Arktinen ympäristö, ihmiset ja terveys
– siltoja tutkimuksen ja päätöksenteon välille
Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista haasteista yhteiskunnille, kulttuureille ja terveydelle.
Arktinen alue, ihmiset ja yhteiskunnat kohtaavat ilmastonmuutoksen moninaiset vaikutukset ja muutokseen
sopeutuminen edellyttää uutta tieteellistä tietoa, seurantaa ja ennakointia. Ilmastonmuutoksen ja luonnon
monimuotoisuuden köyhtymisen alulle panemat globaalit yhteiskunnalliset prosessit ja tautien leviäminen
vaikuttavat myös Suomeen. Seminaarin järjestäjä on Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH) yhteistyössä kansanedustaja Tytti Tuppuraisen kanssa. CERH on Oulun yliopiston monitieteinen tutkimusyksikkö ja WHO:n yhteistyökeskus teemalla Globaali muutos, ympäristö ja kansanterveys.
Maailman terveysjärjestön yhteistyökeskukset ovat WHO:n pääjohtajan nimeämiä keskuksia, joiden
tarkoituksena on tukea WHO:n tavoitteiden toimeenpanoa. CERH on Suomen pohjoisin yhteistyökeskus,
ainoa yliopistollinen WHO:n yhteistyökeskus Suomessa, ja ainoa keskus, jonka tehtäviin kuuluu ”Globaali
muutos, ympäristö ja kansanterveys”.
Seminaari tuo uusia näkemyksiä ja vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Miten ilmastonmuutos ja terveys näkyvät Suomen Arktisen Neuvoston puheenjohtajuuskaudella
2017–2019?
• Mikä on WHO:n ja sen yhteistyökeskusten rooli ratkaisujen etsimisessä globaaleihin haasteisiin?
• Miten ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin?
• Mitä uusia tutkimushaasteita muuttuva ilmasto ja ympäristöongelmien globalisaatio tuovat?
• Mitä haasteita on tutkimustiedon yhdistämisessä ilmastonmuutosta koskevaan päätöksentekoon?
• Miten tutkimus voi edistää vaikuttavaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa?
Seminaari on suunnattu päättäjille, viranomaisille, kansalaisjärjestöille ja tutkijoille. Seminaari luo siltoja
tutkimusmaailman, päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden välille. Seminaari on maksuton kutsuseminaari. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan oululaisesta huippututkimuksesta ja yhteisistä tulevaisuuden
haasteista!
CERH:in ja WHO Collaborating Centre in Global
Change, Environment and Public Health:in johtaja
Jouni J. K. Jaakkola sekä kansanedustaja Tytti
Tuppurainen.
Aika:

Tiistai 31.5.2016
klo 8.30-14.00

Paikka: Pikkuparlamentti
Arkadiankatu 3, Helsinki
Kuva: Ilpo Okkonen

Ohjelma
8:30-8:45

Seminaarin avaus
Johtaja, professori Jouni Jaakkola, CERH, Oulun yliopisto
8:45–9:00
Ilmastonmuutostutkimus ja tutkimustiedon hyödyntäminen päättäjien näkökulmasta
Kansanedustaja, suuren valiokunnan toinen varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen
9:00–9:20
Ilmastonmuutos, sää ja ilmansaasteet
Professori Jaakko Kukkonen, Ilmatieteen laitos
9:20–9:40
WHO, ilmastonmuutos ja terveys (englanniksi)
Professor, Technical Officer for Climate Change and Health Vladimir Kendrovski
WHO Regional Office for Europe
9:40–10:00 Ilmastonmuutoksen globaalit haasteet (englanniksi, via skype)
Professori Colin Butler, co-director of Health-Earth network,
University of Canberra
10:00–10:15 Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden valmistelu ja haasteet
Arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen
10:15–10:30 Keskustelu
10:30–11:00 Kahvi
11:00–11:15 Äärilämpötilat ja niiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja kuolleisuuteen
Dosentti, yliopistotutkija Tiina Ikäheimo, CERH, Oulun yliopisto
11:15–11:30 Ilmastonmuutos, astma ja allergiat
Varajohtaja, tutkijatohtori Timo Hugg, CERH, Oulun yliopisto
11:30–11:45 Ilmastonmuutoksen kulttuuriset vaikutukset, alkuperäiskansat ja ilmastonmuutos
Tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi (Juvvá Lemet), Lapin yliopisto
11:45–11:55 Ilmastonmuutos arjessa
Taiteilija ja poronhoitaja Petra Magga-Vars
11:55–12:05 Arktiset haasteet
Entinen pääministeri Paavo Lipponen
12:05–13:25 Paneelikeskustelu:
Arktisuus, WHO ja tutkimus – siltoja tiedemaailman ja päätöksenteon välille
(englanniksi)
Moderaattori: Professori Jouni J. K. Jaakkola
Panelistit: Entinen pääministeri Paavo Lipponen, Professori Vladimir Kendrovski,
Suojeluasiantuntija Hanna Aho, Ylitarkastaja Hannu Stålhammar (STM)
Teemoina mm.:
			
• Ilmastonmuutoksen ympäristölliset ja terveydelliset haasteet
			
• Millaista tietoa päättäjät ja kansalaiset tarvitsevat
			
• Miten tutkimus voi hyödyttää päätöksentekoa?
			
• Mikä on WHO:n rooli arktisella alueella?
			
• Mitkä ovat tutkimuksen ja päätöksenteon lähitulevaisuuden haasteet?
13:25–13:45 Keskustelu
13:45–14:00 Yhteenveto: miten tästä eteenpäin - askelmerkit tulevaisuuteen ja tutkimushaasteet
Johtaja, professori Jouni Jaakkola, CERH, Oulun yliopisto

Lisätietoa: www.oulu.fi/cerh							

Tervetuloa!

