystarvikkeita löytyy paikan päältä. Toivomme, että olette esittelemässä ja
edustamassa työtänne mahdollisuuksien mukaan lounastauolla klo 12:00-13:00 sekä kahvitauon
aikana klo 14:45–15:15.
Posteriseinäkkeeseen sopivan pystysuuntaisen posterin mitat ovat: korkeus 137 cm ja leveys 97 cm.
Posteri voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.
Jos haluat osallistua posterillasi parhaan posterin kilpailuun, toimita se SÄHKÖISESTI osoitteeseen
tieteellinentutkimus@ksshp.fi 13.10.2019 mennessä. Laita viestin aiheeksi ”Monitieteellinen
tiedepäivä”. Sen lisäksi tuo posteristasi paperiversio näyttelyyn ja ole paikalla esittelemässä sitä.
Vain määräpäivään mennessä arvioitavaksi toimitetulla posterilla voit osallistua kilpailuun.
Parhaat posterit palkitaan tiedepäivän päätteeksi klo 16.

Tutkimus- tai kehittämishankkeen esittely
Tarjoamme mahdollisuuden tulla esittelemään omaa tutkimus- tai kehittämishankettasi
tiedepäivään. Kyseessä tulee olla tiedepäivän sisältöteemaan liittyvä tutkimusaihe. Pidätämme
oikeuden valita aiheeseen sopivat hankkeet.
Tarjoamme esittelijöille seinäkkeen/esittelypöydän, joten paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu
13.10. mennessä sähköpostitse: tieteellinentutkimus@ksshp.fi

