
 

 

JÄRJESTÄJÄ  
Suomen Kardiologinen Seura 
Sepänkatu 20, 90100 Oulu 
Puh. 010 548 1000 
S-posti: fcs@fincardio.fi 
Website: www.fincardio.fi 
 

KURSSIN JOHTAJA 
Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, LL Essi Ryödi, TAYS 
Sydänsairaala, Ensitie 4, 33520 Tampere. Puh. (03) 3116 7993, s-posti: 
essi.ryodi@sydansairaala.fi 
 

TAVOITE JA KOHDERYHMÄ 
Kokouksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa sydänpotilaan 
tutkimuksista ja hoidosta niin tieteen kuin kliinisen työnkin 
näkökulmasta, huomioiden myös muut erikoisalat, joita 
sydänpotilaiden hoidossa tarvitaan. 
 
Kohderyhmänä ovat sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat erikois- ja 
erikoistuvat lääkärit mm. akuuttilääketieteen, anestesiologian ja 
tehohoidon, kardiologian, kliinisen fysiologian, lastentautien, 
sisätautien, sydän- ja rintaelinkirurgian, työterveyshuollon ja 
yleislääketieteen aloilla. Kokoukseen voivat osallistua myös muut 
sydänpotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset. 
 

ERIKOISTUMISPISTEET JA ERITYISPÄTEVYYDET 
Kokousta on hyväksytty erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi
kurssimuotoiseksi koulutukseksi pääohjelman osalta (ei sisällä 
teollisuuden järjestämiä tilaisuuksia) seuraaville erikoisaloille: 
akuuttilääketiede (12), anestesiologia ja tehohoito (14), kardiologia 
(14), kliininen farmakologia ja lääkehoito (10), kliininen fysiologia ja 
isotooppilääketiede (14), kliininen hematologia (4), kliininen kemia 
(14), lastentaudit (4), liikuntalääketiede (6), neurologia (14), radiologia 
(14), sisätaudit (10), sydän- ja rintaelinkirurgia (14), työterveyshuolto 
(4) ja yleislääketiede (14). 
 
Myös muille erikoistumisaloille, joille ei ole järjestäjän taholta haettu 
pisteitä, sekä erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien ja/tai 
erityispätevyyksien pisteiden saamiseksi, tulee kouluttautuvan anoa 
pisteitä suoraan ao. alan alueelliselta vastuuhenkilöltä/kouluttajalta. 
 
Kardiologinen Seura on sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun 
arviointiin ja tätä toteutetaan Duodecimin sähköisen 
arviointijärjestelmän avulla. Todistuksen saamisen edellytys on 
palautelomakkeen täyttäminen. Linkki palautelomakkeeseen 
lähetetään osallistujille n. 1-2 vk kokouksen jälkeen. Erillisellä viestillä 
toimitetaan väliaikaiset tunnukset luentoesitysten katsomiseksi 
Suomen Kardiologisen Seuran Internetsivuilta (voimassa 3 kk ajan). 
 

KOKOUSPAIKKA 
Messukeskus (Siipi) 
Messuaukio 1, 00520 Helsinki.  
Puh. (040) 450 3250 
S-posti: asiakaspalvelu@messukeskus.com 
Website: www.messukeskus.com 
Siiven osoite navigaattoriin: Ratamestarinkatu 13 

 
Luentosaleina toimivat luentosalit 101 AB ja 101 CD. Sisäänkäynti 
näyttely- ja luentotiloihin on Siipi -siiven kautta. Siiven yhteydessä 
oleva hotelli on remontissa ja kulku hotellin aulan kautta on estetty. 
 

Ajo-ohjeet ja pysäköinti 
Ajo-ohjeet ja pysäköinti kts. http://messukeskushelsinki.fi/tulo-ohjeet/.  

Kokousvieraiden käytössä on Siiven pysäköintialue, osoite 
navigaattoriin: Ratamestarinkatu 13. Pysäköinti on maksullista kaikkina 
päivinä, myös rakennus- ja purkuaikoina. Pysäköintimaksu 12 € 
oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana. 
 

