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PUHEENJOHTAJALTA
Yhdistyksellämme on ollut
vilkas syksy.
Se alkoi jo
kolme vuotta
valmistellulla
pohjoismaisella
silmälääkärikokouksella, johon yhdistyksen
jäsenet osallistuivat erittäin kiitettävästi. Varsinaisia osallistujia kokouksessa oli 694 ja niistä suomalaisten
osuus oli 330 eli miltei puolet.
Norjalaisia oli 40, ruotsalaisia 74,
tanskalaisia 39 ja islantilaisia yksi.
Kokouksen järjestelyyn osallistuivat
ensimmäistä kertaa Baltic Eye Forumin kolme maata. Virosta osallistujia
oli 37, Latviasta 27 ja Liettuasta 24.
Kaiken kaikkiaan kokoukseen osallistuttiin peräti 32 eri maasta. Tämä oli
myös platinasponsorimme Santenin
ansiota, joka rahoitti kokoukseen
osallistujia noin kymmenestä muusta
maasta, jossa se toimii.
Varsinaisten osallistujien lisäksi
pohjoismaisessa kokouksessa oli
mukana 204 teollisuuden edustajaa
järjestämässä näyttelyä. Heistäkin
suurin osa, 75 edustajaa, oli suomalaisia. Paasitornin tilat vaativat
jakamaan näyttelyn kahteen alueeseen. Vaikka neliömäärä alun perin
varatulla näyttelyalueella oli se, joka
oli tiedossa sopimusta tehdessä,
myöhemmin ilmeni, etteivät kaikki
neliöt olleetkaan käytettävissä tolppien ja kiinteiden kalusteiden vuoksi.
Tarvittavat lisätila saatiin onneksi
toisaalta rakennuksesta. Osallistujat
olivat tyytyväisiä näyttelyyn, mutta
osa näytteilleasettajista ei ymmärrettävästi pitänyt ratkaisusta.
Palautekyselyssä noin 200 osallistujalta saatu palaute kokouksesta
oli erittäin positiivista ja suullista palautetta tulee edelleen eri suunnista.
Sosiaalisesta ohjelmasta erityisesti
Rajattoman konsertti tuntuu tehneen
vaikutuksen. Lämpimät kiitokset
kuuluvat kaikille järjestelyihin osallistuneille.
Osallistujamäärä ylitti ennakkoarviomme. Tämä oli erittäin hyvä
saavutus, sillä päivämääristä päätettäessä emme aavistaneet, että
vain kymmenen päivää myöhemmin
ESCRS, EURETINA, EUCORNEA ja

