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Suomen kliinisen fysiologian yhdistys r.y.
Jäsenkirje 2/2007

Sisältö:

1.  Puheenjohtajan palsta
2.  SKLFY:n ja SLL:n KFI-alaosaston vuosikokoukset Seinäjoella
3.  Heikki Wendelin -palkinto
4.  Koulutusta:

1.-2.11.2007 NYSSE-päivät – ilmoittautuminen 19.10.2007 mennessä.
Lääketiede 2008 6.-10.1.2008.
Spira Oy:n järjestämät IOS-käyttäjäpäivät 7.9.2007 ja Spiroergometriapäivät
23.11.2007.

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

Aurinkoinen alkusyksyn tervehdys Tampereelta. Kolea ja sateinen kesä alkaa olla ohi ja
toivottavasti syksy antaa vielä edes vähän auringonpaistetta ennen talvea.

Edellisen jäsenkirjeen jälkeen yhdistyksellämme oli vuosikokous Seinäjoella KliFis-päivien
yhteydessä. Hallitus säilyi pääosin ennallaan. Vain taloudenhoitaja vaihtui, kun Juha Koskenvuo
siirtyi syrjään lähteäkseen ainakin pariksi vuodeksi San Franciscoon opettelemaan sydämen
magneettitutkimusten saloja. Juhalle suurkiitokset aktiivisesta työstä yhdistyksen hyväksi ja
onnea tuleville vuosille ”rapakon takana”. Juhan tilalle taloudenhoitajaksi valittiin Jukka
Kemppainen, joka työskentelee erikoistuvana lääkärinä TYKS:n kliinisen fysiologian ja
isotooppilääketieteen yksikössä.
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KliFis-päivät Seinäjoella onnistuivat erinomaisesti, osallistujia oli erittäin runsaasti ja saimme
kuulla lukuisia mielenkiintoisia esityksiä.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut edellisen jäsenkirjeen jälkeen vuosikokouksen yhteydessä
ja lisäksi olemme pitäneet kaksi puhelinkokousta.

Seuraava suuri haaste on syksyn koulutuspäivät, jotka järjestetään nyt kolmannen kerran
peräkkäin täällä Tampereella. Koulutuspäivien aiheena on ”Kliinisfysiologiset tutkimukset
työkyvyn arvioinnissa”. Luennoitsijoiksi on saatu hyvin arvovaltainen ja arvostettu ryhmä
puhujia. Kolmansien NYSSE-päivien ohjelma löytyy yhdistyksen kotisivuilta ja LRY:n ja KLF-
hoitajayhdistyksen sivuilta. Tervetuloa kaikki tänne Tampereelle 1.-2.11.2007!
Kaikki informaatio ilmoittautumisesta, majoitusvarauksista jne. on luettavissa sekä
yhdistyksemme kotisivuilta että myös toisaalla tässä jäsenkirjeessä.

NYSSE-päivien yhteydessä jaetaan Heikki Wendelin –stipendi, joka on suunnattu alalla
työskentelevälle nuoremmalle tutkijalle. Tästä jäsenkirjeestä löytyy hakuohjeet, hakuaika
päättyy 1.10.2007.

Ennen ”NYSSE-päiviä” koulutusohjelmasta löytyy vielä SPIRA:n järjestämää
impulssioskillometriakoulutusta täällä Tampereella. Kolme viikkoa omien koulutuspäiviemme
jälkeen SPIRA OY järjestää Jyväskylässä spiroergometriakoulutusta. Molemmista koulutuksista
SPIRA OY on toimittanut informaatiota KLF-yksiköihin.

Tammikuun 2008 alussa valtakunnallisilla Lääkäripäivillä on puolen päivän sessio
lentokelpoisuuden arvioimisesta ja tämän tilaisuuden järjestämisessä yhdistyksemme on ollut
voimakkaasti mukana. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan Helsinkiin.

Haluan myös toivottaa yhdistyksemme perustajajäsenelle, dosentti Risto Härköselle leppoisia
eläkepäiviä ja esittää parhaat kiitokset yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.

