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Suomen kliinisen fysiologian yhdistys r.y.
Jäsenkirje 2/2008

Sisältö:

1.  Puheenjohtajan palsta
2.  Kevään 2008 vuosikokous 11.4.2008 Tampereella
3.  Syyskoulutuspäivät 2008 Helsingissä 30.-31.10.2008
4.  Koulutusta:

SKLFY hallitus 2007-2008:
Hannu Koivu, pj, etunimi.sukunimi@pshp.fi
Antti Loimaala, etunimi.sukunimi@epshp.fi
Jukka Kemppainen, varainhoitaja, jukkem@utu.fi
Päivi Piirilä, jäsen, etunimi.sukunimi@hus.fi
Kirsi Timonen, sihteeri, etunimi.sukunimi@kuh.fi

Hallituksen kokouksen esityslistalle toimitettavat asiat lähetetään sihteerille sähköpostilla. Matka-
apurahahakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Apurahahakemukset käsitellään kuukausittain
hallituksen kokouksissa. Matka-apurahansaaja kirjoittaa jäsenkirjeeseen matkakertomuksen.
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 Kirsi Timoselle, osoite: KYS,
Kuvantamiskeskus, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, 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 kantaa itse 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.

1. Puheenjohtajan palsta

Sateisen juhannusviikon terveiset Tampereelta koko jäsenistölle.  Pitkä kuiva kevät on ohi ja
ainakin täällä Pirkanmaalla on luonto saanut runsaasti kipeästi kaipaamaansa sadetta.

Edellisen jäsenkirjeen jälkeen yhdistyksemme on pitänyt vuosikokouksen täällä Tampereella ja
siitä on sihteeri Kirsi Timosen raportti tämän palstan jälkeen.
Mielestäni kokous onnistui mainiosti ja osallistujiakin oli enemmän kuin normaalisti pelkissä
vuosikokouksissa on ollut.
Seuraava vuosikokous pidetään ensi vuoden keväällä Kuopiossa. Tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
Vuosikokouksen jälkeen hallituksella on ollut pari puhelinkokousta. Pääpaino on ollut tulevan
syksyn koulutuspäivien valmisteluissa. Ohjelma painottuu hyvin pitkälti kardiologiaan, mutta
muutakin on luvassa. Tänä vuonna mukana on taas myös hoitajien pitämiä luentoja esim.
diffuusiokapasiteettiin liittyen. Laittakaapa kaikki kalentereihin varaus lokakuun lopulle
Helsinkiin.
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Hallituksen kokouksissa on myös keskusteltu alamme erikoislääkärikoulutuksen auditoinnista ja
myös ainakin yo-sairaaloiden välisistä lausuntovertailuista.
Olen keskustellut näistä asioista myös Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen
puheenjohtajan, professori Esko Vannisen kanssa. Auditoinnista olen ollut yhteydessä myös
erikoisalamme professoreihin. Tavoitteena on pitää alan ylilääkärikokous syyskoulutuspäivien
yhteydessä ja keskustella silloin isommalla joukolla siitä, miten realistisena kollegat näkevät
tällaisen kuitenkin varsin runsaasti valmistelutyötä vaativan erikoislääkärikoulutuksen
auditoinnin suorittamisen.

Lopuksi haluan toivottaa koko jäsenistölle vielä leppoisaa Juhannusta ja oikein mukavan
rentouttavaa ja toivottavasti lämpenevää kesää.

Tampereella 18.6.2008

Hannu Koivu
Puheenjohtaja

2. SKLFY:n ja SLL:n KFI:n alaosaston vuosikokoukset 11.4.2008

SKLFY:n vuosikokous ja –seminaari pidettiin huhtikuussa Tampereella Museokeskus
Vapriikissa. Iltapäivällä oli ohjelmassa mielenkiintoisia tieteellisiä esityksiä. Tästä suuri kiitos
luennoitsijoille, jotka olivat Juhani Knuuti, Mika Kähönen, Petri Haapalahti ja Tomi Laitinen.
Tieteellisten esitysten jälkeen jaettiin ensimmäinen Anssi Sovijärvi –palkinto. Sen sai dosentti
Pekka Malmberg HUSin Iho- ja Allergiasairaalasta. Vuosikokous valitsi yhdistyksen nykyisen
puheenjohtajan Hannu Koivun edelleen seuraavalle kaudelle. Myös hallituksen kokoonpano
pysyi ennallaan. Finlaysonin palatsissa vietetyssä iltajuhlassa jaettiin GE-palkinto (ent. Medith-
palkinto). Sen sai LL Maria Juusela. Yhdistyksen kotisivuilla on erikseen molemmista
palkinnonjakotilaisuuksista mukava uutinen.

SLL:n KFI:n alaosaston vuosikokous pidettiin heti SKLFY:n vuosikokouksen jälkeen.  Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Sorjo Mätzke Jorvin sairaalasta. Alaosastoon kuuluvat myös Heli Räty
(sihteeri), Kirsi Timonen (rahastonhoitaja), Jukka Kemppainen ja Heikki Aatola.

3. Syyskoulutuspäivät 2008

Ensi syksyn koulutuspäivät ovat Helsingissä Folkhälsanin tiloissa 30.-31.10.2008.
Koulutuspäivien luentojen pääteema on sydän.

4.  Koulutusta

KOULUTUKSISTA kotimaassa ja ulkomailla ks. myös
SKLFY ry. kotisivut http://www.terveysportti.fi/pls/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=453 ;
Lääkärien koulutuskalenteri: www.arviointineuvosto.fi/koulutuskalenteri
Pohjoismaisen Kliinisen Fysiologian ja Isotooppilääketieteen yhdistyksen kotisivut
www.sscpnm.org

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

Kirsi Timonen
SKLFY:n sihteeri
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