WCPOS järjestäisivät yhdessä jättikokouksen Milanossa. Epäilemättä
osallistujamäärämme olisi ilman sitä
noussut vieläkin suuremmaksi. Milanon kokouksessa näyttely oli muuten
jouduttu jakamaan peräti kolmeen
erilliseen alueeseen, vaikka käytettävissä oli messukeskus.
Myös kokouksen talouden suunnittelu onnistui hyvin. Osallistumismaksun laskimme 100–175 euroa
halvemmaksi kuin kolmessa edellisessä pohjoismaisessa kokouksessa
tavoitellen aiempaa vastaavaa
tulosta suuremman osallistujamäärän
muodossa. Suunnitelmat osuivat kohdalleen ja kokouksen tulos yhdistyksen osalta ylittänee tavallisten syyspäivien tuloksen. Tästä kiitos kuuluu
jäsenillemme, koska tulos jaetaan
yhdistysten välillä osallistujamäärän
suhteessa.
Seuraava pohjoismainen kokous
pidetään Tukholmassa elokuussa
2014 ja Baltic Eye Forum Tallinnassa ensi elokuussa. Molempiin
kannattaa osallistua, samoin kuin
Euroopan silmälääkäriyhdistyksen
kokoukseen Kööpenhaminassa ensi
kesäkuussa. Pisimmälle pääsee matkustamaan maailmankokoukseen
huhtikuussa 2014, nimittäin Tokioon.
Kuten aiemmin olen kirjoittanut,
suomalaisia on viime aikana käynyt
näissä ulkomaisissa kokouksissa niukanpuoleisesti oppia hakemassa.
Toinen hallituksen suurempi projekti kevään ja kesän aikana oli yhdistyksen verkkosivujen täysuudistus.
Sivuja on ansiokkaasti ylläpidetty
vuorovetona yhdistyksen aktiivisten
jäsenten avulla. Aika on osoittanut,
että työ- ja perhetilanteen muuttuessa
ylläpitäjää on tarpeen vaihtaa, ja
aiempien sivujen siirtäminen uudelle hoitajalle ei ole yksinkertaista.
Niinpä hallitus päätti hankkia sivut
ammattimaiselta tuottajalta Verkkovaraanilta, ja valmisteli uuden sivuston
tämän asiantuntijoiden ohjauksessa.
Sivusto on etäpäivitettävä, ja tämän
järjestelmän siirto hallitukselta ja
päivittäjältä toiselle on helppoa.
Hankinta perustui edullisimpaan
tarjoukseen. Uusilla sivuilla on aikaisempaa enemmän aineistoa, mutta
lopullisessa asussaan ne toki eivät
vielä ole. Tutustukaa ja antakaa palautetta.
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Yhdistyksen tiedottaminen siirtyy
enemmän ja enemmän verkkosivuilla
tapahtuvaksi, joten niitä kannattaa
seurata. Esimerkiksi koulutuspäiviin
ilmoittautuminen tulee tapahtumaan
verkkolomakkeella. Erityisen hyvä
syy käydä verkkosivuilla juuri nyt
on, että yhdistys on tehnyt American
Academy of Ophthalmology kanssa
sopimuksen, jonka perusteella jäsenillä tulee olemaan pääsy ONE Networkin hyvin laajaan ja monipuoliseen täydennyskoulutusaineistoon.
Siihen kuuluu mm. usean ammattilehden verkkoversio. Pääsy ONE
Networkiin perustuu yhdistykselle
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
Ilmoita siis sähköpostisi pikaisesti
verkkosivumme kautta. ONE Networkista on lisätietoa toisaalla tässä
Silmäyksessä.
Syksyllä yhdistys järjestää yksipäiväisen koulutuksen neurokirurgian
ja neuro-oftalmologian rajapintaan
kuuluvista sairauksista. Lopullinen
ohjelma löytyy tästä Silmäyksestä.
Samassa yhteydessä pidetään
sääntömääräinen syyskokous, jossa
valitaan uudet jäsenet ja hallitus.
Kokous pidetään Tampereella
23.11.2012. Iltajuhlaa ei tällä kertaa ole, koska koulutus on yksipäiväinen. Tervetuloa!
Kevään koulutuspäivät pidetään Naantalin Kylpylässä 13–
15.3.2013. Niiden pääaiheena on
silmän etuosan kirurgia. Ohjelman
suunnittelusta vastaa varapuheenjohtaja Minna Sandberg-Lall. Syyskokousta Kuopiossa suunnitellaan
järjestettäväksi yhdessä Suomen
Korvalääkäriyhdistyksen kanssa. Ohjelmasta vastaa Kai Kaarniranta.
Lopuksi toivotan tervetulleeksi
uuden yhdistyssihteerin Tarja Laurilan ja esitän kaikkien yhdistyksen
jäsenten puolesta erittäin lämpimät
kiitokset Elina Pitkäkankaalle, joka
pohjoismaisen kokouksen jälkeen on
ilmoittanut luopuvansa tehtävästä.
Yhdistyssihteereillä on ollut tapana
olla pitkäaikaisia ja toivon, että näin
tulee käymään myös Tarja Laurilan
kanssa. Hänestä on erillinen esittely
toisaalla tässä Silmäyksessä.
Aurinkoista syksyä kaikille jäsenille!
Tero Kivelä
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ESITTELYSSÄ UUSI YHDISTYSSIHTEERI
Suomen Silmälääkäriyhdistyksen
uutena yhdistyssihteerinä aloittaa
marraskuun alussa oululainen Tarja
Laurila. Tarja on syntynyt 60-luvun
puolivälissä Armi Kuuselan kotikunnassa - Muhoksen Mimmejä siis hänkin alunalkaen – ja perhettä hänellä
on miehen (Jari) ja kolmen lapsen
(Nino, Kiril ja Nita) verran, lapset
kuitenkin jo kotipesästä lentäneitä.
Päätyökseen Tarja toimii PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirissä
Oulun yliopistollisessa sairaalassa
operatiivisen tulosalueen silmätautiklinikan sekä hammas- ja suusairauksien yksikön klinikkasihteerinä.
Työnkuvaan kuuluvat mm monenlaiset henkilöstohallintoon, tutkimustyöhön, koulutuspäivien järjestelyihin,
laskutukseen ja budjettivalmisteluihin
liittyvät tehtävät, joissa monipuolinen
tietotekninen osaaminen on tarpeen.
Tarja on varmasti tuttu monelle silmälääkärille entuudestaan - ja monet silmälääkärit ovat tulleet Tarjalle hyvin
tutuiksi - onhan hän toiminut Oulussa
silmäklinikan klinikkasihteerinä jo
lähes 13 vuotta.
Ennen nykyistä työuraansa Tarja
on toiminut pitkään kuntohoitajana,
lisäksi päätyönsä ohella kansalaisopistossa liikunta- ja käsityöopettajana, lisäksi hän on toiminut lastenvaatesuunnittelijana lastenvaatelehdessä
ja Mannerheimin lastensuojeluliiton
sihteerin tehtävätkin ovat tuttuja.
Tarjan harrastukset ovat monipuolisia: hän on aktiivinen fitnessurheilija,
kasvinjalostaja, luomupuutarhuri,
lukutoukka… Energiaa siis tuntuu
riittävän!
Tässä työpaikalta kerättyjä luonnehdintoja Tarjasta: iloinen, tarmokas, tehokas, järjestelmällinen,
reipas, sporttinen, ulospäin suuntautunut, avulias…
Ja sitten muutama kysymys Tarjalle
– ja selityksiä (omasta päästä):
Kasvi?
helminukkajäkkärä - koska sillä on
niin hauska nimi
Eläin?
kissa – kissankäpälä sentään! no
eipä ihme, jos kasvi on helminukkajäkkärä

