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Hallituksen kokouksen esityslistalle toimitettavat asiat pyydetään lähettämään sihteerille 
sähköpostilla. Matka-apurahahakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille. 
Apurahahakemukset käsitellään kuukausittain hallituksen kokouksissa. Matka-apurahan 
saajan tulee kirjoittaa jäsenkirjeeseen matkakertomus. Yhteydenpito jäsenistöön 
tapahtuu sähköpostin avulla. Muista tarvittaessa päivittää tiedot sihteerille! Uusia 
jäseniä varten löytyy www-sivuilta jäsenhakemuslomake. Jäsenhakemukset käsitellään 
kuukausittain hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen postin voi lähettää Tomi Laitiselle, 
osoite: KYS/KFI 4111, PL 1777, 70211 Kuopio, s-posti: etunimi.sukunimi@kuh.fi. 
 

Yhdistyksen www-sivujen osoite on  
http://www.terveysportti.fi/pls/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=453 
 
Tiit Kööbi (etunimi.sukunimi@pshp.fi) ylläpitää yhdistyksen www-sivuja. Sivuille voi 
lähettää potilastapauksia. Vain oman tapauksensa voi julkaista ja jokainen itse kantaa 
vastuun alkuperästä. WWW-sivuilla julkaistavat tapaukset ovat kaikkien käytettävissä. 
Myös linkkejä mielenkiintoisille potilas case -sivuille voi ilmoittaa. Koulutussivulle voi 
täydentää tietoa Suomessa ja ulkomailla järjestettävistä tilaisuuksista. 
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1. Puheenjohtajan palsta 
 
 
Toukokuun vuosikokouksessa puheenjohtajuus siirtyi kiireisenä Tampere-Helsinki väliä 
päivittäin kulkevalta Antilta, allekirjoittaneelle, joten tämä tulee nyt uuden 
puheenjohtajan ensitervehdyksenä. Vuosikokous 13.5. meni hyvin, osanottajia oli 
kiitettävästi.  Vuosikokouksessa jaettiin GE-palkinto Jukka Kemppaiselle tunnustukseksi 
hänen ansiokkaasta, mutta kesken jääneestä hallituskaudestaan, joka onneksemme sai 
jatkoa nyt alkavalla kaudella. Hallitus sai Jukan lisävahvistukseksi ja 
varapuheenjohtajaksi.  Varainhoitajana jatkaa Pieta Lehtinen ja sihteerinä Tomi 
Laitinen, Maria Wendelin-Saarenhovi jäsenenä. 
 
Heti puheenjohtajakauteni alkajaisiksi murheeksi ilmaantui STM:n 
erikoislääkärikoulutustyöryhmän raportti (Erikoislääkäri- ja erikoishammas-
lääkärikoulutuksen uudistamistarpeet raportti  ISBN 978-952-00-312-3162-6, ISSN-L 
1236-2115, URN:ISBN:978-952-00-3162-6), joka pyrki selvityksessään kartoittamaan 
eri alojen koulutuksen yhteistyörakenteita ja koulutuksen sääntelytarvetta.  
Lähtökohtana selvitykselle on ilmeisesti ollut päivystysosaamisen varmistaminen 
sisätautien ja kirurgian alan runkokoulutuksien pidentämisen avulla. Pohjimmiltaan 
selvitys tähtää siihen, että saadaan riittävästi yleis-sisätautilääkärin ja yleiskirurgian alan 
töitä hallitsevia kollegoita, kun edellinen erikoislääkäriuudistus puolestaan halusi ohjata 
näiden alojen erikoistumista suoraan suppeille erikoisaloille.  Lisäksi selvityksessä on 
haluttu koordinoida paremmin myös erikoishammaslääkärikoulutusta sekä parantaa 
lasten ja nuorisopsykiatrian koulutusta.  Kliinisen fysiologian kannalta STM:n selvitys 
merkitsi yhteisen runkokoulutuksen ehdottamista laboratorioaloille (kliininen fysiologia ja 
isotooppilääketiede, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, kliininen neurofysiologia ja 
patologia). STM:n raporttia ei ole ollut tekemässä laboratorioaloja edustavia henkilöitä, 
mutta sitä ei ole kuitenkaan ole ollut tarkoitus käyttää lausuntokierroksella eri 
erikoisalojen yhdistyksillä. 
 
