
 1

Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys r.y. 
Jäsenkirje 2/2009 
 
 
 
 
 
Sisällys 
 
1. Puheenjohtajan palsta   
2. Syyskoulutuspäivät 2009 Helsingissä 29-30.10.2009   
 
 
 
SKLFY:n hallitus 2009  
 
Puheenjohtaja, Antti Loimaala, antti.loimaala@epshp.fi 
Varapuheenjohtaja, Päivi Piirilä, päivi.piirilä@hus.fi  
Sihteeri, Tomi Laitinen, tomi.laitinen@kuh.fi 
Varainhoitaja, Jukka Kemppainen, jukka.kemppainen@utu.fi 
Hallituksen jäsen, Hannu Koivu, hannu.koivu@pshp.fi  
 
Hallituksen kokouksen esityslistalle toimitettavat asiat pyydetään lähettämään sihteerille 
sähköpostilla. Matka-apurahahakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille. 
Apurahahakemukset käsitellään kuukausittain hallituksen kokouksissa. Matka-apurahan saajan 
tulee kirjoittaa jäsenkirjeeseen matkakertomus. 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 Tomi Laitiselle, osoite: KYS/KFI  4111, PL 1777, 70211 Kuopio, 
s-posti: tomi.laitinen@kuh.fi. 
 

Yhdistyksen www-sivujen osoite on  
http://www.terveysportti.fi/pls/kotisivut/sivut.koti?p_sivusto=453 
 
Tiit Kööbi (tiit.koobi@pshp.fi) ylläpitää yhdistyksen www-sivuja. Sivuille voi lähettää 
potilastapauksia. Vain oman tapauksensa voi julkaista ja jokainen itse kantaa 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 
 
Alkukesän terveiset Nääsvillestä! Tämä on ensimmäinen palstani yhdistyksemme 
puheenjohtajana nyt kun Hannu Koivu luovutti nuijan minulle Kuopion vuosikokouksessa. Hän 
on johtanut toimintaamme menestyksekkäästi kolmen vuoden ajan, josta parhaimmat kiitokset 
Hannulle! Hän lupautui vielä jäähdyttelemään hallituksen jäsenenä joten toiminnan jatkuvuus on 
turvattu. Kirsi Timonen puolestaan luovutti sihteerin tehtävät Tomi Laitiselle KYS:sta, lämpimät 
kiitokset Kirsille ensiluokkaisesta työstä ja Tomille tervetuloa hallitukseen! Naisenergiasta 
vastaa tästä lähin uusi vpj:mme Päivi Piirilä HUS:sta, ja Jukka Kemppainen TYKS:sta jatkaa 
varainhoitajana pitäen taloutemme positiivisena. Hallitus jatkaa siis jokseenkin vanhalla 
kokoonpanolla, toivon kuitenkin nuoria kolleegoita osallistumaan toimintaan seuraavaa hallitusta 
valittaessa ensi keväänä. 
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Vuosikokous pidettiin 17.4. Kuopiossa runsaan 30 osanottajan voimin. Tieteellisestä puolesta 
vastasivat tällä kertaa nuoret tutkijat, jotka ovat valmistelemassa väitöskirjaansa. Kalle Sipilä 
Tampereelta, Kirsi Korpi Seinäjoelta, Jussi Pärkkä Turusta ja Maria Juusela Helsingistä 
kertoivat tutkimuksensa lähtökohdista ja nykytilasta. Oli mukava kuulla miten monipuolista 
fysiologian tutkimus tällä hetkellä maassamme on, aiheista keskusteltiin vilkkaasti ja 
professorikuntaakin oli ilahduttavasti paikalla. Vuosikokous on hyvä foorumi nuorelle tutkijalle 
esittää tutkimustaan ja testata ajatuksiaan, sieltä saa evästyksiä ja rutiinia suurempia areenoita 
varten. Toivonkin, että tämä tilaisuus saa jatkoa jo seuraavissa vuosikokouksissa. Tuula 
Tarkiainen piti Wendelin –palkintoluennon sydämen sykevaihtelua koskettaneesta 
väitöskirjastaan. Tieteellisten esitysten jälkeen ohjelma jatkui yhdistyksemme vuosikokouksella 
eo. prof. Esko Länsimiehen johdolla. Yhdistyksen väistyvä hallitus sai kiitokset aktiivisesta 
toiminnasta, taloutta on hoidettu asianmukaisesti jonka seurauksena yhdistyksen maksukyky on 
nyt poikkeuksellisen hyvä. Yhdistyksen tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus. Verottaja suoritti yhdistykselle kuluneen kauden aikana tarkastuksen, jossa 
todettiin toiminnan olevan moitteetonta. Jatkakaamme samalla uralla. Kokouksen päätteeksi 
prof. Länsimies piti puheen edesmenneen pitkäaikaisen kunniajäsenemme Martti J. Karvosen 
muistolle. GE-palkinto myönnettiin tänä vuonna Kirsi Timoselle KYS:sta työstään SKLFY:n 
hyväksi. Lopuksi illallistimme pitkän pöydän ääressä ravintola Mustassa Lampaassa. 
 
