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Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. 
Jäsenkirje 2/2006 
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     2.-3.11.06 SKLFY:n koulutuspäivät (NYSSE-päivät), Tampere  
     25 - 26.5.2007 KLIFIS-päivät Seinäjoki 
 
 
 
SKLFY hallitus 2006  
 
Hannu Koivu, pj, hannu.koivu@pshp.fi 
Antti Loimaala, antti.lomaala@esshp.fi 
Juha Koskenvuo, varainhoitaja, juhkos@utu.fi 
Päivi Piirilä, jäsen, paivi.piirila@hus.fi 
Kirsi Timonen, sihteeri, kirsi.timonen@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/KFI  4111, PL 1777, 70211 Kuopio, s-posti: kirsi.timonen@kuh.fi. 
 

Yhdistyksen www-sivujen osoite on  
http://www.terveysportti.fi/pls/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=453 
 
Tiit Kööbi (tiit.kööbi@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. 
 
 
1. Puheenjohtajan palsta 
 
Aurinkoiset, mutta koleat toukokuun terveiset Tampereelta.  Kevät on jo pitkällä ja luonto 
kukoistaa viime päivien kylmyydestä huolimatta. 
 
Yhdistyksemme 30-vuotisjuhlakokous Turun Forum Marinumissa huhtikuun alussa onnistui 
mainiosti ja paikalla oli yli 40 yhdistyksemme jäsentä kuulemassa mainioita esityksiä ja 
osallistumalla aktiivisesti vuosikokoukseen iltapäivällä. Mukana olivat myös yhdistyksemme 
kunniapuheenjohtaja Arto Uusitalo sekä useita yhdistyksemme perustaja- ja kunniajäseniä. 
Illan avec-tilaisuuteen osallistui kuutisenkymmentä henkeä nauttien Daphne-ravintolan 
mainioista ruoista, trubaduuri Vallu Lukan hienoista laulelmista ja taustamusiikista, mikä 
loppuillasta innosti juhlaväen myös tanssilattialle. 
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Illan kruunasi kunniajäsenemme, professori Yrjö Salorinteen juhlaesitelmä, missä hän varsin 
laajasti käsitteli sekä alan historiaa, että myös visioi tulevaa. Parhaimmat kiitokset Yrjölle vielä 
kerran! 
Suurkiitokset myös yhdistyksemme taloudenhoitajalle Juha Koskenvuolle tilaisuuden hyvistä 
järjestelyistä.  
 
Vuosikokouksessa koko nykyinen hallitus valittiin jatkamaan tehtävässään. Lisäksi päätettiin 
myös sääntömuutosehdotuksesta, eli jatkossa on tarkoitus palata kuuden vuoden kokeilun 
jälkeen vanhaan käytäntöön, missä hallitukset toimikausi olisi vuosikokouksesta 
vuosikokoukseen. 
 
Syksyn koulutuspäivien ohjelmarunko on myös hyvää vauhtia valmistumassa ja tarkoitus on 
laittaa se ainakin Lääkärilehteen ja jäsentiedotteeseen vielä ennen juhannusta. 
Laittakaa siis kuitenkin jo nyt kaikki kalentereihinne ylös NYSSE-päivät Tampereella 02-
03.11.2006. 
Kokouksen sessioiksi ovat varmistumassa ainakin hengitysfunktioiden uudet tulkintakriteerit 
(Käypä hoito -suositus), ruokatorven KLF-tutkimukset, synkopeetutkimukset ja 
pitkäaikaisrekisteröinnit. Hoitajilla on tälläkin kertaa torstaina iltapäivällä oma 3-4 luennon sessio 
otsikolla "Kuka hoitaa". 
Mukaan on saatu tälläkin kerralla kliinikkoja puhumaan, joten odotettavissa on mielenkiintoiset 
koulutuspäivät. 
 