Kulkuyhteydet ja sijainti 
Messukeskus sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa. Matkaa lentokentälle on 
n. 13 km (n. 15 min.) ja Pasilan rautatieasemalle (kauko- ja lähijunat) n. 
300 m. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan kestää junalla n. viisi 
minuuttia. Kts. sijantikartta lisätietojen lopussa. 
 
Raitiovaunut 7 ja 9 pysähtyvät Messukeskuksen eteläisen 
sisäänkäynnin edessä. Bussilla pääsee Pasilan asemalle. I- ja P-junat 
liikennöivät lentokentältä Pasilan asemalle. Matka-aika junalla on noin 
puoli tuntia ja junien vuoroväli päiväliikenteessä noin 10 minuuttia. 
 
Helsingin seudun liikenne ja aikataulut: 
https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut 
 
Reittiopas: 
http://www.reittiopas.fi/ 
 
Lähiliikenteen juna-aikataulut: 
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/paakaupunkiseudun_lahiliikenne 
 

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSUT (alv 0%) 
Ilmoittautuminen su 23.9.2018 mennessä seuran nettisivujen 
www.fincardio.fi kautta. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on 
mahdollista enää paikan päällä (on-site) ja osallistumismaksu nousee. 
Ilmoittautumalla ma 13.8. mennessä saa osallistumismaksuun 10 % 
early-bird alennuksen. Vastaamme puhelimitse tiedusteluihin, mutta 
ilmoittautuminen on ainoastaan seuran nettisivujen www.fincardio.fi 
kautta. 
 
3 pv 400 € (on-site 450 €) 
2 pv 350 € (on-site 400 €) 
1 pv (ke/to/pe) 300 € (on-site 350 €) 
alv 0 % 
 
Osallistumismaksu sisältää ko. päivän tieteellisen ohjelman sekä 
ohjelmaan merkityt kahvitarjoilut. Ilmoittautumislomakkeelle tulee 
merkitä osallistumispäivät sekä osallistuminen 
satelliittisymposiumeihin ja sosiaaliseen ohjelmaan tilausmäärien 
kartoittamiseksi. 
 
Torstain iltatilaisuus sisältyy ko. päivän osallistujien 
osallistumismaksuun; paikka tilaisuuteen tulee varata 
ilmoittauduttaessa.  
 
Osallistumismaksuun eivät sisälly lounaat, mutta lounasruokailu on 
mahdollista osallistumalla lounassatelliittisymposiumeihin (maksuton, 
symposiumin lopussa jaetaan lounaslipukkeet, joilla ruokailu Panorama 
-ravintolassa symposiumin jälkeen), tilaamalla 
ilmoittautumislomakkeella lounasliput 13€ (maksu laskulla 
kotiosoitteella) tai ostamalla lounas ravintolassa paikan päällä (15€, 
maksu kortilla/käteisellä).  
 
Eläkeläisille annetaan osallistumismaksuista 50 % alennus (korvaa 
early-bird alennuksen) ja kunniajäsenille eläkeläishinnasta 50 % 
alennus. Ohjelman (sessiot ja satelliittisymposiumit) luennoitsijoilta/ 
puheenjohtajilta ei peritä osallistumismaksua. 
 
Seura perii yksittäisistä laskuista laskutuslisän 5 € ja useamman 
osallistujan koontalaskuista 10 €. Mikäli laskutus joudutaan 

http://www.fincardio.fi/
mailto:asiakaspalvelu@messukeskus.com
http://messukeskushelsinki.fi/tulo-ohjeet/
https://www.hsl.fi/reitit-ja-aikataulut
http://www.reittiopas.fi/
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/paakaupunkiseudun_lahiliikenne
http://www.fincardio.fi/