Suomen kliinisen fysiologian yhdistys, Suomen kliinisen neurofysiologian yhdistys ja 
Lääketieteellinen radioisotooppiyhdistys yhdistys laativat yhteistuumin lausunnon 
kyseiseen Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkärikoulutustyöryhmän 
loppuraporttiin.  Lausuntomme sisältö oli lyhykäisyydessään, että yhteistä 
runkokoulutusta ehdotetuille laboratorioaloille (kliinisen fysiologian ja 
isotooppilääketieteen, kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, kliinisen 
neurofysiologian ja patologian aloille) ei tule perustaa.  Yhteistä aloille on 
koulutuksellisesti vain 9 kk:n terveyskeskuspalvelu.  Jos yhteinen runkokoulutus 
perustettaisiin, pidentäisi se alojen erikoistumiseen menevää aikaa merkittävästi, mikä 
nykyisen lääkäritilanteen kannalta ei olisi hyvä asia.  Lisäksi ilmoitimme olevamme 
käytettävissä koulutuksen jatkosuunnittelussa. Toivottavasti tämä asia etenee 
suotuisalla tavalla. 
 
Vuoden 2012 valtakunnallisille lääkäripäiville on hyväksytty Suomen kliinisen fysiologian 
yhdistyksen ehdottama kurssi ”Spirometriatutkimuksen luotettavuuden arviointi ja 
spirometriatuloksen tulkinta” ohjelmaan, mikä on tietenkin iloinen asia.  Kuitenkin 
yhteensattumana Suomen keuhkolääkäriyhdistyksellä oli samanaikaisesti 
pienryhmäkurssiehdotus spirometria- ja PEF-kurssista (osallistujamäärä 20 henkilöä).  
Lääkäripäivätoimikunta päätti yhdistää nämä kurssit, ja näytti ensin siltä, että oman 
yhdistyksemme osuus typistettäisiin myös pienryhmäksi, jolloin interaktiivinen 
äänestysperiaatteella toteutettavaksi suunniteltu kurssi olisi muuttunut kovasti.  
Kuitenkin sähköpostiviestinnän ja puhelinkeskustelujen lopputuloksena on tulossa omat 
erilliset kurssit molemmille yhdistyksille.  3 tunnin kestoiseksi suunniteltu kurssi on 
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kuitenkin typistetty 1.5 tunnin kestoiseksi molempien yhdistyksien osalta.  
Keuhkolääkäriyhdistyksen kurssi toteutetaan pienryhmänä (PEF-seurannan toteutus ja 
tulkinta - työpaja (pienryhmä)), ja oman yhdistyksemme kurssi interaktiivisena 
luentotilaisuutena edellä kuvatulla otsikolla.  Kurssista tulee siis minikestoinen.  Kun 
siihen on suunnitteilla demonstraatiokin, aika käy tiukoille, mutta toivotaan että kurssista 
muuten tulee onnistunut, ja demokin saadaan mahdutetuksi mukaan. 
 
Syksyn koulutustilaisuuden (Korpilampisymposium/Hanasaarisymposium/Nysse-
päivät/Föri-päivät??) pidetään 27-28.10.2011 Turussa, ja ohjelmaa ollaan 
valmistelemassa.  Omasta puolestani odotan innolla, mitä kulturellia Turku ja turkulaiset 
kollegat kehittävät meille mielenkiintoisen luento-ohjelman höysteeksi.  Onhan tärkeää, 
että yhdistyksemme pitää myös yleissivistävät henkiset arvot korkealla.  Nythän siihen 
on oiva tilaisuus päästessämme Euroopan kulttuuripääkaupunkiin kurssille!  Lisäksi 
hallituksessa on kaksi syntyperäistä turkulaista spesialistia järjestämässä 
tilaisuuttamme, joten odotukset voi siinäkin mielessä pitää korkealla.  Pyrimme 
saamaan luento-ohjelman valmiiksi ennen kesälomia. 
 
