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Suomen kliinisen fysiologian yhdistys r.y.
Jäsenkirje 3/2008

Sisältö:

1.  Puheenjohtajan palsta
2.  Syyskoulutuspäivät 2008 Helsingissä 30.-31.10.2008
3.  Heikki Wendelin –stipendi

SKLFY hallitus 2007-2008:
Hannu Koivu, pj, etunimi.sukunimi@pshp.fi
Antti Loimaala, vpj, 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

Sateiset loppukesän terveiset Tampereelta. Viileä, töiden kannalta hieman
rauhallisempi kesälomakausi alkaa olla lopullisesti ohi ja työtahti ainakin täällä
Pirkanmaalla on jo palautunut normaaliksi.
Edellisen jäsenkirjeen jälkeen hallitus on edelleen työstänyt lokakuun lopulla
Helsingissä Folkhälsanin (www.folkhalsan.fi) tiloissa järjestettävien SKLFY:n
syyskoulutuspäivien ohjelmaa ja nyt se on valmiina nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla.
Sieltä löytyvät myös kaikki muut koulutuspäiviin liittyvät tiedot majoitusta,
ilmoittautumista ym. käytännön asioita koskien.
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Kuten jo edellisessä jäsenkirjeessä kirjoitin, painottuu ohjelma kardiologiaan, mutta
muutakin mielenkiintoista ohjelmaa löytyy.
Koulutuspäivien yhteydessä järjestetään myös alamme ylilääkäreiden kokous, missä
käsitellään mm. erikoislääkärikoulutuksen auditointia, alamme yleistä työtilannetta ja
lääkäreiden ammatillisen pätevyyden kehittämistä. Päivillä jaetaan myös perinteisesti
Heikki Wendelin –stipendi. Esityksiä saajasta voi tehdä lokakuun alkuun saakka. Päivillä
voi esittää myös mielenkiintoisia potilastapauksia, ja kannustankin lähettämään niitä
allekirjoittaneelle. Yhdistys toivoo runsasta osanottoa koulutuspäiville.
Tällä viikolla aloitti työnsä myöskin SKLFY:n ja Suomen Kardiologisen Seuran yhteinen
työryhmä, jonka tehtävänä on uudistaa kliinistä rasituskoetta koskevat suositukset. Ne
on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden kesään mennessä.
Yhdistyksemme edustajina tässä työryhmässä ovat Mika Kähönen, Tomi Laitinen, Harri
Lindholm, Päivi Piirilä ja Markku Saraste.

Ensi vuoden tammikuussa yhdistyksemme on mukana Lääketiede 2009 tapahtumassa
COPD:ta ja keuhkofunktiotutkimuksia käsittelevässä sessiossa.

Sateen edelleen ropistessa työhuoneeni ikkunaan toivotan yhdistyksen jäsenille
vähäsateisempaa ja lämmintä syksyä.

Tapaamisiin syyskoulutuspäivillä 30-31.10.2008.

Tampereella 28.08.2008

Hannu Koivu

2. Syyskoulutuspäivät 2008

NYSSE-päivät ovat tänä vuonna Helsingissä Folkhälsanin tiloissa.
Iltajuhlaa vietetään Bottalla.
Aihepiiri on tällä kertaa kardiologiapainotteinen ja perjantaiaamuna pääsee
ultraäänitutkimuksiin käsiksi ihan käytännössä Hands-on-UKG –sessiossa, johon
mahtuu 25-30 halukasta. Alla on ohjelma, ohjeet ilmoittautumisesta sekä majoitustietoa.
Päivillä voi esittää mielenkiintoisia potilastapauksia, niistä ilmoitus puheenjohtaja Hannu
Koivulle, jotta sessio voidaan organisoida. Tervetuloa päiville!

Suomen kliinisen fysiologian yhdistyksen koulutuspäivät 30.-31.10.2008
Folkhälsan, Topeliuksenkatu 20, Helsinki

OHJELMA:

Torstai 30.10.2008

Ilmoittautuminen 8.00-9.00

Päivien avaus 9.00-9.10 SKLFY:n pj. Hannu Koivu

Kajoamatonta kardiologiaa I
Pj. Vesa Järvinen, Hyvinkään sairaala



3

9.10-9.35 EKG sydämen rakenteen ja toiminnan kuvastajana, mitä uutta on opittu?
Hannu Parikka/HUS
9.35-10.00 Lone AF, missä vika? Raija Jurkko/HUS
10.00-10.25 Brugadan syndroma vai Brugada -tyyppinen EKG? Juhani Junttila/OYS
10.25-10.50 Syndroma X, edelleen X? Olavi Lammintausta/HUS
10.50-11.20 Milloin harkitaan sydämen siirtoa? Timo Savunen/TYKS

