
 

 

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

KURSSIN JOHTAJA 
Ylilääkäri, dosentti, kardiologian erikoislääkäri, LT Antti Hedman, KYS-
Sydänkeskus, PL 100, 70029 KYS. Puh. (017) 173 311, s-posti: 
antti.hedman@kuh.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 haetaan erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi
kurssimuotoiseksi koulutukseksi pääohjelman osalta (ei sisällä 
teollisuuden järjestämiä tilaisuuksia) seuraaville erikoisaloille: 
akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, kardiologia, kliininen 
farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, 
kliininen hematologia, kliininen kemia, lastentaudit, liikuntalääketiede, 
neurologia, radiologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, 
työterveyshuolto ja yleislääketiede. 
 
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 (Kokoustamo) 
Messuaukio 1, 00520 Helsinki.  
Puh. (040) 450 3250, fax (09) 142 358 
S-posti: asiakaspalvelu@messukeskus.com 
Website:www.messukeskus.com 
Kokoustamon osoite navigaattoriin: Ratamestarinkatu 13 

 
Luentosaleina toimivat luentosalit 101 AB ja 101 CD. Sisäänkäynti 
näyttely- ja luentotiloihin on Kokoustamo -siiven kautta. 
 

Ajo-ohjeet ja pysäköinti 
Ajo-ohjeet ja pysäköinti kts. http://messukeskushelsinki.fi/tulo-ohjeet/.  
Kokous- ja kongressiasiakkaiden käytössä on Kokoustamon 
pysäköintialue, osoite navigaattoriin: Ratamestarinkatu 13. Pysäköinti 
on maksullista kaikkina päivinä, myös rakennus- ja purkuaikoina. 
Pysäköintimaksu 12 € oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden 
aikana. Holiday Inn Helsinki Messukeskuksen majoittujilla on 
käytössään myös hotellin pysäköintihalli, pysäköintimaksu on 26 €/vrk, 
14 €/2-6 tuntia ja 7 €/0-2 tuntia. Parkkihalliin ajetaan hotellin 
itäpäädystä, messupaikoitusalueen tasolta. 
 

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.  
 
Raitiovaunut 7A, 7B 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%) 
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 18.9. saakka, on-line ovat voimassa 
12.9. alkaen. Ilmoittautuminen seuran nettisivujen www.fincardio.fi 
kautta. 18.9. jälkeen ilmoittautuminen on mahdollista enää paikan 
päällä (on-site). Vastaamme puhelimitse tiedusteluihin, mutta 
ilmoittautuminen on ainoastaan seuran nettisivujen 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 Piazza 
ravintolassa symposiumin jälkeen), tilaamalla 
ilmoittautumislomakkeella lounasliput 13€ (maksu laskulla 
työnantajalle tai kotiosoitteella) tai ostamalla lounas paikanpäällä (15€, 
maksu kortilla/käteisellä lounasravintola Piazzassa).  
 
Eläkeläisille annetaan osallistumismaksuista 50 % alennus (korvaa 
early-bird alennuksen) ja kunniajäsenille eläkeläishinnasta 50 % 
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alennus. Ohjelman (sessiot ja satelliittisymposiumit) luennoitsijoilta/ 
puheenjohtajilta ei peritä osallistumismaksua. 
 
Seura perii yksittäisistä laskuista laskutuslisän 5 € ja useamman 
osallistujan koontalaskuista 10 €. Mikäli laskutus joudutaan 
vaillinaisesti annettujen tietojen takia uusimaan/korjaamaan, peritään 
lisäksi käsittelymaksu 10 €. 
 
Vahvistuskirjeet lähetetään ilmoittautumisen umpeutumisen 11.9. 
jälkeen. Ilmoittauduttaessa saa kuitenkin jo vahvistuksen suoraan 
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, mikäli ilmoitettu osoite on 
kirjoitettu huolellisesti ja lomake täytetty loppuun asti (ohjelmisto 
ilmoittaa, että ilmoittautuminen onnistunut).  
 