Vuodenaika?
kesä – kasvijalostajan arboretum 5.
kasvuvyöhykkeellä

Suututtaa?
epäoikeudenmukaisuus – ei kai liity
5. kasvuvyöhykkeeseen, jos kasvaa
kieroon?

Väri?
vihreä – lehtivihreän ansiosta useimmat kasvit ovat vihreitä, myös 5.
kasvuvyöhykkeellä

Ilahduttaa?
onnistuminen – mikä voisi olla tärkeämpää kuin puutarhanhoito?

Ruoka?
tomaattia, chiliä ja valkosipulia,
siis tomaattikeitto - no mutta sehän
on punaista…? aivan, tomatiinia ei
kannata keittoon käyttää!

Rentoutus?
tekemällä töitä (naurua)… ja urheilemalla – otsasi hiessä sinun pitää – ei
kai? – vai sittenkin: ain laulain työtäs
tee…!

Juoma?
valkoviini – 5. kasvuvyöhykkeellä
siitä voisi tulla vinho verdeä…

Lisäkysymyksiä voi tulla esittämään
Tampereelle perjantaina 23.11.12
Suomen silmälääkäriyhdistyksen
syyskoulutuspäiville!
Tervetuloa töihin Tarja!

Kirja?
Lisa Unger: Kauniita valheita – ja
tämän lisäksi 100 muuta lukuvinkkiä
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Jaana Penna
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Syyskoulutuspäivä 23.11.2012 Tampereella
Torstai 22.11.2012
16.30 – 17.30

YLEISÖLUENTO, Kirjasto Metson Pietilä-Sali, Pirkankatu 2, 33230 Tampere
Kantasolujen tulevaisuudessa tarjoamat silmätautien hoitomuodot
Akatemiatutkija Heli Skottman,
Tampereen yliopisto, Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Tietoisku silmänpohjan ikärappeumasta
LT Hannele Uusitalo-Järvinen, Tampereen yliopisto

Perjantai 23.11.2012
TAYS, Finn-Medi 5, auditorio (1.krs), Biokatu 12, 33520 Tampere
09.00 – 10.00
10.00 – 10.05