Kesäloma lähestyy ja työt ovat varmaankin useimmilla kiireisinä odottamassa 
purkamista ennen lomalle pääsyä. Samoin täällä Meilahden kliinisen fysiologian 
laboratoriossa.   
   
Hyvää kesän tuloa kaikille. 
 
 
Helsingissä 14.6.2011  
 
 
Päivi Piirilä 
puheenjohtaja 
 
 
 
 
 
2. Kotimaisia koulutustilaisuuksia v. 2011
 
 

- SKFLY:n syyskoulutuspäivät 27-28.10.2011 Turussa 
 
 
 
 
3. Kansainvälisiä tapahtumia v. 2011 
 
 

- The XV Scandinavian Congress of Clinical Physiology & Nuclear Medicine 28-
30.9.2011 Kööpenhaminassa, Tanskassa 

o http://www.sscpnm2011.dk/ 
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4. Heikki Wendelin –stipendin hakuilmoitus  
 
  

SKLFYn syyskoulutuspäivien 2011 yhteydessä jaetaan perinteisesti Heikki Wendelin –
stipendi. Stipendi myönnetään alalla tutkimustyötä tekevälle, tavallisimmin 
väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalle. Vapaamuotoisten hakemusten 
perusteella tämän stipendin saajasta päättää yhdistyksen hallitus. Hakemukset 
stipendin saajasta tehdään SKLFY:n hallitukselle 23.9.2011 mennessä. Hakumenettely 
sujuu mutkattomimmin, jos hakemukset lähetetään sekä sähköisesti että kirjallisesti 
(allekirjoitukset) yhdistyksen sihteeri Tomi Laitiselle (etunimi.sukunimi@kuh.fi ; Tomi 
Laitinen, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, KYS, PL 1777, 70211 Kuopio). 
 
 
 
5. Kannatusjäsenten yhteystiedot ja ilmoituksia 
 
 
Berner ltd 
Yhteyshenkilö: Irmeli Pajari 
(irmeli.pajari@berner.fi) 
 
 
Canella Medical oy  
Yhteyshenkilö: Ulla Perttilahti (040 503 
1137, ulla.perttilahti@canellamedical.fi) 
 
 
GE Healthcare Bio-Sciences Oy 
Yhteyshenkilöt: Aluepäällikkö Teppo 
Petäjistö (040-8329751, 
teppo.petajisto@ge.com) ja 
Myyntipäällikkö Keijo Korhonen (050-
3374609, keijo.korhonen@ge.com)  
 
 
GE Healthcare Finland Oy 
Yhteyshenkilöt: Maija Savolainen (010 
394 5605, 
maija.savolainen@med.ge.com) ja 
Myyntipäällikkö Seppo Valli (0400 
612 418, seppo.valli@med.ge.com) 

 

Map Medical Technologies Oy  
Yhteyshenkilö: Jarmo Haukka (050 
5564109, jarmo.haukka@mapmedical.fi) 
 
 
Medikro Oy 
Yhteyshenkilö: Jari Piirainen (044 777 
7003, jari.piirainen@medikro.com) 
 
 
Mediq Suomi Oy 
Yhteyshenkilö: Event Manager Anne 
Wasenius (050 4295242, 
anne.wasenius@mediq.fi) 
 
 
OneMed Oy 
Yhteyshenkilö: Risto Joensuu (0400 
609 367, risto.joensuu@onemed.com) 
 
 
Siemens AB  
Yhteyshenkilö: Osasto- 
markkinointiassistentti Teija Jermoranta 
(teija.jermoranta@siemens.com) 
 
 
Spira Oy Hengityshoitokeskus 
Yhteyshenkilö: Myyntisihteeri Maarit 
Paakkala (03 6280 928, 
maarit.paakkala@spira.fi) 
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Hyvää kesää kaikille! 
 
 
 
T. Tomi Laitinen, SKLFY:n sihteeri 