 
vaillinaisesti annettujen tietojen takia uusimaan/korjaamaan, peritään 
lisäksi käsittelymaksu 10 €. 
Erillisiä vahvistuskirjeitä ei lähetetä ilmoittauduttaessa saadun 
sähköpostivahvistuksen lisäksi, joten ko. vahvistus kannattaa säilyttää. 
Sähköpostivahvistus tulee automaattisesti heti ilmoittautumisen 
jälkeen, kun näyttöruudulle on tullut vahvistus ilmoittautumisen 
onnistumisesta (”Kiitos ilmoittautumisesta”).  
*Mikäli et saa näyttöruudulle ko. viestiä, tarkista mahdolliset 
täyttämättömät kohdat lomakkeelta (näkyvät korostettuna). 
*Mikäli et saa vahvistusta sähköpostiin: Tarkista 
sähköpostisovelluksesta roskapostilaatikko. 
Päivitetyt tiedot kokousta koskien löydät aina kokouksen nettisivuilta 
mm. lisätiedot- ja ohjelmaliitteistä. 
 
Majoitus varataan seuran taholta ainoastaan seuran ohjelman (sessiot) 
luennoitsijoille ja puheenjohtajille, muutoin jokaisen tulee varata 
majoitus itse.  
 
Näyttelyyn tutustuminen sisältyy ainoastaan rekisteröityneille 
osallistujille ja edustajille.  
 

Ilmoittautumalla koulutustilaisuuteen annat luvan tallentaa tietosi 
Suomen Kardiologisen Seuran koulutusrekisteriin. Ilmoittautumisen 
yhteydessä annettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
Satelliittisymposiumien järjestäjille ilmoitetaan osallistujan nimi sekä 
toimipaikka. Lisätietoja www.fincardio.fi. 
 

PERUUTUSEHDOT 
Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostitse.  
30 vrk ennen  kuluton peruutus 
29-14 vrk ennen 10 € peruutusmaksu 
13-7 vrk ennen  50 % osallistumismaksusta + 10 EUR  
 peruutusmaksu 
alle 7 vrk ennen kurssia 100 % osallistumismaksu 
 
Kokouspaikoille vahvistetaan tilausmäärät yleensä n. 2-3 viikkoa ennen 
tilaisuutta, joten tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista tulee 
järjestäjälle jo kuluja. 
 

KAHVIT JA LOUNAAT 

Kahvit 
Kahvit tarjoillaan keskiviikkona Siiven aulassa ja muina päivinä 
näyttelytiloissa ohjelmaan merkittyinä aikoina. Makeat ja suolaiset 
lisukkeet kahvin kanssa sekä mm. virvokkeita ja hedelmiä saa 
näytteilleasettajien tarjoamana näyttelyosastoilta to-pe. 
 

Lounaat 
Osallistumismaksuun ei sisälly lounasta. 
Lounasruokailumahdollisuudet: 

 Maksutta osallistumalla lounassatelliittisymposiumiin; 
lounaslipukkeet jaetaan satelliittisymposiumin päätteeksi. 
Ilmoitathan erityisesti osallistumisen 
lounassatelliittisymposiumeihin lounastilausmäärän arvioimiseksi. 

 Omalla kustannuksella, etukäteishintaan, tilaamalla lounasliput 
ilmoittautumisen yhteydessä (lasku kotiosoitteella). 
Lounaslipukkeet saa nimilapun kanssa rekisteröidyttäessä 
kokoukseen paikan päällä. Mikäli työnantaja korvaa lounaat, 
laskutus itse matkalaskun yhteydessä työnantajalle. 

 Ostamalla lounas paikan päällä Panorama -ravintolasta (maksu 
kortilla/käteisellä). 

 
Osallistujilla ja näytteilleasettajien edustajilla on mahdollisuus 
lounastaa to-pe 4.-5.10. lounasaikaan Panorama –ravintolassa (kulku 
luentosalien 101 ja 102 välistä, opasteet paikan päällä), jossa on tarjolla 
päivän linjastolounas (13 € etukäteen tilattuna tai 15 € paikan päällä). 
Lounaaseen sisältyy lämminruoka (liha-, kala- ja kasvisversio 
valittavina), salaatti- ja leipäbuffet ja jäävesi ruokajuomana. 
Lounaskahvi tarjoillaan näyttelytiloissa. Lounasajat: 
to klo 12.00-13.45 ja  
pe klo 11.30-13.15 

 
Lounasajan sujuvuudeksi pyydämme näytteilleasettajien edustajia 
ruokailemaan to klo 12-13 ja pe klo 11.30-12.15 välisenä aikana. 
Ravintolassa on rajallinen määrä linjasto-ottopaikkoja ja näin taataan, 
että osallistujat ehtivät syödä tauon aikana. 

