Suomen biostatistiikan seura ry:n järjestää yhteistyössä MTT:n kanssa Jokioisissa 23.8.2012:

Syystapaaminen teemalla
”Biostatistikkojen elonkorjuu”
Seminaaripäivän aikana tutustumme esitysten merkeissä erilaisiin biostatistikkojen haasteisiin luonnonvara- ja
ympäristötutkimuksen alalla. Esitysten tarkoituksena on esitellä jäsenistölle biostatistikkojen töiden laajaa skaalaa ja
ajankohtaisia asioita ja antaa näin osallistujille uusia ideoita myös omaan työhön. Lisäksi perehdymme päivän aikana
postereihin tutkimustiedon välittäjinä. Posteriteema huipentuu tilastotieteen jatko-opiskelijoiden harjoitusluonteiseen
posterinäyttelyyn.
Päivä sisältää runsaasti mahdollisuuksia vaihtaa kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa sekä tutustua uusiin kollegoihin.
Toivomme että saisimme aktivoitua mukaan mahdollisimman laajan joukon jäsenistöä. Kaikki siis innolla mukaan!
Paikka: Datum -rakennus (entinen M-talo), MTT, Tietotie, Jokioinen
Ajo-ohjeet: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/yhteystiedot/ajoohjeet/lahestymiskartat
Julkisilla kulkuvälineillä Jokioisiin pääsee parhaiten joko saapumalla linja-autolla Turun suunnasta Jokioinen th pikavuoropysäkille tai muilta suunnilta Forssaan tai junalla Humppilaan. Järjestämme tarvittaessa yhteiskyydit
Jokioinen th -pikavuoropysäkiltä joko klo 7:30 tai 9:00, Forssasta noin klo 8:00 ja Humppilasta noin klo 8:00. Päivän
päätteeksi järjestetään myös yhteiskyytejä pysäkeille. Ilmoita Timo Hurmeelle (timo.hurme@utu.fi), jos haluat
osallistua kyydityksiin!
Ohjelma:
8:30 – 9:00

aamukahvi tarjolla Datumin aulassa

9:00 – 9:15

aloitussanat, puheenjohtaja Timo Hurme, Datumin auditorio

9:15 – 11:30

luonnonvara- ja ympäristöalan biostatistikkojen esityksiä:
Biometrikko Lauri Jauhiainen, MTT - Kun maailma ei riitä – mallituksia alkioista globaaliin
muutokseen ja ruokaturvaan
Erikoistutkija Juha Heikkinen, Metla – Metlan tilastotieteestä ja Ylä-Lapin metsien inventoinnista
Erikoistutkija Olli Malve, SYKEn Vesikeskus – Vesivarojen seurannan, käytön ja hoidon haasteet
tilastotieteilijälle
Tutkimuspäällikkö Mika Kurkilahti, RKTL – Seurantojen otoskoon arviointi RKTL:ssä
Erikoistutkija Jukka Ranta, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira – Epävarmuus ja riskinarviointi:
tiedon paloja, näytön synteesiä

11:30 – 12:45 lounas (omakustanteinen)
12:45 – 13:45 luento aiheesta ”Tieteelliset posterit viestinnän välineenä” – Saija Silen, Jyväskylän yliopisto
13:45 – 15:00 Tilastotieteen jatko-opiskelijoiden posterisessio ja iltapäiväkahvi, Datumin aulassa
15:00 – 17:00 Rentoutumista opastetulla kierroksella maatalousaiheisessa esittelypuistossa – Elonkierrossa
17:00 –

STAT-picnic, SAS-juomilla ja hyvillä ruuilla, Elonkierron savusauna- ja grillikatosalueella

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 14.8.2012 seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri@biostatistiikanseura.org.
Ilmoita samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta. Tilaisuus on jäsenille maksuton ja uusia jäseniä otetaan vielä
ennen tilaisuutta ilomielin seuraan (täytä www-sivuilta löytyvä lomake: http://www.biostatistiikanseura.org).
Tervetuloa viettämään mukavaa päivää yhdessä kollegoiden kanssa!
Suomen biostatistiikan seuran hallitus