Ilmoittautuminen ja kahvit, näyttely
Päivien avaus
Pj. Tero Kivelä

Sessio I Tyypillisiä neurokirurgisia ongelmia I
Pj. Jaana Penna
10.05 – 10.30 Aivovammojen arviointi ja neurokirurginen hoito
LT Tero Niskakangas, Neurokirurgian klinikka, TaYS
10.30 – 10.45 Aivovaltimoiden aneurysmat neuro-oftalmologin kannalta
Dos. Kirsi Setälä, Neuro-oftalmologian poliklinikka, HYKS
10.45 – 11.10 Aivolisäkkeen seudun kasvaimet ja niiden neurokirurginen nykyhoito
Prof. John Koivukangas, Neurokirurgian klinikka, OYS
11.10 – 11.50 Neurosurgical cases from neuro-ophthalmological practice
Prof. Marko Hawlina, Department of Ophthalmology,
University of Ljubljana, Slovenia
Past President, European Board of Ophthalmology
Esittely: Tero Kivelä
11.50 – 13.00

Lounas ja näyttely

Sessio II Neurokirurgisten potilaiden oftalmologisia karikoita
Pj: Marko Kataja
13.00 – 13.25 Kuinka tunnistat neurokirurgisesta hoidosta hyötyvän silmäpotilaan?
Dos. Kirsi Setälä, Neuro-oftalmologian poliklinikka, HYKS
13.25 – 13.50 Neurokirurgisten tautien silmälöydöksiin liittyviä kiistatapauksia
Prof. Tero Kivelä, Silmätautien klinikka, HYKS
13.50 – 14.15

Kahvit ja näyttely

Sessio III Tyypillisiä neurokirurgisia ongelmia II
Pj. Minna Sandberg-Lall
14.15 – 14.40 Meningiomas and the results of their neurosurgical treatment
Dr. Rossana Romani, Department of Neurosurgery, HYKS
14.40 – 15.05 von Hippel-Lindaun tauti neurokirurgin näkökulmasta
LT Riku Kivisaari, Neurokirurgian klinikka, HYKS
15.05 – 15.25 von Hippel-Lindaun tauti ja sen erotusdiagnostiikka oftalmologin näkökulmasta
Dos. Paula Summanen, Silmätautien klinikka, HYKS
15.30 – 16.15

Suomen Silmälääkäriyhdistyksen virallinen syyskokous
Pj Tero Kivelä ja sihteeri Sanna Seitsonen

16.15

Koulutuspäivän päätös
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KOKOUSKUTSU
Suomen Silmälääkäriyhdistys –
Finlands Ögonläkarförening ry:n
sääntömääräinen syyskokous n:ro 420,
toimivuosi 101
Aika: Perjantai 23.11.2012 klo 15.30-16.15
Paikka: Finn-Medi 5, Auditorio (1. krs), Biokatu 12, Tampere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus
Esityslistan hyväksyminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Muistosanat
Uusi yhdistyssihteeri
Uudet jäsenet
Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Vaalitoimikunnan valinta
Taloussuunnitelma alkavalle toimikaudelle
Jäsenmaksu
Apurahat
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN
JÄSENHAKEMUS
Jäsenhakemuslomake hakutietoineen
löytyy yhdistyksen nettisivuilta
www.silmalaakariyhdistys.fi. Kahden
yhdistyksen jäsenen suositus nimikirjoituksineen tarvitaan liitteeksi. Hakemukset käsitellään syyskokouksessa,
joten hakemus on syytä lähettää
16.11.12 mennessä joko suoraan
nettisivuilta tai paperiversiona sihteeri Sanna Seitsoselle
(HUS silmäklinikka, pkl-kanslia,
PL 220, 00029 HUS).