Näissä merkeissä toivotan kaikille aurinkoista syksyä ja tervetuloa sankoin joukoin Tampereelle
marraskuun alussa. Mielenkiintoisen luento-ohjelman lisäksi myös iltatilaisuus hotelli Pinjan
historiallisessa Olympia-salissa on varmasti kokemisen arvoinen.

Tapaamisiin Tampereella!

03.09.2007

Hannu Koivu
Puheenjohtaja

2.  SKLFY:n  ja SLL:n kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alaosaston
vuosikokoukset KliFIs-päivien yhteydessä Seinäjoella 24.5.2007

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin torstaina 24.5.2007 klo 15.45 Seinäjoella
KliFIs-päiven yhteydessä, paikkana on Teknologiakeskus Frami. Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa Hannu Koivu v. 2008 vuosikokoukseen saakka. Myös muilta osin hallitus jatkaa
seuraavaan vuosikokoukseen saakka lähes entisellään, Jukka Kemppainen Turusta aloitti
kuitenkin hallitustyöskentelyn varainhoitajana Juha Koskenvuon suunnatessa töihin maailmalle.
Alaosaston puheenjohtajana jatkaa Kirsi Timonen, muina jäseninä jatkavat Heli Räty, Hannu
Koivu ja Jukka Kemppainen, uutena jäsenenä alaosastoon valittiin Sorjo Mätzke.
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3. Heikki Wendelin –stipendi

Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry. myöntää vuosittain Heikki Wendelin -stipendin alalla
tutkimustyötä tekevälle, tavallisimmin väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalla. Stipendi
jaetaan tänä vuonna marraskuun alussa NYSSE-päivien yhteydessä, ja stipendin saajalla on
myös puheenvuoro päivillä. Vapaamuotoisten hakemusten perusteella tämän stipendin saajasta
päättää yhdistyksen hallitus. Hakemukset osoitetaan hallituksen puheenjohtajalle ja ne
toimitetaan yhdistyksen sihteerille Kirsi Timoselle 1.10.2007 klo 16.00 mennessä. Osoite: Kirsi
Timonen, KYS, Kuvantamiskeskus, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, PL 1777, 70211
Kuopio. On hyvä, jos hakemus lähettäisiin myös sähköisesti s-postilla.

Kaikista palkinnoista ja apurahoista on tietoa yhdistyksen kotisivuilla. Niistä saa tietoa myös
yhdistyksen puheenjohtajalta ja sihteeriltä.

4.  Koulutusta

Kliinisen fysiologian koulutuspäivät, NYSSE-päivät, Tampereella 1.-2.11.2007
Paikka: Finn-Medi 5, Biokatu 12

NYSSE-päivät: Kliinisen fysiologian alan tutkimukset työkyvyn selvittämisessä

Hallitus kannustaa jäseniä esittämään mielenkiintoisia potilastapauksia päätössessiossa.
Tapaukset voi ilmoittaa Hannu Koivulle, hannu.koivu@pshp.fi .

Ohjelma: torstai 1.11.2007

8.30 - 10.00 Ilmoittautuminen, tutustuminen näyttelyyn ja tulokahvi

10.00 - 10.10 Koulutuspäivien avaus SKLFY:n pj Hannu Koivu

10.10 – 11.40 Sessio 1, Työkyvyn peruskäsitteitä
10.10 - 10.40 Työkyvyttömyyden määritelmä ja työkyvyttömyyslainsäädäntö

Riitta Korpiluoma
10.40 - 11.10 Työkyvyn arvioinnin perusteet, käsitteistö ja kuntoutusjärjestelmä

Sakari Tola
11.10 - 11.40 Mitä työkyvyn arviointia tekevä kliinikko odottaa rasituskoelausunnoilta
                       ja muilta kliinisen fysiologian alan lausunnoilta? Heikki Tulento

11.40 - 13.00  Lounas ja tutustuminen näyttelyyn

13.00 – 14.00 Sessio 2, Vastakkaisia näkemyksiä I: Miten arvioin suorituskyvyn?
13.00 - 13.30 Watit ja hapenkulutus on edelleen paras yhdistelmä suorituskyvyn
                     arvioimiseksi työkykyselvityksissä Raimo Kettunen
13.30 - 14.00 Miksi pitäisi oppia skaalaamaan työkykyä MET-yksiköiden avulla?

