
Ohjeistus Valtakunnallisen seminaarin puhujille ja 
työpajojen vetäjille 
 

Kaksipäiväinen Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari on 

suunnattu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa mukana oleville erikoistuville lääkäreille ja 

heidän kouluttajilleen. Seminaarin teemana on työterveysyhteistyö.  

Asiantuntijaluennot 
1) Aamupäivän puhujilla on käytettävissään 30 minuuttia ja iltapäivän puhujilla 40 min 

(esityksen kestoksi suositellaan aamupäivän puhujille noin 20min ja iltapäivän puhujille noin 

30 min, keskusteluun olisi hyvä varata aikaa noin 10min, etenkin jos esitys ei itsessään sisällä 

yleisöä aktivoivia osuuksia) 

2) Haluatko aktivoida yleisöä esityksesi aikana? Seminaarissa on käytössä Presemo-niminen 

digitaalinen aktivointityökalu. Sen avulla voi aktivoida yleisöä kysymyksin, äänestyksin ja 

keskusteluin. Koko esityksen ajan avoinna olevan seinälle heijastettavan keskustelukanavan 

kautta yleisö voi esittää kysymyksiä ja kommentteja alustajalle. Esiintyjänä voit myös laatia 

yleisölle omia kysymyksiä tai äänestyksiä etukäteen. Presemon käyttö onnistuu 

älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Jos kiinnostuit tästä mahdollisuudesta, niin ota 

yhteyttä ja keskustele tarkemmista ohjeista Lena Selänteen kanssa (lena.selanne (at) ttl.fi).  

3) Tilaisuudessa on käytössä kannettava tietokone, valkokangas, dataprojektori ja mikrofoni. 

Jos sinulla on erityistoiveita esitystekniikan suhteen, otathan yhteyttä seminaarin järjestäjiin 

4) Pyydämme myös suostumustasi esityksen videointiin, katso erillistä lomaketta sivulla 

http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/ohjelma/ohjeet-esiintyjille/ 

5) Esityspalkkiot maksetaan Helsingin yliopistojen palkkio-ohjeistusten mukaan, ota yhteyttä 

omaan yhteyshenkilöösi. 

6) Sinulla on mahdollisuus osallistua myös muuhun ohjelmaan ja tarjoiluun. Ilmoittaudu 18.10. 

mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62287/lomake.html 

7) Esitys toimitetaan seminaarin järjestäjille etukäteen (viimeistään 24.11.15) 

Työpajat 
Työpajoihin osallistuu Helsingin yliopiston kliininen opettaja puheenjohtajan ominaisuudessa.  

1) Työpajojen kesto on 1 t 30 min (keskiviikkona 25.11. klo 13-14.30) 

2) Työpajan toteutusmuoto on vapaa. Tilat ovat luokkamuodossa tai pienryhmissä vetäjän 

toiveen mukaan. Työpajan toteutusta voit suunnitella yhdessä oman yhteyshenkilösi kanssa. 

3) Työpajojen yleisenä tavoitteena on tarjota osallistujille teemaan liittyviä elämyksiä, joista 

olisi hyötyä työterveyslääkärin arjen työssä. Voit itse ja yhdessä yhteyshenkilösi kanssa 

pohtia oman teemasi mukaiset tarkemmat tavoitteet työpajalle. 

4) Työpajatilat on varustettu tavanomaisella tekniikalla: kannettavalla, dataprojektorilla, 

wifi:llä, valkokankaalla ja fläppitaululla. Mikäli tarvitset muita materiaaleja, huolehdithan 

niiden saamisesta itse. 

5) Esityspalkkiot maksetaan Helsingin yliopistojen palkkio-ohjeistusten mukaan, ota yhteyttä 

omaan yhteyshenkilöösi. 

6) Sinulla on mahdollisuus osallistua myös muuhun ohjelmaan ja tarjoiluun. Ilmoittaudu 18.10. 

mennessä osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/62287/lomake.html 


