
 
 
 

JÖKÖT LINNASSA XIII 
 
Kurssin ohjelma rakentuu asiantuntijaluennoitsijoiden alustusluennoista sekä osallistujien omien 
potilastapausten interaktiivisesta käsittelystä. Kurssilla opitaan ja kerrataan kardiologian kliinisen työn 
perustietoja syventyen kuitenkin myös yksityiskohtaisempiin asioihin. Kurssin sisältö on suunnattu 
erikoistuville lääkäreille sekä nuorille kardiologeille. 
 
Tiistai 24.5.2022 
11.15 ‐ 12.00  Buffetlounas 
12.00 ‐ 12.10  Kurssin avaus ja nuoret kardiologit jaoksen esittely 
  LT Emmi Castrén, HUS Sydän‐ ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala 
12.10 ‐ 14.40  Sessio I: Rinnasta ottaa – ovatko koronaarit kunnossa? 

Professori Juha Sinisalo, HUS Sydän‐ ja keuhkokeskus 
 

14.40 ‐ 15.10  Kahvitauko 
 
15.10 ‐ 17.40  Sessio II: Sepelvaltimotauti ja sydämen vajaatoiminta – kuvat kertovat. 

Professori Marja Hedman, KYS Kuvantamiskeskus 
 
Keskiviikko 25.5.2022 
07.30 ‐ 08.30  Aamiainen 
 
08.30 ‐ 09.30  Kurssilaisten omien tapausten esittely 
09.30 ‐ 12.30 Sessio III: Rytmikardiologian salat – EKG pinnalta ja pintaa syvemmältä. 

Dosentti Hannu Parikka, HUS Sydän‐ ja keuhkokeskus 
 

12.30 ‐ 13.30  Lounas 
 
13.30 ‐ 14.30 Kurssilaisten omien tapausten käsittely ja parhaiden tapausten palkitseminen 
14.30  Tilaisuuden päätös 
  Emmi Castrén 
 
 
Järjestäjä: Suomen Kardiologinen Seura, nuoret kardiologit jaos. 
Koulutustilaisuutta tukevat sopimuspohjaisella koulutustuella Abbott Medical Finland Oy, Bayer Oy ja 
Biotronik Oy. 
 
Kurssin johtaja: Dosentti Hannu Parikka, HUS Sydän‐ ja keuhkokeskus, s‐posti: hannu.parikka@hus.fi 
 
Kurssin yhteyshenkilö: Nuoret kardiologit jaoksen Helsingin yhteyshenkilö sisätautien el, kardiologian eval Emmi 
Castrén, HUS Sydän‐ ja keuhkokeskus, Jorvin sairaala, gsm. 040 352 5272, s‐posti emmi.castren@hus.fi 
 
Kurssin vetäjät: 
Kurssin luennoitsijoina toimivat kokeneet kardiologit Helsingin ja Kuopion yliopistosairaaloista: 
professori Juha Sinisalo (juha.sinisalo@hus.fi), 
professori Marja Hedman (marja.hedman@kuh.fi) 
dosentti Hannu Parikka (hannu.parikka@hus.fi) 
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Kokouspaikka ja majoitus: Vanajanlinna, Vanajanlinnantie 476, 13330 Harviala Hämeenlinna, lisätietoja ja ajo‐
ohjeet: www.vanajanlinna.fi. 
 
Kurssin opetusmuoto: Kurssi on luentomuotoinen koulutus, jossa käydään läpi myös osallistujien omia 
potilastapauksia. Kurssilla käydään läpi luennoitsijoiden valitsemia aiheita käytännön kardiologian eri sektoreilta. 
Jokaisen kurssilaisen tulee valmistella koulutukseen lyhyt opettavainen potilastapaus. Paras potilastapaus 
palkitaan ilmaisella rekisteröinnillä vuoden 2022 syyskokoukseen. Ryhmätyömuotoisella keskustelulla on 
ohjelmassa keskeinen osuus. 
 
Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa kardiologiaan erikoistuville lääkäreille käytännönläheistä 
perustietoa kardiologian eri osa‐alueilta. 
 
Kohderyhmä: Kardiologiaan erikoistuvat lääkärit ja vasta valmistuneet kardiologit sekä kardiologiasta 
kiinnostuneet sisätautilääkärit ja sisätauteihin erikoistuvat lääkärit. 
 
Erikoistumiskoulutus: Kurssi on hyväksytty erikoistumiskoulutuksen kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville 
erikoisaloille: kardiologia (13), sisätaudit/ eriytyvä koulutus (10) ja sisätaudit/ runkokoulutus (10). 
 
Palaute/ todistus: Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan 
ProMedicon (Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin 
sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja 
palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään ilmoittauduttaessa annettuun 
sähköpostiosoitteeseen ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen ja lähetyksen jälkeen. HUOM, tulee 
täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen (ei voi tulostaa toisella käyttökerralla). 
 
Kurssimaksu: 300 €, maksu sisältää tieteellisen ohjelman, kahvit, lounaat, iltapalan ja majoituksen.  
 
Osallistuminen: Ennen ilmoittautumista osallistumisesta tulee sopia oman yksikön ylilääkärin kanssa. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 6.5.2022 mennessä Suomen Kardiologisen Seuran 
internetsivujen www.fincardio.fi kautta. Kurssille otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä noudattaen 
alueellista tasapuolisuutta ja osallistujiksi valitaan ensisijaisesti koulutukseen ensimmäistä kertaa osallistuvia. 
Lisätietoja koulutuskoordinaattori Jaana Kemppainen, s‐posti: jaana.kemppainen@fincardio.fi, puh. 050 592 
1847. * 
 
Peruutusehdot: Peruutuksista tulee ilmoittaa aina kirjallisesti sähköpostilla.  

30 vrk ennen kurssia kuluton peruutus 
29‐14 vrk ennen kurssia 10 EUR peruutusmaksu 
13‐7 vrk ennen kurssia 50 % osallistumismaksusta + 10 EUR peruutusmaksu 
alle 7 vrk ennen kurssia 100 % osallistumismaksu 
Kokouspaikoille vahvistetaan tilausmäärät yleensä n. 2 viikkoa ennen tilaisuutta, joten 
tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista tulee järjestäjälle jo kuluja. 

 
Matka- ja majoitusvaraukset: Osallistujien tulee varata matkat kokoukseen itse. Majoituksen tarve tulee 
ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella ja majoitusvaraus hoidetaan seuran toimistolta käsin. 
 
Sosiaalinen ohjelma: Iltapala järjestetään saunatilassa tiistaina 24.5. klo 19.00 alkaen. 
 
 
* Ilmoittautumalla koulutustilaisuuteen annat luvan tallentaa tietosi Suomen Kardiologisen Seuran koulutusrekisteriin. 
Koulutusrekisteritietoja tullaan säilyttämään 10 vuoden ajan. Koulutusrekisterin tietosuojaseloste löytyy Seuran nettisivuilta. 
Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
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