Harri Lindholm

14.00 - 14.30 Kahvi ja tutustuminen näyttelyyn

mailto:hannu.koivu@pshp.fi


4

14.30 – 16.00 Sessio 3, Vastakkaisia näkemyksiä II: Miten rasitan?
14.30 - 15.00 Kliininen rasituskoe - riittävä sepelvaltimotautipotilaan työkyvyn selvityksessä

Jyrki Taurio
15.00 - 15.30 Rasitus-UKG - hyödyllinen lisä sepelvaltimotautipotilaan työkyvyn selvityksessä

Markku Saraste
15.30 -16. 00 Spiroergometrian mahdollisuudet työkyvyn selvityksessä

Päivi Piirilä

19.00 Iltajuhla, Cumulus Pinja, Satakunnankatu 10.

Ohjelma: perjantai 2.11.2007

9.00 – 10.30 Sessio 4, Fysiologiset mittaukset arvioiden apuna
9.00 - 9.30 Hyvinvointianalyysi työn kuormittavuuden mittaamisessa Marja-Liisa Kinnunen
9.30 - 10.00 Keuhkojen toimintakokeet työkyvyn selvityksessä Pentti Tukiainen
10.00 -10.30 Miten rasituskokeet ja muut kliinisen fysiologian tutkimukset ovat
                     vaikuttaneet eläkepäätöksiin? Risto Sala

10.30 -11.00 Kahvi/virvokkeet ja näyttelyyn tutustuminen

11.00 - 12.00 Sessio 5, Eri ammattiryhmien työkykyarvioita
11.00 - 11.30 Kliinisen fysiologian hengitys- ja verenkiertotutkimukset pelastusalan
                      työntekijöiden tutkimisessa Harri Lindholm
11.30 -12.00 Työkyvyn arviointi kylmä-kuumatyössä Hannu Rintamäki

12.00 – 13.00 Lounas ja tutustuminen näyttelyyn

13.00 – 14.00 Sessio 6, Päätössessio
13.00 - 13.30  Wendelin -luento
13.30 - 14.00 Potilastapauksia

14.00  Koulutustilaisuuden päätös

Ilmoittautuminen: 19.10.2007 mennessä yhdistyksen sihteerille Kirsi Timoselle mieluiten s-
postilla:
kirsi.timonen@kuh.fi (puh. 044-711 3201). Ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:
osallistujan nimi, toimipaikka, mahdolliset erityisruokavaliot sekä tieto, osallistuuko iltajuhlaan.
Osallistumismaksu sisältää jaettavan luentomateriaalin, päivien ohjelmassa ilmoitetut ruokailut
ja iltajuhlan. Yhdistys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, kotipaikka on Tampere,  LY-tunnus:
1596520-0.

Osallistumismaksu: 170 € maksetaan 19.10.2007 mennessä suoraan yhdistyksen tilille
Sampo 800014-2112271. Maksuun on ehdottomasti liitettävä tiedoksi
osallistujan/osallistujien nimi/nimet sekä tunnus NYSSE 2007. Tosite maksusta on hyvä
tuoda mukana päiville.

mailto:kirsi.timonen@kuh.fi
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Potilastapaukset: osallistujia kannustetaan esittämään mielenkiintoisia potilastapauksia
päätössessiossa. Tapauksia voi ilmoittaa 19.10.2007 mennessä yhdistyksen puheenjohtajalle
Hannu Koivulle, s-posti hannu.koivu@pshp.fi.

Majoittuminen: osallistujat hoitavat majoitusvaraukset itse suoraan hotelliin. SKLFY on
varannut viidestä hotellista huoneita ja ne ovat varattavissa alla olevan mukaisesti. Hinnat ovat
virkamieshintoja (paitsi Hotelli Cumulus Pinjassa) ja voimassa niille, ketkä ovat siihen
oikeutettuja, kiintiön voimassaoloon saakka. Varattaessa on mainittava kiintiö- tai varauskoodi.