APURAHOJA
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry
– Finlands Ögonläkarförening ry
myöntää jäsenilleen apurahoja
silmäsairauksien tutkimukseen ja
niiden ehkäisyyn tähtäävään työhön.
Apurahoja voidaan myöntää ulkomaille suuntautuviin koulutusmatkoihin, ensisijaisesti sellaisiin kokouksiin, joissa hakijalla on oma esitys
tai posteri.
Tutkimusapurahahakemukseen
liitetään enintään viiden sivun
pituinen tutkimussuunnitelma, joka
käsittää erillisen yhteenvedon sekä
syventävät tiedot seuraavan jaottelun
mukaisesti:
– tutkimuksen tausta ja tavoitteet
– tutkimuksen suoritus ja tutkimusmenetelmät
– tutkimuksen vaihe
– tutkimuksen kustannusarvio
– muita mahdollisia lisätietoja.
Apurahoja myönnetään kaksi kertaa
vuodessa, seuraava haku päättyy
15.11.2012 ja hakemusten on oltava siihen mennessä sihteeri Sanna
Seitsosella. Apurahaa ei voi saada
kahtena peräkkäisenä vuotena.

Apurahalomakkeen voi täyttää
yhdistyksen nettisivuilla (www.
silmalaakariyhdistys.fi), myös liitteet
voi lähettää sitä kautta. Vaihtoehtoisesti apurahaa voi hakea nettisivuilta
löytyvällä tulostettavalla lomakkeella,
jonka voi lähettää yhdistyssihteeri
Sanna Seitsoselle (HUS silmäklinikka, pkl-kanslia, PL 220, 00029
HUS).

Mary och Georg C. Ehrnrooths
stiftelse ledigförklarar stipendier
att sökas för forskning inom
ögonsjukdomar. Ansökningarna
skall göras på ansökningsblankett
som finns tillgänglig på stiftelsens
hemsida www.marygeorg.fi.
Ansökningarna bör skickas till
Katariina Sulander/Nordea Private
Wealth Management, Centralgatan
3, 00020 NORDEA. Ansökningarna
skall nå adressaten senast 4.3.2013.
Frågor om stipendierna besvaras
av stiftelsens sekreterare Stefan von
Knorring:
stefan.vonknorring@nordea.com,
tel. 09 - 165 48027.

-5-

Mary och Georg C. Ehrnrooths
stiftelse grundades 1987. Stiftelsen
understöder forskning inom magoch ögonsjukdomar.

Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö
julistaa haettavaksi apurahoja
silmäsairauksia koskevaan
tutkimustyöhön. Hakemukset tulee
tehdä hakemuslomakkeella joka on
saatavissa säätiön kotisivuilla
www.marygeorg.fi. Hakemukset
tulee toimittaa osoitteeseen Katariina
Sulander/Nordea Private Wealth
Management, Keskuskatu 3, 00020
NORDEA. Hakemusten on oltava
perillä viimeistään 4.3.2013.
Apurahoja koskeviin tiedusteluihin
vastaa säätiön sihteeri Stefan von
Knorring:
stefan.vonknorring@nordea.com,
puh. 09 - 165 48027.
Mary ja Georg C. Ehrnroothin
säätiö on perustettu 1987. Säätiö
tukee maha- ja silmäsairauksien
tutkimusta.
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ONE NETWORK – TÄYDENNYSKOULUTUKSEN AMERIKKALAINEN RUNSAUDENSARVI
American Academy of Ophthalmology lienee nykyisin maailman suurin
yksittäinen silmätautien alan täydennyskoulutuksen järjestäjä. Viime
vuosina se on panostanut erityisesti
etäopetukseen. Panostus liittyy Yhdysvalloissa käyttöön tulleeseen laillistuksen säännölliseen uudelleenvahvistamiseen. Hyvän ammattitaidon
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on
tarjottava ajantasaista aineistoa.
ONE Network on sateenvarjo,
jonka alle AAO on kerännyt monipuolisen täydennyskoulutusaineistonsa helposti lähestyttävällä tavalla.
Sivusto pitää sisällään suuren määrän potilastapauksia, videoita, verkkoluentoja, itsearviointeja, jne.
Sivuilla voi laatia halutessaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman,
jonka jälkeen saa tämän mukaisia
suosituksia käytössä olevasta aineistosta. Aineiston voi myös rajata helposti erikoisaloittain esimerkiksi lastenoftalmologiaan. Tarjolla on myös
ammatissaan toimivalle silmälääkärille suositeltava oppisuunnitelma.
Samoin sivuilta löytyvät akatemian
laatimat Käypä hoito –tyyppiset ohjeet. Osa aineistosta on saatavissa
englannin lisäksi seitsemällä muulla
kielellä – ei kuitenkaan suomeksi!
ONE Network tarjoaa lisäksi
yksinkertaisen tavan tilata ja yhdistää muuhun aineistoon American