Majoitus tulee jokaisen varata itse 15.9. mennessä (kiintiöt 
pienenevät 50 % 3 6.9. eli mahdollisuuksien mukaan kannattaa 
varaukset tehdä ajoissa). 
 
Näyttelyyn tutustuminen sisältyy ainoastaan rekisteröityneille 
osallistujille ja edustajille.  
 

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 Kokoustamon 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. Lounaslipun hinta etukäteen 
tilattuna on 13 € ja paikanpäällä maksettuna 15 €. 
Lounasruokailumahdollisuudet: 

 maksutta osallistumalla lounassatelliittisymposiumiin 
(lounaslipukkeet jaetaan satelliittisymposiumin päätteeksi) 

 työnantajan laskuun (mikäli työnantaja korvaa ko. maksun) 
tilaamalla etukäteen lounasliput ilmoittautumisen yhteydessä 
(lounaslipukkeet saa nimilapun kanssa rekisteröidyttäessä 
kokoukseen paikan päällä) 

 omalla kustannuksella (lasku kotiosoitteella) etukäteishintaan 
tilaamalla lounasliput ilmoittautumisen yhteydessä 
(lounaslipukkeet saa nimilapun kanssa rekisteröidyttäessä 
kokoukseen paikan päällä) 

 ostamalla lounas paikan päällä Piazza -ravintolasta (maksu 
kortilla/käteisellä). 

 
Osallistujilla ja näytteilleasettajien edustajilla on mahdollisuus 
lounastaa to-pe 5.-6.10. lounasaikaan klo 11.00-14.00 näyttelytilojen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Piazza -ravintolassa, 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. 
 
Ilmoitathan erityisesti osallistumisen lounassatelliittisymposiumeihin 
lounastilausmäärän arvioimiseksi. 

 

PIENRYHMÄT 
Hands-on intensive course about advanced analysis of myocardial 
performance  
GE Healthcare 
Ajankohta: keskiviikko 4.10.2017 klo 12-15 
Paikka: Kokoustila 217, Messukeskuksen Kokoustamo -siipi, 2. krs. 
Järjestäjä: GE Healthcare 

Kouluttaja: Lars Måge, kliininen käyttökouluttaja, kardiovaskulaarinen 
ultraääni, GE Healthcare 
Koulutuksen kuvaus: Mukaan mahtuu 24 osallistujaa ja kaikille 
osallistujille on tietokone harjoittelua varten. Tilanne 13.9.: kurssi on 
täynnä ja jonotuslistalla jo ilmoittautuneita. 
Kohderyhmä: kaikille sydämen ultraäänitutkimuksia tekeville 
lääkäreille. 
Hinta: Erillistä kurssimaksua ei peritä, kurssi sisältyy syyskokouksen 
osallistujamaksuun. Tilaisuus sisältää lounaan. 
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on päättynyt, paikan päällä 
paikkoja vain jonotuslistalla oleville, mikäli joku vahvistetun paikan 
saajista jättää saapumatta.  
 
Elvytyssimulaatio, pienryhmäopetus  
Ajankohta: torstai 5.10.2017 klo 8.30-16.15 
Paikka: Kokoustila 217, Messukeskuksen Kokoustamo -siipi, 2. krs. 
Järjestäjä: HYKS ATEK ja Suomen Kardiologinen Seura, 
akuuttikardiologian jaos 
Vetäjä/kouluttaja: sh Ville Päivinen ATEK, HUS. 
Koulutuksen kuvaus: Elvytyssimulaatiokoulutus pienryhmissä, ryhmissä 
5-6 osallistujaa. Koulutuksen kesto on 60 min, mikä sisältää 
tapauksesta keskustelun.  
Kohderyhmä: Elvytystilanteissa toimivat lääkärit ja hoitajat 
Hinta: Erillistä kurssimaksua ei peritä, kurssi sisältyy syyskokouksen 
osallistujamaksuun. 
Ilmoittautuminen: ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta paikanpäällä 
voi tiedustella vapaita paikkoja. Järjestäjät ovat tehneet ryhmäjaon 
ilmoittautuneille. Vapaita paikkoja (tilanne 13.9.): 
Ryhmäajat:  
1. ryhmä 8.30-9.30 (kaksi paikkaa vapaana) 
2. ryhmä 12.15-13.15 (yksi paikka vapaana) 
3. ryhmä 13.15-14.15 (yksi paikka vapaana) 
4. ryhmä 14.15-15.15 (yksi paikka vapaana) 
 

