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Medlemsblad mars 2019
Bästa medlemmar,

Kansli
Johannesbergsvägen 8
00250 Helsingfors
Kanslisekreterare: Pamela Edgren
Tel: 09 4776 8090
E-post: kansliet@fls.fi
Webb: www.fls.fi
Kanslitid: kl. 12–15
Styrelsens sekreterare
Taisto Sarkola
taisto.sarkola@helsinki.fi
Tel. 040 703 03 94

Sällskapet har påbörjat sitt 184:e verksamhetsår med årsmöte i Helsingfors som vi
på endast några veckors varsel flyttade från Ständerhuset till universitets lilla
festsal och med årsfest på Börsklubben. På årsmötet fick vi höra föredrag av
mottagaren av Runebergspriset Leif Groop med rubriken ”En opportunistisk resa i
diabetessjukdomens värld”. På mötet utdelades pris och stipendier till ett
sammanlagt värde av ca 1,7 miljoner euro.
De på årsmötet utdelade övriga priserna och utmärkelserna var följande:
1. Otto Engströms pris till Viveca Söderström-Anttila för hennes kliniska och
vetenskapliga insatser inom reproduktiv medicin.
2. Styrelsens pris för bästa föredrag av yngre forskare under 2018 till Jani
Pirinen för föredraget ”Kardiologiska aspekter vid hjärninfarkt i ung ålder”
och Tuukka Puolakka för föredraget ” Vårdkedjan vid akut stroke - som ung
forskare i den prehospitala akutvården”.
3. Styrelsens pris för bästa examensarbete på svenska under 2018 ”Hur
påverkar tidigt och sent diagnostiserad graviditetsdiabetes barnets hälsa?”
till Yasmin El Moutacim.
4. Finlands vita ros ordens medalj av I klass med guldkors till avgående
kanslisekreterare Gerd Haglund.
Den under Läkardagarna 2019 ordnade svenskspråkiga kandidatkursen med temat
”Akutvård av patienter med traumatisk hjärnskada” var mycket lyckad och
välbesökt.
En faktura på den oförändrade medlemsavgiften ingår som bilaga till detta
medlemsblad.

Vårens återstående program
Sällskapets styrelse för år 2019 är följande:
Ordförande: Caj Haglund
Vice ordförande: Per-Henrik Groop
Skattmästare: Tom Böhling
Sekreterare: Taisto Sarkola
Klubbmästare: Karin Stenius-Söderlund
Övriga medlemmar: Clas-Göran af Björkesten, Monika CarpelanHolmström, Lena Thorn
Thorax representant: Alexandra Kuhlefelt

Torsdag 21.3.2019 kl. 18.15 Marsmöte i Annexet.
Tema: Genetik och epigenetik.
Juha Kere: Från två celler till 70 kilogram celler: gener och epigenetik.
Moderator: Caj Haglund.
Anmäl gärna till kansliet senast två dagar före mötet ifall du har möjlighet att delta
i sitsen efter föredragen.
Torsdag 11.4.2019 kl. 18.15 Aprilmöte på Nya barnsjukhuset (Stenbäcksgatan 9) i
Hattifnattsalen.
Guidad rundtur före månadsmötet kl. 17-18 (förhandsanmälan till kansliet).
Anne Wikström: Nya barnsjukhuset
Mikael Knip: Tarmens betydelse för barnens hälsa.
Moderator: Taisto Sarkola.
Onsdag 15.5.2019 kl. 18.15 Klubbkväll i Annexet.
Carl G. Gahmberg: Våra vilda orkidéer.
Se bilaga.
Lördag 8.6.2019 kl. 13-16 Trädgårdsfest för hela familjen med lunchbuffé i Villans
trädgård. Se bilaga.
Sällskapets program och Handlingarna hittas på hemsidan.
Väl mött på Sällskapet!
Taisto Sarkola
Sekreterare