Academyn maksullisia kurssikirjoja
kuten erikoistuvien tenttivaatimuksiin
Suomessakin kuuluvan Basic and
Clinical Sciences Coursen tai aineiston, jota käytetään valmistautuessa
laillistuksen uudelleenvahvistamiseen
Yhdysvalloissa. Lisämaksuton aineisto on silti kuitenkin etusijalla ja yksinäänkin enemmän kuin riittävä.
Yhdistyksemme on yhdessä muiden Pohjoismaisen kanssa tehnyt
edullisen sopimuksen, jonka perusteella tarjoamme nyt kaikille jäsenillemme jäsenetuna ilman lisämaksua
pääsyn ONE Networkiin. Sopimus

on edullinen, sillä AAO lupasi tulkita
kaikki Pohjoismaat yhdeksi laskiessaan osallistumismaksun suuruuden.
Kuinka pääset mukaan? Ilmoittamalla yhdistyksen verkkosivujen
kautta sähköpostiosoitteesi! Linkki on
etusivun vasemmassa alalaidassa.
Toimitamme marraskuun kokouksen
jälkeen osoiteluettelomme American
Academylle, minkä jälkeen sisäänkirjautumisesi ONE Networkiin on
mahdollista osoitteessa
www.aoo.org > ONE Network.
Tero Kivelä

SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN UUDET NETTISIVUT JA UUSI LOGO
Yli 100-vuotias Suomen
Silmälääkäriyhdistys uudistuu!
Silmälääkäriyhdistyksen uudet nettisivut (www.silmalaakariyhdistys.fi)
on avattu elokuun lopussa ja
ne on suunnitellut turkulainen
Verkkovaraani Oy yhteistyössä
Silmälääkäriyhdistyksen hallituksen
kanssa.
Silmälääkäriyhdistyksen hallitus
on työskennellyt kevään ja kesän
kuluessa Verkkovaraanin kanssa uusien nettisivujen parissa. Nettisivujen
ulkoasu on kokenut perusteellisen
muodonmuutoksen ja samalla Silmälääkäriyhdistyksen logo on saanut
nuorekkaan ja modernin ilmeen, historiaa ja perinteitä kuitenkaan unohtamatta. Uskomme ja toivomme,
että molempien uusi raikas ulkoasu
miellyttää jäsenistöä!

Pelkkä ulkoinen uudistuminen ei
kuitenkaan riitä, tärkeintä on tietenkin sisältö. Sisällön tuotanto on toki
vielä kesken, mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään sivuja ja niiden
sisältöä niin, että ne parhaiten palvelisivat jäsenkuntaa. Jatkossa koulutuspäivätiedot löytyvät nettisivuilta
ja koulutuspäiville ilmoittautuminen
sujuu sivujen kautta. Jäsentiedot on
helppo päivittää nettisivujen kautta.
Myös jäsenhakemuksen ja apurahaanomuksen voi täyttää nettisivuilla.
Silmälääkäreitä kiinnostavia aiheita
ja linkkejä pyritään laittamaan sivuille.
Sisältö ei kuitenkaan synny itsestään. Jäsenten palaute on tervetullutta ja ideoita ja ajatuksia sisällöstä
otetaan mielellään vastaan, sivuille
toivottua materiaalia voi myös toimit-
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taa hallituksen jäsenille tai yhdistyssihteerille, myös kuvat ovat erityisen
tervetulleita. Jatketaan yhdessä sivujen kehittämistä!
ONE Networkin monipuoliseen
koulutusaineistoon pääsemiseksi tarvitaan jäseniltä sähköpostiosoitteet,
joten on syytä käydä Silmälääkäriyhdistyksen nettisivuilla ilmoittamassa
ne. Päivitämme myös jäsenrekisteriä, joten toivoisimme, että päivittäisitte myös yhteystietonne (osoite,
puhelin, sähköposti) sivuilla – vaikkei
mitään muutosta olisikaan aivan viime aikoina tapahtunut.
Jaana Penna

silmäys 2/2012

ILMOITTAUTUMISLOMAKE JÄSENILLE
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry – Finlands Ögonläkarförening ry