MUUT SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄT 

TAPAAMISET/KOKOUKSET 
Keskiviikko 4.10. 
klo 9.00-11.45 Kardiologikouluttajien tapaaminen, kokoustila 205 
(lounas 11.45-12.30 aamiaisravintolassa) 
klo 12.30-13.30 Sydänäänen juhlavuoden teemanumeron 
kirjoittajapalaveri, kokoustila 216 Rento 
13.30-15.00 Jaostoimihenkilöiden ja seuran hallituksen tapaaminen, 
kokoustila 205 (lounas klo 12.45-13.30) 
klo 14.00-15.00 Kannatusjäsentapaaminen, kokoustila 216 Rento 
 
Torstai 5.10. 
klo 9.30-11 Keskussairaalakardiologien tapaaminen, kokoustila 211 
klo 12.45-14.00 Sydänäänen toimittajien tapaaminen, kokoustila 211 
 

JAOSTAPAAMISET 
Syyskokouksen yhteydessä järjestetään kaikille osallistujille avoimia 
jaostapaamisia to 5.10. klo 8-9 ja 9-10. Jaostapaamisissa suunnitellaan 
mm. jaoksen toimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. 
Torstai 5.10. 
klo 8-9 Sydämen vajaatoimintajaos, kokoustila 211 
klo 8-9 Akuuttikardiologian jaos, kokoustila 212 
klo 8-9 Perustutkimusjaos, kokoustila 213 
klo 8-9 Preventio- ja kuntoutusjaos, kokoustila 214 Loisto 
klo 9-10 Tromboosijaos, kokoustila 214 Loisto 
klo 17-18 Rytmikardiologian jaos, kokoustila 211 
 

SOSIAALINEN OHJELMA 
Keskiviikkona 4.10. ei ole seuran taholta järjestettyä iltatilaisuutta.  



 

Tutustuminen näyttelyyn ja seurustelua 
To 5.10. klo 17.00-17.30 näyttelytilat 
Torstaina 5.10. seurustelua näyttelyssä osiossa on näyttelyosastoilta 
tarjolla pientä purtavaa, virvoketta ja tietoa alan uutuuksista. 
 

Kokouksen iltatilaisuus  
To 5.10. klo 19.30-00.00 
Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa  
Kokouksen iltatilaisuus järjestetään Helsingin Messukeskuksen 
Kokoustamossa torstaina 5.10.2017 klo 19.30 alkaen (cocktails), klo 20 
alkaen ruokailu ja ohjelma. Iltatilaisuus on avoin osallistujille ja 
näytteilleasettajien edustajille.  
 
Iltatilaisuus sisältyy osallistujien torstaipäivän osallistumismaksuun, 
mutta paikka tilaisuuteen tulee varata. Illallismaksu aveceille, 
kokoukseen osallistuville ei-jäsenille ja edustajille sekä jäsenille, jotka 
eivät osallistu muutoin päivän ohjelmaan, on 120€. Paikkoja rajatusti, 
varaa siis paikkasi ajoissa!  
 
Rekisteröitymisen yhteydessä kokouspaikalla jaetaan iltatilaisuuteen 
ilmoittautuneille illalliskortit, jotka toimivat pääsylippuina eli kortin 
tulee olla mukana. 
 
