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Suomen kliinisen fysiologian yhdistys r.y.
Jäsenkirje 1/2008
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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

Parhaat terveiset koko jäsenistölle maaliskuun lopun lumimyräkästä täältä Tampereelta. Koko
talvi on lunta odotettu ja nyt kesäajan tulevana viikonloppuna alkaessa sitä tulee enemmän kuin
tällainen omakotiasuja ehtii pihasta puhdistamaan!
Edellisestä jäsenkirjeestä on kulunut jo yli kolme vähälumista ja lämmintä kuukautta, joten on
taas aika kertoa hallituksen tuoreimmat kuulumiset sekä luoda katsaus menneen talven ja
kuluvan kevään tapahtumiin.
Hallitus on pitänyt joulukuun jälkeen kaksi puhelinkokousta ja lisäksi yhden kokouksen viime
viikolla täällä Tampereella. Kiitos hallituksen jäsenille aktiivisesta osallistumisesta kokouksiin.
Olemme suunnitelleet sekä tulevan vuosikokouksen ohjelmaa että myöskin ensi syksyn
koulutuspäiviä. Näiden lisäksi olemme lähettäneet ohjelmaehdotuksen ensi vuoden Lääketiede
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2009 –tapahtumaan. Siellä suunnitelmissa on käsitellä KLF-tutkimusten laatukysymyksiä
avoterveydenhuollossa. Lisäksi yhdistys on mukana astma- ja COPD-aiheisessa ohjelmassa.
Nyt tammikuussa yhdistyksemme oli järjestämässä Lääketiede 2008-tapahtumassa
lentokelpoisuuden arviointia kliinis-fysiologisin menetelmin. Tilaisuudesta yhdistyksemme
puolesta oli vastuussa dosentti Päivi Piirilä. Tilaisuus onnistui hyvin ja kuulijoita oli runsaasti.
Päiville vielä kerran erityiskiiotkset hienosta työstä.

Seuraava tärkeä etappi on yhdistyksemme vuosikokous perjantaina 11.04.2008 täällä
Tampereella, mistä on erillinen kutsu tässä jäsenkirjeessä. Tervetuloa joukolla mukaan
kuulemaan mielenkiintoisia esityksiä ja osallistumaan sekä itse vuosikokoukseen Museokeskus
Vapriikissa että myöskin iltatilaisuuteen Finlaysonin palatsissa. Tilaisuus on yhdistyksemme
jäsenille maksuton, illalliset ovat avec.
Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan myös ensimmäinen Anssi Sovijärvi -palkinto ja palkittu
yhdistyksemme jäsen pitää juhlaluennon klo 15.00 varsinaisen luentosarjan jälkeen, juuri ennen
virallista vuosikokousta.
Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan myös ensimmäinen GE-palkinto. Aiemminhan yhdistys
jakoi Medith-palkinnon, mutta ym. yhtiön vetäydyttyä KFI-alan toiminnoista loppui myös
samannimisen palkinnon jakaminen. GE-palkinto jaetaan iltatilaisuudessa.
Haluan tässä yhteydessä kiittää erityisesti yhdistyksemme taloudenhoitajaa Jukka Kemppaista,
joka on pitkien neuvottelujen jälkeen löytänyt näin uuden vakituisen tukijan tätä palkintoa varten.
Parhaat kiitokset myös GE:lle saamastamme tuesta.

Yhdistyksen syyskoulutuspäivät järjestetään 30.-31.10.2008 Helsingissä Folkhälsanin tiloissa.
Kokouksen ohjelmarunkoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa, mutta ainakin kardiologiaan
liittyviä asioita koulutustilaisuudessa tullaan käsittelemään monitahoisesti. Laittakaahan kaikki jo
nuo päivämäärät kalentereihinne. Tarkempaa tietoa koulutusohjelmasta pyrimme lähettämään
jäsenistölle vielä ennen kesälomia.

Lopuksi haluan toivottaa kaikki vielä kertaalleen tervetulleiksi tänne Tampereelle, missä kevät
on toivottavasti reilun parin viikon päästä huomattavasti pitemmällä kuin nyt.

Tampereella 26.03.2008

Hannu Koivu
Puheenjohtaja

2.  Erikoistuvat lääkärit

Erikoistuvien lääkäreiden valtakunnalliset koulutuspäivät pidettiin Kuopiossa 14.-15.3.08.
Ohjelmassa oli fysiikkaa ja tutustumista SPET/TT –toimintaan. Mukana oli osallistujia
Helsingistä, Joensuusta ja Kuopiosta. Järjestelyistä kiitos Juanita Nino Quinterolle.

3. SKLFY:n ja SLL:n KFI:n alaosaston vuosikokoukset 11.42008

Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry:n vuosikokous ja
Suomen lääkäriliiton kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alaosaston vuosikokous

Tampereella 11.4.2008
Paikka: tieteellinen ohjelma ja kokoukset pidetään museokeskus Vapriikissa,
käyntiosoite: Alaverstaanraitti 5 (Tampellan tehdasalue)

Illalliset pidetään Finlaysonin palatsissa, Kuninkaankatu 1.
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Tilaisuus on SKLFY:n jäsenille maksuton; illalliset avec. Avec-maksu on 25 €, se maksetaan
11.4.08 mennessä suoraan yhdistyksen tilille Nordea 152530-6103905, viestiksi ”jäsenen nimi,
avec 11.4.08”.

Ohjelma:

12.00 tulokahvit

12.30-14.30 tieteelliset esitykset 4 x 30 min
Juhani Knuuti:
Mika Kähönen: Kliinisen rasituskokeen prognostinen arvo
Tomi Laitinen: Raskauteen ja raskauskomplikaatioihin liittyvät muutokset verenkierron
säätelyssä”),
Petri Haapalahti: Kammioiden repolarisaation dynamiikka

14.30 kahvitauko

15.00 palkintoluento sekä SKLFY:n ja SLL:n alaosaston vuosikokoukset.  Kokouksissa
käsitellään sääntömääräiset asiat.

19.00 Illalliset, avec.

Ilmoittautuminen yhdistyksen sihteerille Kirsi Timoselle mieluiten s-postilla
etunimi.sukunimi@kuh.fi, (puh: 044 711 3201) maaliskuun loppuun mennessä. Tieto
osallistuuko päivä- ja iltaohjelmaan, onko avec, ja tarvittaessa erityisruokavalio.
Kukin osallistuja hoitaa tarvittaessa majoituksen itse.

TERVETULOA!

4. Syyskoulutuspäivät 2008

Ensi syksyn koulutuspäivät ovat Helsingissä Folkhälsanin tiloissa 30.-31.10.2008.

5.  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

Kirsi Timonen
SKLFY:n sihteeri
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