Hotelli Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5. Kiintiön nimi: Nysse-päivät. 10 kpl 2-hh (117,00
€/vrk) ja 10 kpl 1-hh huone (92,00 €/vrk). Kiintiö on voimassa 8.10.2007 asti. Varaus: puh. (03)
24 24 111, faksi (03) 24 24 399, e-mail: koskikatu.cumulus@restel.fi. Varauksen viimeinen
veloitukseton peruutuspäivä on 8.10.2007. Maksutapa: käteinen, luottokortti tai erillisestä
sopimuksesta laskutus. Laskutettaessa maksuaika on 14 vrk, laskutuskulut 6 €/lasku ja
viivästyskorko korkolain mukainen.

Hotelli Cumulus Pinja, Satakunnankatu 10. Kiintiö Suomen kliinisen fysiologian yhdistys. 5 kpl
2-hh (70 €/hlö/vrk) ja 10 kpl 1-hh huone (113,00 €/hlö/vrk). Varaus 30.9.2007 mennessä.
Varaus: puh. (03) 241 5111, e-mail: pinja.cumulus@restel.fi. Maksutapa: käteinen, luottokortti
tai erillisestä sopimuksesta laskutus. Laskutettaessa maksuaika on 7 vrk, laskutuskulut 6 e
/lasku ja viivästyskorko 9.5 %.

Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1. Varauskoodi: NYS011107. 10 kpl 1–hh (92
€/yö) ja 10 kpl 2-hh (112 €/yö). Kiintiöstä varaukset 15.10.2007 mennessä. Maksutapa:
käteinen, pankkikortti (suomalaisella) tai luottokortti. Jos tilaajalla on voimassaoleva
laskutussopimus Scandic Hotels Oy:n kanssa, voidaan tilaajalle lähettää lasku jälkikäteen.
Laskuun lisätään laskutuslisä 15 €.

Hotelli Sokos Hotel Tammer, Satakunnankatu 13. Kiintiötunnus NYSSEPÄIVÄT. 10 kpl 1–hh
(92 €/yö) ja10 kpl 2-hh (135 €/yö). Kiintiö on voimassa 8.10.2007 asti. Varaus Sokos
Hotelleiden keskusmyyntipalvelusta tai suoraan hotellista. Sokos Hotelleiden
keskusmyyntipalvelu (ma-pe klo 8.00-20.00): puh. 020 1234 600, fax 020 1234 647, email
sokos.hotels@sok.fi. Sokos Hotel Tammer, puh. 020 1234 632; fax 03-5697 6266. Maksutapa:
käteinen, pankkikortti tai luottokortti.

Hotelli Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1. Kiintiötunnus NYSSEPÄIVÄT. 10 kpl 1–hh
(103 €/yö) ja10 kpl 2-hh (145 €/yö). Kiintiö on voimassa 8.10.2007 asti. Varaus Sokos
Hotelleiden keskusmyyntipalvelusta tai suoraan hotellista. Sokos Hotelleiden
keskusmyyntipalvelu (ma-pe klo 8.00-20.00): puh. 020 1234 600, fax 020 1234 647, email
sokos.hotels@sok.fi. Sokos Hotel Ilves, puh 020 1234 631,
fax 03- 5698 6264. Maksutapa: käteinen, pankkikortti tai luottokortti.

Erikoistumiskoulutus: Tilaisuutta anotaan teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi
erikoislääkärikoulutukseen, erikoisalat: kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede,
työterveyshuolto, yleislääketiede, sisätaudit, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia.

MUUTA KOULUTUSTA:

Lääkäripäivät –tapahtumassa on maanantai-iltapäivänä 7.11.2008 kurssi ”Voiko potilaani
matkustaa lentämällä?”. Maanantain aamupäivänä on kurssi ”Onko matkustajien joukossa
lääkäriä?” kokonaisuuteen sopien. Tarkemmin tietoa Lääkäripäivien nettisivuilta
www.laakaripaivat.fi .

Spira Oy Hengityshoitokeskus järjestää IOS-käyttäjäpäivän 7.9.klo 10-15, Finn-Medi 1,
Tampere. Lisäksi Spira Oy Hengityshoitokeskus järjestää yhteistyössä Kilpa- ja huippu-
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urheiluntutkimuskeskus KIHU:n kanssa Spiroergometriapäivän  23.11.2007 klo 10-15
Hipposhallissa Jyväskylässä. Lisäinfo www.spira.fi.

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

Työniloa syksyyn!

Kirsi Timonen
SKLFY:n sihteeri
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