 

PIENRYHMÄT 
3D pienryhmäopetus  
Ajankohta: perjantai 5.10.2018 klo 8.30-12.10 
Paikka: kokoustilat 216 (hands-on harjoitukset) ja 215 (luennot), 
Messukeskuksen Siipi, 2. krs. 
Järjestäjä: Suomen Kardiologisen Seura, kardiovaskulaarikuvantamisen 
jaos. 
Opetusmuodot: sisältää 80 min. luentomuotoista opetusta ja 90 min. 
hands-on pienryhmäopetusta. 
Pienryhmäopettajat: Vesa Järvinen (el), Antti Saraste (el), Riitta 
Paakkanen (eval), Tiina Ojala (el, lapsiryhmä), Suvi Tuohinen (el) ja 
Sorjo Mätzke (el) 
Ilmoittautuminen: Muun syyskokousilmoittautumisen yhteydessä 
nettisivuilla www.fincardio.fi ja paikkatilanteen salliessa vielä paikan 
päällä. Kurssille otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Osallistujat voivat ilmoittaa toiveen laiteryhmästä 
(GE/Philips/lapsiryhmä), ryhmäjako tehdään kuitenkin sydänecho -
kokemustason mukaan (>100 tai >1000 echoa itsenäisesti). 
Aikuisryhmiä on 5 ja lapsipotilasryhmiä 1.  
Kohderyhmä: Sydänpotilaita hoitavat lääkärit, jotka käyttävät 
sydänechoa työssään ja joilla on jo kokemusta/hyvät taidot sydänechon 
tekemisessä. 
Tukijat: Koulutusta tukevat sopimuspohjaisella koulutustuella Abbott, 
Bayer Oy, GE Healthcare ja Philips. 
Maksu: Avoin syyskokouksen osallistujille. Ei erillistä 
osallistumismaksua. 
 

MUUT SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄT 

TAPAAMISET/KOKOUKSET 
Keskiviikko 3.10. 
9.00-12.30 Kardiologikouluttajien tapaaminen ja lounas, kokoustila 218 
12.30-13.30 Sosiaalisen median tiimitapaaminen, kokoustila 216 Rento 
13.30-15.15 Jaostoimihenkilöiden ja seuran hallituksen edustajien 
tapaaminen, kokoustila 218 
14.30-15.15 Kannatusjäsentapaaminen, kokoustila 216 Rento 
 

JAOSTAPAAMISET 
Syyskokouksen yhteydessä järjestetään kaikille osallistujille avoimia 
jaostapaamisia to 4.10. klo 8-9 ja 9-10. Jaostapaamisissa suunnitellaan 
mm. jaoksen toimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. 
Torstai 4.10. 
klo 8-9 Perustutkimusjaos, kokoustila 212 
klo 8-9 Sydämen vajaatoimintajaos, kokoustila 213 
klo 8-9 Tromboosijaos, kokoustila 211 
klo 9-10 Kardiovaskulaarikuvantamisen jaos, kokoustila 211 
klo 9-10 Preventio- ja kuntoutusjaos, kokoustila 212 
 

SOSIAALINEN OHJELMA 
Keskiviikkona 3.10. ei ole seuran taholta järjestettyä iltatilaisuutta. 
Torstaina 4.10. seurustelua näyttelyssä osiossa klo 17.00-17.25 on 
näyttelyosastoilta tarjolla pientä purtavaa, virvoketta ja tietoa alan 
uutuuksista. 
 

Kokouksen iltatilaisuus  
To 4.10. klo 20.00-00.00 
Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki 
Kokouksen iltatilaisuus järjestetään Scandic Park hotellissa torstaina 
4.10.2018 klo 20.00 alkaen (cocktails), klo 20.30 alkaen ruokailu ja 
ohjelma. Iltatilaisuus on avoin osallistujille ja näytteilleasettajien 
edustajille.  
 
