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1) VII LFT-päivää vietettiin Oulussa 

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen järjestämää seitsemättä LFT-päivää vietettiin Oulun 
yliopiston tietotalossa 7.2.2008. Tapahtuma keräsi paikalle 136 opiskelijaa ja tutkijaa. Päivän 
yhteydessä pidettyyn perinteiseen posterikilpailuun osallistui huikeat 23 opiskelijaa. Paikalla oli myös 
edustettuna 7 LFTY:n alalla toimivaa yritystä. Lue lisää LFT-päivän tapahtumista sekä 
posterikilpailussa palkituista lopputöistä LFTY:n kotisivuilta http://www.lfty.fi. 

2) Turussa järjestettävä PET perusteita kurssi 

Tässä LFTY:n jäsenten tiedoksi Turussa järjestettävä PET perusteita kurssi. Huom. Kurssin 
ensimmäiseen osaan rekisteröidyttävä tänään! 
 
PET BASCIS - COURSE – PET Perusteita -kurssi 
 
3.3.- 4.3.2008  PART I Introduction to PET and its clinical applications 
14.4.-15.4.2008  PART II  Introduction to Research & Medical Applications of PET 
 
Paikka/Venue: SH-auditorium,  Building 11A, first floor, Turku University Hospital,  Kiinamyllynkatu 11, 
Turku 
Järjestäjä/Organiser: Turku PET Centre 
Kohderyhmä/Target attendees: PET-kuvantamista ja -tutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat, lääkärit, 
radiokemistit, fyysikot, jatko-opiskelijat/ Physicians, Scientists, PhD reseachers  
 
Kieli/Language: English 
 
The course is free of  charge including  course material. 
Kurssi on maksuton mukaan lukien  luentomateriaali.  
 
Anotaan tohtorintutkinnon teoreettiseksi kurssimuotoiseksi  koulutukseksi (4 x8 tuntia).   
Anotaan erikoistuskoulutuksen kurssimuotiseksi teoreettiseksi  koulutukseksi: uuden asetuksen 
mukaan  kliininen  fysiologia ja isotooppilääketiede, syöpätaudit, sisätaudit, kardiologia, 
endokrinologia, neurologia, radiologia. (4 x 8t) 
  
Please register latest  28.2 for PART  I  and  4.4 for PART II  to Mirja Jyrkinen, 
mirja.jyrkinen@tyks.fi;    fax 02 2318191  
 
Further information   PART I Course director. prof Pirjo Nuutila, pirjo.nuutila@utu.fi and PART II  
Course director prof Olof Solin  olof.solin@abo.fi. 
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3) Tiedettä lukijoille – tiedejulkaisujen markkinointi  

Suomen tiedekustantajien liitto järjestää markkinointi-iltapäivän "Tiedettä lukijoille - tiedejulkaisujen 
markkinointi". Aika: keskiviikko 5.3.2008 klo 12.00-16. Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 
sali 505. 
 
Taustaksi: Markkinoinnista puhuminen tieteenteon, tieteellisen julkaisemisenkin yhteydessä koetaan 
kenties vieraaksi; ne kuuluvat ikään kuin eri maailmoihin. Kuitenkin tieteen julkisuus on väistämätön ja 
välttämätön osa tieteen tekemistä, ja siksi on syytä hoitaa sekin niin hyvin kuin mahdollista – tai 
tarpeellista. Kyse on siis tieteen tulosten ja tieteellisen keskustelun eteenpäin viemisestä niille, jotka 
sitä tarvitsevat, joita se kiinnostaa ja joita se voisi kiinnostaa, jos ylipäätään tietäisivät.  
 
Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa viedä tiedettä eteenpäin, mutta valikoiman, 
mahdollisuuksien tunteminen auttaa. Siksi helpoin tapa tieteellisten julkaisijoiden ammattitaidon 
kohottamiseen on keskinäinen kokemuksen välittäminen. Ohjelmatiedot lähemmin: 
http://www.tiedekustantajat.fi. Kurssin vetää kustannuspäällikkö Teijo Makkonen OK Vastapainosta.  
 
Ilmoittautumiset: tiedekustantajat@tsv.fi viimeistään 1.3.2008. 

4) Laurentiu Barna väitteli signaalinkäsittelystä 

Laurentiu Barna väitteli TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta perjantaina 15.2.2008 aiheenaan 
"Acquisition Systems and Analysis Methods for Human Originated Signals". Vastaväittäjänä toimi 
tohtori Kaj Lindecrantz Boråsin ammattikorkeakoulusta Ruotsista. Tilaisuuden valvojana toimi 
dosentti Alpo Värri TTY:n signaalinkäsittelyn laitokselta. 
 
Väitöstiedote: 
https://www.tut.fi/index.cfm?MainSel=1&Sel=2336&Show=1022&view=detail&siteid=0&NewsID=5167
2&ID=51672  

5) ITAB2008 konferenssi 30-31.5.2008 Shenzhen, Kiina 

The 5th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 
2008), in conjunction with the 2nd International Symposium & Summer School on Biomedical and 
Health Engineering (IS3BHE 2008), will be held in Shenzhen, China on 30-31 May 2008. This 
combined conference will provide a unique forum to gather researcher, educators and developers to 
share their research achievements, and exchange ideas on key issues confronting biomedical and 
health engineering, especially the information technology and its applications in biomedicine. It will 
feature a number of invited lectures by noted leaders and researchers from academia, industries and 
government agencies, which are expected to be of great value to students as well as biomedical 
engineering practitioners. 
 
Conference Paper Submission Deadline: Feb.29, 2008 
Notification of Paper Acceptance: Apr.01, 2008 
Early Registration Deadline: Apr.15, 2008 
More information: http://bme.ee.cuhk.edu.hk/IS3BHE/ 
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