11.20- 12.45 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

Kajoamatonta kardiologiaa II
Pj. Matti Luotolahti, TYKS

12.45-13.10 Sydämen kammioiden tutkiminen perinteisin UKG-menetelmin. Matti
Luotolahti/TYKS
13.10-13.35 Mitraaliläpän tutkiminen. Markku Saraste/TYKS
13.35-14.00 Sydänlihasperfuusion vahvuudet ja sudenkuopat. Jyri Toikka/PSHP, AKU,
KFI

14.00-14.45 Kahvi ja näyttely

Kajoamatonta kardiologiaa II jatkuu.
Pj. Antti Loimaala, SeKS

14.45-15.10 Sydämen MRI, milloin se on rautaa? Vesa Järvinen/Hyvinkään sairaala
15.10-15.35 DMI ja Speckle tracking, hypeä vai kliinistäkin käyttöä? Antti
Loimaala/SeKS
15.35-16.00 VVIn anti käytäntöön. Markku Saraste/TYKS
16.00-16.25 PET/CT sepelvaltimotaudin diagnostiikassa. Heikki Ukkonen/TYKS
16.25-16.50 Paljon uutta tekniikkaa, mitä kliinikko näistä ajattelee. Juha Sinisalo/HUS

17.00-17.30 Kansallinen KFI-ylilääkärikokous

Iltajuhla 20.00-01.00, Ostrobotnian Juhlakerros, Museokatu 10

Perjantai 31.10.2008

9.00-12.00 Hands-on UKG:
1. laite: DMI
2. laite: Speckle tracking
3. laite VVI
4. laite DMI -perusmittaukset
5. laite: 4D tai echon perusasiat

Mukaan mahtuu 25-30 henkilöä ennakkoilmoittautumisen perusteella.

9.00-11.00 Rinnakkaissessio ”Refluksista diffuusioon”
pj Päivi Piirilä /Anssi Sovijärvi
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9.00.9.25 Ruokatorven impedanssin mittaaminen, ensikokemukset. luennoitsija/TYKS
9.25-9.50 pH-rekisteröinnin siedettävyys. Elli-Maija Walamies/HUS
9.50-10.15 Diffuusiokapasiteetti ja CO – korjaus. Pinja Stenberg ja Helena
Honkala/HUS
10.15-10.40 VTS:n vertaisarviointi. Leena Halonen/TYKS
10.40-11.10 Diffuusiokapasiteetti vs. HRCT  - Päivi Piirilä /HUS

11.00-12.30 Lounas ja näyttely

12.30-14.00 Päätössessio
pj. Hannu Koivu

12.30 – 13.00 Tapausselostuksia
13.00 – 14.00 Wendelin-palkinnon jako ja palkintoluento
14.00 Koulutustilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen: 17.10.2008 mennessä yhdistyksen sihteerille Kirsi Timoselle
mieluiten s-postilla: etunimi.sukunimi@kuh.fi (puh. 044-711 3201). Ilmoittautumisen
yhteydessä seuraavat tiedot: osallistujan nimi, toimipaikka, mahdolliset erityisruokavaliot
sekä tieto, osallistuuko iltajuhlaan. Lisäksi, jos haluaa osallistua Hands-on-UKG –
sessioon, pitää se mainita erikseen. Sessio täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Osallistumismaksu sisältää jaettavan luentomateriaalin, päivien ohjelmassa ilmoitetut
ruokailut ja iltajuhlan. Yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, kotipaikka on
Tampere,  LY-tunnus: 1596520-0.

Osallistumismaksu: 170 € maksetaan 17.10.2008 mennessä suoraan yhdistyksen
tilille Sampo 800014-2112271. Maksuun on ehdottomasti liitettävä tiedoksi
osallistujan/osallistujien nimi/nimet sekä tunnus NYSSE 2008. Tosite maksusta on
hyvä tuoda mukana päiville. Jos halutaan, että SKLFY laskuttaa osallistumismaksun, on
täydellinen laskutusosoite ja osallistujat ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Se
olisi hyvä ilmoittaa myös suoraan yhdistyksen varainhoitajalle Jukka Kemppaiselle, s-
posti jukkem@utu.fi .

Potilastapaukset: osallistujia kannustetaan esittämään mielenkiintoisia
potilastapauksia päätössessiossa. Tapauksia voi ilmoittaa 17.10.2008 mennessä
yhdistyksen puheenjohtajalle Hannu Koivulle, s-posti etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Majoitus: järjestäjät ovat varanneet seuraavista hotelleista majoitustilaa, kukin
majoittuja hoitaa majoitusvaraukset ja –kulut suoraan hotelliin.