SYYSKOULUTUSPÄIVÄ 23.11.2012
Tays, Finn-Medi 5, Auditorio (1.krs), Biokatu 12, 33520 TAMPERE
ILMOITTAUTUMINEN NETTISIVUJEN (www.silmalaakariyhdistys.fi) KAUTTA TAI TÄLLÄ ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLA
ON VÄLTTÄMÄTÖN - PELKKÄ OSALLISTUMISMAKSUN SUORITUS YHDISTYKSEN TILILLE EI RIITÄ ILMOITTAUTUMISEKSI!
Tiedot osallistujasta:
Nimi:
Osoite:
Puh:

ja/tai

Sähköposti:
Erityisruokavalio:

OSALLISTUMISMAKSUT: (Suomen Silmälääkäriyhdistys kuuluu ennakkoperintärekisteriin, Y-tunnus 1493120-1)
Maksu pe 16.11.2012 mennessä
Maksu pe 16.11.2012 jälkeen

erikoislääkärit 120 euroa
erikoislääkärit 170 euroa

erikoistuvat 60 euroa
erikoistuvat 110 euroa

Mikäli osallistumismaksu tai sen osa joudutaan laskuttamaan, peritään (ilmoittautumispäivästä riippumatta) osallistumismaksuna 170 euroa erikoislääkäreiltä ja 110 euroa erikoistuvilta lääkäreiltä + laskutuslisä 30 euroa.
Mahdollinen peruutusilmoitus tulee tehdä yhdistyssihteerille 16.11.2012 mennessä, jonka jälkeen ilmoittautumismaksuja
ei palauteta.
MAKSUSTA VAPAUTETUT:
luennoitsijat, kunniajäsenet, SSLY-hallituksen jäsenet, toimitsijat (Huom! ilmoittautuminen välttämätön!)
Osallistumismaksu suoritetaan yhdistyksen Nordeassa olevalle tilille
IBAN FI76 1328 5000 1637 76
Nordea BIC NDEAFIHH.
Viitetiedoissa on ehdottomasti mainittava osallistujan nimi.
Jälkilaskutuksesta peritään 30 euron laskutuslisä.
HOTELLIKIINTIÖTÄ ei ole varattu.
Luentopaikan välittömässä läheisyydessä toimii potilashotelli Norlandia Care Tampere Hotel (Biokatu 14, rakennus FinnMedi 6, 33520 Tampere, puh +358 (0)50 3844400, e-mail: tampere@norlandiacare.fi,
http://www.norlandiacare.fi/fi/pasienthotell/finland/tampere_hotel/hotell)
ILMOITTAUTUMISET:
netin ilmoittautumislomakkeella tai lähettämällä ilmoittautumislomake yhdistyssihteerille
Yhteystiedot:
Suomen Silmälääkäriyhdistys ry
Yhdistyssihteeri Tarja Laurila
Sähköposti: yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
Osoite: Alavesantie 2, 91300 YLIKIIMINKI
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Iloista syksyä!

SUOMEN SILMÄLÄÄKÄRIYHDISTYKSEN HALLITUS 2012
Puheenjohtaja: Tero Kivelä • Sepontie 1 D • 02130 ESPOO • puh. 050 525 2723
• s-posti: puheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja: Minna Sandberg-Lall • s-posti: varapuheenjohtaja@silmalaakariyhdistys.fi
Sihteeri: Sanna Seitsonen • s-posti: sihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
Rahastonhoitaja: Jaana Penna • Miekatintie 8 • 90410 OULU • puh. 040 847 3937
• s-posti: rahastonhoitaja@silmalaakariyhdistys.fi
Jäsen: Marko Kataja • s-posti: marko.kataja@fimnet.fi
Neuvotteleva jäsen: Kati Ranta • s-posti: kati.ranta@fimnet.fi
Yhdistyssihteeri: Tarja Laurila • Alavesantie 2 • 91300 Ylikiiminki
• s-posti: yhdistyssihteeri@silmalaakariyhdistys.fi
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