Iltatilaisuus sisältyy osallistujien torstaipäivän osallistumismaksuun, 
mutta paikka tilaisuuteen tulee varata. Edustajat voivat lunastaa 



 
itselleen illalliskortin (120€). Paikkoja rajatusti, varaa siis paikkasi 
ajoissa! 
 
Rekisteröitymisen yhteydessä kokouspaikalla jaetaan iltatilaisuuteen 
ilmoittautuneille illalliskortit, jotka toimivat pääsylippuina eli kortin 
tulee olla mukana. 
 
Femu Brass Band 
Femu Brass Band on vaskikvintetti, jonka solistina toimii Jusba 
Humaljoki. Femu on hilpeä bilebändi, joka on täynnä torvia, 
http://jusbahumaljoki.com/femu-brass-band/ 

 

SATELLIITTISYMPOSIUMIT 
Syyskokouksen yhteydessä järjestetään lääke- ja laiteteollisuuden 
puolesta satelliittisymposiumeja. Kardiologinen Seura on hyväksynyt 
ko. symposiumien tieteellisen ohjelman. Symposiumit ovat 
maksuttomia, mutta niihin tulee ilmoittautua etukäteen tilausmäärien 
vahvistamiseksi satelliittisymposiumjärjestäjien tarjoiluihin, mm. 
lounaat! 
 

NÄYTTELY 
Kokouksen yhteydessä on näyttely, joka on avoinna to-pe 4.-5.10. 
ohjelman mukaisesti. Näyttely ja näyttelyyn tutustuminen sisältyy 
ainoastaan rekisteröityneille osallistujille ja edustajille.  
 

MAJOITUS 
Messukeskuksen yhteydessä oleva Holiday Inn hotelli on remontissa 
ja suljettu. Majoituskiintiöitä on varattu Helsingin keskustasta ja matka 
kokouspaikalle sujuu kätevästi esim. raitiovaunulla. Kts. kiintiöt eri 
hotelleihin alla, tarjolla mm. kävelymatkan päässä kokouspaikasta 
oleva Sokos hotelli Pasila sekä kätevän matkayhteyden ja 
iltatilaisuuden yhteydessä/vieressä sijaitseva Crowne Plaza Helsinki. 
Hinnat ovat kiintiöhintoja ja aina kannattaa etsiä majoitusta eri 
hakusovelluksilla, esim. Trivago, Momondo tms., huokeampien 
huonehintojen etsimiseksi. 
 
Majoitus tulee jokaisen varata itse kiintiöt pienenevät 30 % 13.8. ja 
50% 6.9. eli mahdollisuuksien mukaan kannattaa varaukset tehdä 
ajoissa.  
 
Varauksen yhteydessä tulee mainita varaustunnus ja mahdollinen 
saapuminen klo 18 jälkeen. Hotellihuoneet saa tulopäivänä klo 15 
jälkeen ja uloskirjoittautuminen tulee tehdä lähtöpäivänä klo 12.00 
mennessä. 
 

Scandic Simonkenttä 
Simonkatu 9, 00100 Helsinki Puh.: (09) 68 380  
Sähköposti: simonkentta@scandichotels.com 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-
simonkentta 
 
Scandic Simonkenttä sijaitsee keskustassa. Messukeskukseen matkaa n. 
5 km (n. 20 min. autolla). Lentokentälle 20 km, Pasilan rautatieasemalle 
n. 5 km. Hotellilla on maksullinen pysäköintihalli. 
 
Huonekiintiö ja -hinnat 
Kiintiössä varattavissa standard -tason huoneita kokouspäiville 3.-
5.10.2018 hintaan: 
1 hh 195 EUR/yö 
2 hh 215 EUR/yö 
 
Varaaminen:  Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse suoraan 
hotellin myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja sekä varaustunnusta 
SUO021018 käyttämällä 19.9.mennessä. 
 

