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Medlemsblad december 2018
Bästa medlemmar,

Kanslitid: kl. 12–15

Sällskapets 183:e verksamhetsår är inne på slutrakan. Höstens program har
inkluderat välbesökta månadsmöten med intressanta föredrag och innehållsrika
diskussioner. På septembermötet presenterades Folkhälsans forskningscentrum,
på oktobermötet utmaningar inom pre-hospital medicin i vårt land, på
novembermötet fick vi höra fina framföranden av unga forskare och på
decembermötet behandlades avslutningsvis hälsoteknologi med nordiskt inslag.
Dessutom hölls en högintressant klubbkväll med Leif Groop.

Styrelsens sekreterare
Taisto Sarkola
taisto.sarkola@helsinki.fi
Tel. 040 703 03 94

Såväl styrelsen som pris- och stipendienämnden fortsätter i sin nuvarande
sammansättning under det kommande året. Nya funktionärer har valts till
programkommitten. Tom Pettersson kommer att ta över som huvudredaktör för
Handlingarna och Marianne Gripenberg-Gahmberg som bibliotekarie.

Observera att postboxen stängs 31.12.2018, vilket betyder att
all brevpost därefter bör skickas till adressen Johannesbergsvägen 8.

Det kommande året inleds traditionellt med årsmöte och årsfest på Ständerhuset.
På årsmötet får vi höra föredrag av Runebergspristagaren, dessutom offentliggörs
mottagarna av andra pris och forskningsstipendier. I februari har vi möte
tillsammans med Odontologiska Samfundet, denna gång på Tandem, och i mars får
vi höra om det senaste inom genetiken och epigenetiken. I april besöker vi det Nya
barnsjukhuset. Utöver det vetenskapliga programmet arrangeras i början av
februari en soaré med musik av Notknackarna, fiveAlive och Jösta. I detta
sammanhang kan nämnas att ett nytt el-piano har införskaffats till Annexet.
Samarbetet med Thorax har förlöpt väl och vi har fått ett stort antal nya unga
medlemmar under året. Det bådar gott för framtiden. I medlemsbladet ingår även
en bilaga om Thorax spexpremiär andra lördagen i mars.

Vårens program ser för närvarande ut enligt följande:
Årsmöte och årsfest 25.1.2019 på Ständerhuset. Föredrag av
Runebergspristagaren. Se bilaga.
Torsdag 14.2.2018 kl. 18.15 Februarimöte med Odontologiska
Samfundet på klubblokalen Tandem (Fredriksgatan 30 A 5).
Föredrag av docent Patricia Stoor: Ortognatisk kirurgi.
Marsmöte 21.3.2019 kl. 18.15 i Annexet. Tema: Genetik och
epigenetik. Föredrag av Juha Kere: Från två celler till 70 kilogram
celler: gener och epigenetik. Moderator: Caj Haglund.
Aprilmöte 11.4.2019 kl. 18.15 på Nya barnsjukhuset
(Stenbäcksgatan 9) i Hattifnattsalen. Guidad rundtur före
månadsmötet kl. 17–18. Föredrag av Anne Wikström: Nya
barnsjukhuset och Mikael Knip: Tarmens betydelse för barnens
hälsa. Moderator: Taisto Sarkola.
Klubbkväll 15.5.2019 kl. 18.15 i Annexet. Föredrag av
Carl G. Gahmberg: Våra vilda orkidéer.
Trädgårdsfest 8.6.2019. Mera information i nästa medlemsblad.
Om du önskar delta i sitsen efter mötena vänligen meddela kansliet
senast 3 dagar innan.
Jag önskar alla ett Gott Nytt År 2019 !
Taisto Sarkola
Sekreterare