Popkorn - Bilebändi isolla B:llä! 
Tässä bändissä yhdistyy 
räjähtävän hyvä meininki, 
ammattitaito ja erityisesti 
loistavaa fiilistä tuova 
musiikki. Bilebändi tuo 
mukanaan mehevän setin 
tämän hetken listahittejä, 
jotka saavat juhlatunnelman 
korkealle ja suomalaisen kankeampiinkin lanteisiin rytmiä. 
Hittivalikoiman tyylilajit vaihtelevat pirskahtelevasta popista 
rokkaavaan tavaraan.  

 

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 5.-6.10. 
ohjelman mukaisesti. Näyttely ja näyttelyyn tutustuminen sisältyy 
ainoastaan rekisteröityneille osallistujille ja edustajille.  
 

MAJOITUS 
Majoitus tulee jokaisen varata itse 15.9. mennessä (kiintiöt 
pienenevät 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 14 
jälkeen ja uloskirjoittautuminen tulee tehdä lähtöpäivänä klo 12.00 
mennessä. 
 

Seuralla on kiintiövaraus Messukeskuksen vieressä sijaitsevasta Holiday 
Inn Helsinki Exhibition & Convention Centre-Messukeskus hotellista.  
 
Holiday Inn Helsinki Exhibition & Convention Centre-Messukeskus 
Osoite: Messuaukio 1, 00520 Helsinki, Finland  
Tel. +358 (0)9 150 900 | fax +358 (0)9 150 901 
Sähköposti: helsinki.holidayinn@restel.fi, puh. 09 150 900 
 
Jokainen osallistujaa varaa huoneensa itse ja varauksen yhteydessä 
tulee mainita varaustunnus ”Kardiologit” ja mahdollinen saapuminen 
klo 18 jälkeen. My.reservation@restel.fi, puh. 020 055 055 (0,17€ /puh 
+ 0,75€/min). 
 
Varaus kannattaa tehdä ajoissa; hotellissa on tilaa rajoitetusti ja 
huoneet vapautuvat myös muiden varattaviksi 16.9. alkaen.  
Hotellihuoneet saa tulopäivänä klo 14 jälkeen ja uloskirjoittautuminen 
tulee tehdä lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. 
 
Huonehinnat standardihuone: 
1hh 168 €/vrk 2hh 188 €/vrk/huone  
Hinnat ovat vuorokausihintoja ja sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, 
iltasaunan. kuntosalin vapaan käytön, wifin sekä alv:n. 
Maksutapa: käteinen, pankkikortti tai luottokortti, jokainen maksaa itse 
paikan päällä. 
 
Scandic Park 
Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki Puh.: (09) 47 371 Sähköposti: 
parkhelsinki@scandichotels.com 
http://www.scandichotels.fi/Hotels/Suomi/Helsinki/Scandic-Park-
Helsinki/ 
Leveyspiiri - 60,179556 Pituuspiiri - 24,927978 
 
Scandic Park Helsinki sijaitsee 10 minuutin kävelymatkan päässä 
keskustasta, vastapäätä Töölönlahtea. Messukeskukseen matkaa n. 3,6 
km (n. 11 min. autolla). Lentokentälle 20 km, Pasilan rautatieasemalle 
n. 3 km. Hotellilla on maksullinen pysäköintihalli. 
 
Huonekiintiö ja -hinnat 
Kiintiössä varattavissa standard -tason huoneita kokouspäiville 4.-
6.10.2017 hintaan: 
1 hh 125 EUR/yö 
2 hh 145 EUR/yö  
 
Varaaminen 
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse Scandicin nettisivulta 
osoitteesta www.scandichotels.fi. Kaikki varaukset tulee tehdä 
varauskoodia BSUO041017 käyttämällä 20.9.2017 mennessä. 
 
 
 

Seuran ohjelman lisäksi järjestetään kokouksessa 
korkeatasoisia satelliittisymposiumeja lääke- ja 
laiteteollisuuden taholta. Kannattaa osallistua! 
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Suomen Kardiologisen Seuran 42. Syyskokouksen 2017 

TUKIJAT 
 

Kokousta tukee sopimuspohjaisella koulutustuella 
 
 
 
 
 
 

Kokousta tukemassa myös 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