Scandic Paasi 
Paasivuorenkatu 5 B, 00530 Helsinki 
Sähköposti: paasi@scandichotels.com 
Puh.: +358 0 2311 700 
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/helsinki/scandic-paasi 

 
Hotelli sijaitsee n. 20 min. kävelymatkan päässä keskustasta. 
Messukeskukseen matkaa n. 4 km (n. 15 min. autolla). Lentokentälle n. 
20 km, Pasilan rautatieasemalle n. 4 km, päärautatieasemalle n. 2 km. 
Hotellia vastapäätä on S-Market Hakaniemen pysäköintihalli 
osoitteessa Paasivuorenkatu 4-6. 
 
Huonekiintiö ja -hinnat 
Kiintiössä varattavissa standard-tason huoneita kokouspäiville 3.-
5.10.2018 hintaan: 
1 hh 151 EUR/yö 
2 hh 171 EUR/yö 
 
Varaaminen: Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse suoraan hotellin 
myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja sekä varaustunnusta 
SUO031018 käyttämällä 19.9. mennessä. 
 

Crowne Plaza Helsinki 
Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki  
Sähköposti: helsinki.cph@restelhotels.fi  
Puh.: +358 (0) 200 48101 (0,17 €/puh + 0,81 €/min + pvm/mpm)  
http://helsinki.crowneplaza.com/ 
 
Hotelli sijaitsee n. 10 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta, 
vastapäätä Töölönlahtea. Messukeskukseen matkaa n. 3,8 km (n. 12 
min. autolla). Lentokentälle 20 km, Pasilan rautatieasemalle n. 3 km, 
päärautatieasemalle n. 1,5 km (18 min. kävellen). Hotellin yhteydessä 
on autotalli. Autopaikka lunastetaan tulojärjestyksessä. Paikkoja ei voi 
varata. 
 
Huonekiintiö ja -hinnat 
Kiintiössä varattavissa standard -tason huoneita kokouspäiville 3.-
5.10.2018 hintaan:  
1 hh 188 EUR/yö  
2 hh208 EUR/yö 
 
Varaaminen: Huonevaraukset tehdään suoraan seuraavien 
varauskanavien kautta varaustunnuksella KARDIOLOGIT 17.9. 
mennessä: Puh: +358 (0) 200 48101 (0,17 €/puh + 0,81 €/min + 
pvm/mpm), sähköposti: helsinki.cph@restelhotels.fi 
 

Original Sokos Hotel Pasila 
Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki 
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi 
Puh.: +358 20 1234 613 
https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/sokos-hotel-pasila 
 
Hotelli sijaitsee n. 4 km päässä keskustasta. Messukeskukseen matkaa 
n. 1 km, (n. 16 min. kävellen). Lentokentälle n. 15 km, Pasilan 
rautatieasemalle n. 500 m, päärautatieasemalle n. 4 km. Hotellissa on 
90 maksullista pysäköintipaikkaa. Ulkopaikan hinta on 15 €/vrk (S-
Cardilla 10 €/vrk) ja sisäpaikan 20 €/vrk (S-Cardilla 15 €/vrk). 
 
Huonekiintiö ja -hinnat 
Kiintiössä varattavissa standard -tason huoneita kokouspäiville 3.-
5.10.2018 hintaan: 
1 hh 135 EUR/yö 
2 hh 155 EUR/yö 
 
Varaaminen: Huonevaraukset tehdään suoraan seuraavien 
varauskanavien kautta varaustunnukselle KARDIOLOGIT 19.9. klo 20 
mennessä: 
Puh.: +358 20 1234 613 
Sähköposti: sokos.hotels@sok.fi 
 

Seuran ohjelman lisäksi järjestetään kokouksessa 
korkeatasoisia satelliittisymposiumeja lääke- ja 
laiteteollisuuden taholta. Kannattaa osallistua! 
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Suomen Kardiologisen Seuran 43. Syyskokouksen 2018 

TUKIJAT 
 

Kokousta tukee sopimuspohjaisella koulutustuella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kokousta tukemassa myös 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  sekä 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Tutustu näyttelyyn ja kierrä kaikki standit – pieni vaiva mutta parasta vastinetta kokousta tukevalle näyttelytoiminnalle!  



 

 