Toukokuussa monet meistä osallistuivat Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen 50-
vuotisjuhliin Helsingin Pörssitalossa. Päivillä kuultiin monta katsausta menneisiin vuosiin ja 
kurkistettiin tulevaisuuteen, mitä isotooppitoiminta kenties jo lähitulevaisuudessa on. Runsas 
osanottajajoukko viihtyi arvokkaissa puitteissa ja hallituksemme väistyvä pj sekä allekirjoittanut 
veivät yhdistyksemme onnittelut LRY:lle.  
 
Tulevan syksyn koulutuspäivät pidetään ennakkoilmoituksen mukaisesti Helsingissä 29.-30.10., 
paikkana on Biomedicum Meilahdessa. Päivien teema on leikkauskelpoisuuden arviointi 
mahdollisimman monipuolisesti käsiteltynä. Varatkaa nuo päivät kalenteriinne jos ette ole sitä 
vielä tehneet. Päivien ohjelma on tämän jäsenkirjeen liitteenä ja sieltä löytyvät tarkka aikataulu, 
hotellivaraukset ym. oleellinen. Alustava ohjelma on herättänyt jo mm. anestesiologien 
kiinnostuksen. Torstaina keskitytään taustoihin ja arviointimenetelmiin kuten myös perjantaina 
aamupäivällä, ja ohjelma päättyy perinteiseen Wendelin –palkintoluentoon, jota ennen on 
potilastapausten sessio. Pyydän kaikkia penkomaan arkistojaan, mielenkiintoisia ja opettavaisia 
tapauksia on taatusti tallessa, kynnys on matala joten tuokaa pari mukananne elävöittämään 
kokousta. Lyhyt, tiivis ja oleelliset asiat kertova PP-esitys, mausteena kenties elävää kuvaa. 
Tapaukset voi ilmoittaa minulle viikkoa ennen koulutusta. 
 
SKLFY:n tuore hallitus teki ensimmäisessä kokouksessaan päätöksen nostaa matka-apurahan 
määrää 750€:oon. Hakemuksia on viime vuosina tullut niukasti, yhdistyksellä on kuitenkin 
mahdollisuus tukea useita koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja joten apurahaa kannattaa 
hakea nyt, kun mitä ilmeisimmin työnantajan kukkaron nyörit ovat entistä tiukemmalla. Lisäksi 
SSCPNM jakaa matka-apurahoja, Suomesta hakemuksia yhdistykselle on tullut erittäin vähän. 
Katsokaa lisätiedot ko. yhdistyksen kotisivuilta.  
 
 
Kesäkuu on päässyt jo hyvään vauhtiin, aurinkokin on hetkittäin näyttäytynyt, sateen lomassa. 
Mukavaa kesää ja rentouttavaa lomaa kaikille! 
 
 
t. Antti 
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2. Syyskoulutuspäivät 2009  
 
29.-30.10.2009 Helsinki 
Biomedicum, Haartmaninkatu 8 
Järjestäjä: Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry. 
Kohderyhmä: Yhdistyksen jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet. 
 
 
 
Torstai 29.10.09 
 
08.30 Ilmoittautuminen ja näyttely 
 
09.30 Päivien avaus 
09.35 Uusi leikkauskelpoisuuden käypä-hoito-suositus 
10.15 Preoperatiivinen poliklinikka; toimintaperiaatteet 
10.45 Leikkausriski kirurgin näkökulmasta   
11.15 Keuhkofunktiomittauksien rooli keuhkoleikkauksissa ja muissa leikkauksissa.  
 