Lopuksi haluan toivottaa kaikille lämpenevää loppukevättä ja aurinkoista kesää. 
 
 
Tampereella 16.05.2006 
 
Hannu Koivu 
Puheenjohtaja 
 
 
2. Yhdistyksen vuosikokous 2006 
 
SKLFY:n vuosikokousseminaari ja vuosikokous pidettiin 7.4.06 Turussa juhlatunnelmissa. 
Seminaarin tieteellinen ohjelma oli mielenkiintoinen ja korkeatasoinen. Vuosikokouksen 
päätöksen mukaan yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa v. 2007 Hannu Koivu. Myös hallituksen 
kokoonpano pysyi ennallaan. Vuosikokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen, jonka mukaan 
hallituksen toimikaudeksi palaa ’vuosikokouksesta vuosikokoukseen’ kalenterivuoden sijaan.  
Medith-palklinnon sai ylilääkäri Tuula Tarkiainen Mikkelistä. 
Yhdistyksen 30-vuotisjuhlaa jatkettiin Forum Marinumissa iltajuhlassa, jossa tunnelma oli välitön 
ja leppoisa. Kuvia päivän tapahtumista on yhdistyksen nettisivuilla salasanan takana.  
Sääntömuutoksen vahvistamiseksi yhdistyksen kokous pidetään hallituksen kokouksen 
yhteydessä toukokuun 30. päivä klo 16 Tampereella, ravintola Saludissa.  
 
 
3. Professori Juhani Knuuti palkittiin 
 
Professori Juhani Knuuti sai Pohjoismainen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen 
yhdistyksen palkinnon suuruudeltaan 50.000 SEK. ONNEA! Lisää aiheesta pohjoismaisen 
yhdistyken kotisivuilla http://www.sscpnm.org/index.htm. 
 
 
 
4. Heikki Wendelin -stipendi 
 
Hallitus haluaa muistuttaa jäsenistöä Heikki Wendelin –palkinnosta. Tänä vuonna sitä ei 
vuosikokouksessa jaettu, koska yhtään ehdotusta palkinnon saajasta ei tullut. Suomen kliinisen 
fysiologian yhdistys ry. myöntää vuosittain Heikki Wendelin -stipendin alalla tutkimustyötä 
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tekevälle, tavallisimmin väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalla. Vapaamuotoisten 
hakemusten perusteella tämän stipendin saajasta päättää yhdistyksen hallitus.  
Kaikista palkinnoista ja apurahoista on tietoa yhdistyksen kotisivuilla. 
 
 
5.  Suomen Lääkäriliiton Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alaosasto tiedottaa 
 
Ensi syksynä 29.9.-30.10.2006 on Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit. Ehdokasasettelu 
on käynnissä ja se päättyy 4.9.06, jolloin asiakirjat on oltava SLL:n toimistossa. Lähdetään 
innolla mukaan, jotta saamme oman erikoisalan edustajia valtuuskuntaan. Ehdokkaaksi 
asettuminen on helppoa: kaksi liiton jäsentä voi asettaa kolmannen henkilön ehdokkaaksi 
tämän suostumuksen mukaisesti.  Seurataan sekä SELY:n että Lääkärilehden ilmoituksia.  
 
 
6. Koulutusta 
 
2.-3.11.2006 SKLFY:n koulutuspäivät (NYSSE-päivät), Tampere 
25 - 26.5.2007 KLIFIS-päivät Seinäjoki  
  
KOULUTUKSISTA kotimaassa ja ulkomailla ks. myös 
SKLFY ry. kotisivut http://www.terveysportti.fi/pls/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=453 ; 
Lääkärien koulutuskalenteri 2006/I  
Pohjoismaisen Kliinisen Fysiologian ja Isotooppilääketieteen yhdistyksen kotisivut 
www.sscpnm.org 
  
 
 
 
 
Aurinkoista kesää kaikille! 
 
 
Kirsi Timonen 
 
 

 


