
ARVO Seminar Spring 2019

Date Time Presentation Topic Place

21.1.2019 15.00 – 16.00 Enni Makkonen,
Tampereen biopankki

BioBank ARVO A207

31.1.2019 15.00 – 16.00 Hannele Laivuori, TAU TBA ARVO F213

21.2.2019 15.00 – 16.00 Kati Juuti-Uusitalo,
TAU

Epithelial cells in small intestine and retina,
different location but similar functions

ARVO F217

14.3.2019 15.00 – 16.00 Esko Kemppainen,
TAU

Metabolic regulation of early T cell
differentiation

ARVO F217

4.4.2019 15.00 – 15.30 TBA TBA ARVO F217

15.30 – 16.00

25.4.2019 15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Anna Laitinen, TAU

Liisa Viitasalo, TAU

Risk of CD and Season of birth

Microbial seromarkers in first degree relatives
of CD patients

ARVO F217

16.5.2019 14.45 – 15.15

15.15 – 16.00

Marleena Repo, TAU

Minna Hietikko, TAU

Expression of iron transporter proteins
in the small bowel mucosa of children with

celiac disease

PhD Thesis

ARVO F217

4.6.2019 15.00 – 16.00 Kirsi Granberg, TAU Immune suppression in brain tumors ARVO F217



Hyvät keliakiatutkijat,

Tänä keväänä jatkuu tutkijaseminaari postdoceille, väitöskirjatutkijoille ja syventävien/Pro Gradu
tutkielmien tekijöille. Idea on, että kukin tutkijoista esittelee vuorollaan oman projektinsa parinkymmenen
minuutin esitelmässä taustoineen, menetelmineen ja siihen astisine tuloksineen. Väitöskirjatutkijoiden ei
ole tarkoitus esittää koko väitöskirjaprojektiaan vaan kulloinkin käynnissä oleva osatyö. Taustassa voisi
kertoa mistä koko väitöskirjassa on kyse. Tapahtuman ei ole tarkoitus olla juhlava, vaan päinvastoin
informaali, ja idea on esittää kanssatutkijoille, mitä kukin on tekemässä ja sitä kautta herättää vilkasta
keskustelua. Jokaisen esityksen jälkeen keskustelulle on varattu aikaa 10 minuuttia. Esitettävien projektien
ei tarvitse olla ”valmiita” vaan myös tutkimussuunnitelman voi esittää. Esitykset pitää varautua pitämään
englanniksi, koska paikalla saattaa olla ulkolaisia tutkijoita.

Kokoonnumme Arvossa yllä ilmoitettuina päiviä kello 15-16  yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa.
Tervetuloa!

Terveisin

Katri K, Katri L, Kalle and Teea

Dear Celiac disease Researchers,

In Spring 2019, for all celiac disease researchers are arranged a common Research Seminar. The researchers
from medical and molecular science presents his/her project in 20 min presentation with background,
methods and results obtained until the date. The purpose is not to present a whole thesis but the ongoing
project with the background describing the thesis idea. The seminar is informal aiming to raise a lively
discussion. The project chosen for presenting doesn’t need to be complete/finished, and also a project plan
can be presented. In case of foreign people sitting in the audience, each researcher in charge should be
prepared to give the presentation in English.

The following meetings are approximately twice in a month  at 15-16 p.m as dated in the list above.
Welcome!

Best regards

Katri K, Katri L, Kalle and Teea