11.45 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 
 
12.45 Sydän-verisuonisairaudet ja leikkausriski.   
13.10 Kliininen rasituskoe leikkausriskin arvioinnissa.  
13.35 Mitä lisää spiroergometria tuo leikkauskelpoisuuarviointiin? 
14.00 Farmakologiset rasitukset leikkauskelpoisuuden arvioinnissa.  
14.25 Sydän- ja keuhkosiirtoihin liittyvät leikkausriskit ja niiden arviointi.   
 
14.50 Kahvi ja näyttely 
 
15.30 Neurologisen potilaan leikkausriski ja -arviointi.  
15.55 Kongenitaaliset sydänviat.  
16.20 Riskinarviointi kongenitaalisissa sydänvioissa.  
16.45 Päivän päätös 
 
20.00 Iltajuhla Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1 
 
 
 
Perjantai 30.10.09 
 
08.00 Näyttely 
 
09.00 Astma- ja COPD-potilaan leikkauskelpoisuuden ja preoperatiivisen kuntoutustarpeen 
arviointi  
09.25 Diabetes leikkausriskinä 
09.50 Lihava potilas ja leikkausriski 
10.15 Väliaikatiedotus   
10.20 Munuaisten ja maksan vajaatoiminta ja leikkausriski 
10.45 Lapsipotilaan leikkauskelpoisuuden arviointi 
11.10 Uniapnea ja leikkausriski 
 
11.35 Lounas ja näyttely 
 
12.30 Tapausselostuksia. 
13.20 Wendelin-palkinnon jako ja palkintoluento. 
14.00 Koulutustilaisuuden päätös. 
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Hinta: 200 € maksetaan 10.10.2009 mennessä yhdistyksen tilille Sampo 800014-2112271. 
Maksuun on ehdottomasti liitettävä tiedoksi osallistujan/osallistujien nimi/nimet sekä tunnus 
SKLFY:n koulutuspäivät 2009. Tosite maksusta on hyvä tuoda mukana päiville. 
Ilmoittautuminen 10.10.2009 mennessä Irene Karhuselle. S-posti: irene.karhunen@uku.fi, p. 
017-172850, kännykkä: 040-3552889. Ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: 
osallistujan nimi, toimipaikka, mahdolliset erityisruokavaliot ja tieto osallistuuko iltajuhlaan. 
Maksu sis. luentomateriaalin, ilmoitetut ruokailut ja iltajuhlan. Yhdistys on merkitty 
ennakkoperintärekisteriin, kotipaikka Tampere, LY-tunnus: 1596520-0.  
 
Majoitusvarauksia on tehty 1) Hilton Helsinki Kalastajatorpalle, Kalastajatorpantie 1 
(Varaustunnus Biomedicum) varaukset joko puhelinnumeroon 09-45811 tai sähköpostitse 
osoitteeseen helsinkikalastajatorppa@hilton.com, 2) Scandic Continentaliin, Mannerheimintie 
46 (Varaustunnus SUO291009) varaukset puhelimitse 09-47371, 3) Crowne Plaza Helsinkiin, 
Mannerheimintie 50 (Kiintiö Fysiologia), varaukset puhelimitse 09-25210000, sähköpostitse: 
helsinki.cph@restel.fi tai faxilla 09-25213999, 4) Sokos Hotels Vaakuna, Asema-aukio 2 ja 
Aleksanteri, Albertinkatu 34 (Kiintiö Fysiologia), varaukset Sokos Hotels Myyntipalveluun 
puhelimitse 020-1234600, faxilla 020-1234646 tai sähköpostitse sokos.hotels@sok.fi. 
Kiintiövaraukset ovat voimassa 29.9.2009 saakka. Osallistuja hoitaa itse majoitusjärjestelynsä. 
 
Lisätietoja: Yhdistyksen sihteeri Tomi Laitinen, tomi.laitinen@kuh.fi; pj. Antti Loimaala, 
antti.loimaala@epshp.fi; näyttelyn yhdyshenkilö Jukka Kemppainen, jukka.kemppainen@utu.fi. 
 
Potilastapaukset: osallistujia kannustetaan esittämään potilastapauksia päätössessiossa. 
Tapauksia voi ilmoittaa 23.10.2009 mennessä Antti Loimaalalle antti.loimaala@epshp.fi.  
 
Wendelin-stipendin hakemukset yhdistyksen hallitukselle 30.9.2009 mennessä. 
  
 
 
 
 
Hyvää kesää kaikille! 
 
 
Tomi Laitinen 
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