Hotelli Helka. Pohjoinen Rautatiekatu 23 A, puh. 09-613580, www.helka.fi, s-posti:
reservations@helka.fi. HInnat 1h huone 104,00 Euroa/vrk ja 2h huone 133,00
Euroa/vrk. Hintoihin sisältyy buffet aamiainen ja aamusauna. Kukin varaa huoneet
hotellista suoraan viitteellä NYSSE (varaustunnus 420365) 30.9.2008 mennessä, jolloin
ylimääräiset huoneet vapautuvat yleiseen myyntiin. Jokainen majoittuja vastaa itse
omista majoituskuluistaan.
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Sokos Hotel Vaakuna. Asema-aukio 2. Hinnat 1h huone 145,00 Euroa/yö ja 2h huone
165,00 Euroa/yö. Hintoihin sisältyy buffet aamiainen ja aamusauna. Kukin varaa
huoneet suoraan Sokos Hotel myyntipalvelusta puh: 020 1234 600, fax 020 1234 646
tai s-postitse: sokos.hotels@sok.fi viitteellä NYSSE 3.10.2008 mennessä, jolloin
ylimääräiset huoneet vapautuvat yleiseen myyntiin. Jokainen majoittuja vastaa itse
omista majoituskuluistaan.

Crowne Plaza Helsinki, Mannerheimintie 50. Puh. (09) 2521 0000, fax (09) 2521 999,
e-mail: helsinki.cph@restel.fi. Hinnat 1 h standard huone 140 Euroa/vrk. 2 h standard
huone 165 Euroa/vrk. Hinnat sisältävät majoituksen yhden tai kahden hengen
huoneessa sekä verot.  Saunat ja uima-allas ovat veloituksetta hotelliasiakkaiden
käytössä.  Kaikissa huoneissa on huonekohtainen ilmastointi, maksuton ADSL ja
langaton internet, tallelokero, vedenkeitin, housuprässi, silityslauta ja –rauta,
kylpyamme ja suihku, kylpytakit.  Varauksen suoraan hotelliin NYSSE-kiintiöstä, joka on
voimassa 30.09.2008 saakka, jonka jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat palautuvat
hotellin vapaaseen myyntiin.  Varaukset: helsinki.cph@restel.fi, Puh. +358-(0)9-
25210000 ,Fax +358-(0)9-25213999. Jokaiselta asiakkaalta pyydetään
varausvaiheessa luottokortin numero varauksen vahvistukseksi.

Scandic Continental. Mannerheimintie 46. Puh. +358 9 473 71 / Fax. +358 9 473
72211. Hinnat 99 € / 1 hh / vrk, 119 € / 2 hh / vrk. Huonehintaan sisältyy runsas
buffetaamiainen. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa huoneensa itse. Varaus tulee olla
tehtynä 30.09.2008 mennessä, jonka jälkeen varaamatta jääneet huoneet vapautuvat
automaattisesti hotellin vapaaseen käyttöön. Varaustunnus SUO301008, ryhmä NYSSE
Allotment. Jokainen majoittuja maksaa itse majoituskulut. (Mikäli maksuehdoista ei ole
toisin sovittu, tilaaja maksaa käteisellä, pankkikortilla(suomalaisella) tai luottokortilla.
Jos tilaajalla on voimassaoleva laskutussopimus Scandic Hotels Oy:n kanssa, voidaan
tilaajalle lähettää lasku jälkikäteen. Laskuun lisätään hotellikohtainen laskutuslisä.
Pyydämme huomioimaan, että hotelli käyttää tarvittaessa osaennakkolaskutusta
luottopolitiikkamme mukaisesti.

3. Heikki Wendelin –stipendi.

Syyskoulutuspäivien yhteydessä jaetaan perinteisesti Heikki Wendelin –stipendi.
Stipendi myönnetään vuosittain alalla tutkimustyötä tekevälle, tavallisimmin
väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalle. Vapaamuotoisten hakemusten
perusteella tämän stipendin saajasta päättää yhdistyksen hallitus. Hakemukset
stipendin saajasta tehdään SKLFY:n hallitukselle 3.10.08 mennessä. Hakumenettely
sujuu mutkattomimmin, jos hakemukset lähetetään sekä sähköisesti että kirjallisesti
(allekirjoitukset) yhdistyksen sihteerille.

Työniloa syksylle!
Tavataan lokakuun koulutuspäivillä,

Kirsi Timonen
SKLFY:n sihteeri
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