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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

  

Kesätervehdys kaikille yhdistyksen jäsenille  

  

Viime vuosi on ollut poikkeuksellista aikaa, mutta voinemme sanoa, että elämä on jatkunut. 
Olemme oppineet tekemään asioita uudella tavalla, toivottavasti kuitenkin matkalla uuteen 
normaaliin repustamme löytyy myös jo hyväksi todettuja tapoja tehdä asioita. Kaikkea ei tarvitse 
keksiä uudestaan. Itse odotan tältä kesältä koppeja pesäpallokentällä ja uskallusta maistaa 
mangopehmistä Turun Kupittaan jäätelökioskilta.  

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin myös tänä keväänä virtuaalisesti Turusta 
käsin. Lähikokousta emme tänäkään vuonna rajoitusten vuoksi päässeet pitämään, mutta toisaalta 
etäkokous mahdollistaa osallistumisen työpäivän yhteydessä kauempaakin. Tosin etänä emme 
saavuta toisiamme aivan yhtä elävästi kuin fyysisesti läsnä ollessa. Samoin ehkä hieman 
rönsyilevätkin keskustelut jäävät helposti käymättä yhteisten kahvitaukojen puutteen vuoksi.  

Vuosikokouksessa allekirjoittanut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaan 
vuosikokoukseen saakka. Lisäksi hallituksen muut jäsenet valittiin, ja aiemmasta hallituksesta 
Tuomo Tompuri, Sanni Alanko ja Johanna Räty valittiin jatkaman hallitustyötä. Uutta intoa ja 
kokemusta saatiin myös mukaan, kun Jani Pirisen jäädessä pois hallituksesta, tilalle valittiin Maria 
Juusela Helsingistä. Uuden hallituksen esittely löytyy jäsenkirjeen sivuilta. Haluan tässä samalla 
kiittää lämpimästi Jania hallitustyöskentelyssä ja samalla toivottavaa Marian tervetulleeksi.  

Suuri ponnistus yhdistykselle on jälleen syksyn koulutuspäivien järjestäminen. Suunnitelmamme 
on järjestää koulutuspäivät virtuaalisesti, mutta toivottavasti saamme tuotua virtuaalipäiviin 
innovatiivisia ratkaisuja jäsenillemme.  

  

Toivotan kaikille meille terveyttä ja hyvää kesää mielipuuhia harrastellen.  

  

Petri Kallio  

Yhdistyksen puheenjohtaja  

  

  

  

  

 

  

  



UUSI HALLITUS ESITTÄYTYY  

SKLFY:n hallitus uudistui toukokuu kevään vuosikokouksen myötä. Petri Kallio jatkaa 
puheenjohtajana, Sanni Alanko varainhoitajana ja Tuomo Tompuri sihteerinä. Johanna Räty jatkaa 
hallituksessa, ja Maria Juusela korvaa Jani Pirisen varapuheenjohtajana.   

Petri Kallio, puheenjohtaja  

 

Terve!  

Nimeni on Petri Kallio. Olen valmistunut kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen 
erikoislääkäriksi Turusta vuonna 2015. Tällä hetkellä työskentelen Porissa Satasairaalan 
sairaalafysiologian osastonylilääkärinä. Liikuntalääketieteen erikoistumisopinnot olen suorittanut 
Paavo Nurmi –keskuksessa. Väitöskirjan loppuun saattaminen on edelleen ajankohtainen.  

Siviilissä elän perhe-elämää. Harrastuksiini kuuluu urheiluseuroissa toiminen ja kunnon 
ylläpitäminen lenkkeilemällä, palloilemalla ja kuntosalilla. Uusimpana kokeiluna TYKS –pesis.   

Yhdistyksessä toimin tällä hetkellä toista kautta puheenjohtajana ja nyt meneillään on kuudes 
vuosi hallituksessa. Tulevalle kaudelle tavoitteena on päästä järjestämään antoisat 
syyskoulutuspäivät ja kehittää yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa. Tärkeää olisi pitää huolta 
alastamme myös keskussairaalatasolla.  

  

Kesäterveisin,  

Petri Kallio   



  

  

 

Mari Juusela, varapuheenjohtaja  

Olen Maria Juusela, kliinisen fysiologian ja 

isotooppilääketieteen erikoislääkäri Espoosta. 

Kiitos luottamuksesta. Tämä on minulle 

toinen kierros SKFLYn hallituksessa, nyt 

varapuheenjohtajana. Toimin yhdistyksen 

hallituksessa vuosina 2002-2005 ja sihteerinä 

2003-2005. Ilolla ja ylpeydellä olen saanut 

seurata, miten KFI-erikoisala on ollut 

vauhdikkaassa menetelmien kehityksessä 

loistavasti mukana viimeisen 20 vuoden ajan. 

Hurja teknologian ja asiantuntemuksen 

kasvuvauhti jatkuu, lääkärin työn etulinjassa 

mennään.  

Olen toiminut lääkärinä HUSissa kliiniseen 

fysiologian ja isotooppilääketieteen 

vastuualueella 2000–2013. Väittelin 

lääketieteen tohtoriksi Helsingin yliopistossa 

2012 aiheesta ”Bronchial hyperresponsiveness 

andits risk factors in Finnish Adult 

population”. Olen kuulunut FinEsS-

tutkimusryhmään yli 20 vuoden ajan. Reilut 

kymmenen vuotta olen ollut Lasten ja 

nuorten Lääkäriaseman Pikkujätissä kliinisenä 

fysiologina, missä olen aloittanut Tapiolassa 

pikkulasten keuhkofunktiolaboratorion 

toiminnan vuonna 2010 ja Particles of exhlaed 

air (PExA)-tutkimustoiminnan vuonna 2017.   

Olin kansainvälisessä lääkeyhtiöissä 

asiantuntijalääkärinä ja RespiMedical -teamin 

vetäjänä 2013-2017. Aloitin vuoden 2018 

alusta asiantuntijaylilääkärinä Filha ry:ssä 

(2018–2019), jossa olin mukana 

useammassakin savuttomuus- ja 

keuhkoterveyden edistämishankkeessa.   

Vuoden 2020 alusta olen toiminut Lääkärit 

tupakkaa vastaan (DAT) –

verkoston  puheenjohtajana ja Savuton Suomi 

2030 -ohjausryhmässä. Tällä hetkellä toimin 

erikoislääkärinä ja asiantuntijalääkärinä. Minut 

on nimetty vierailevaksi tutkijaksi Finnish 

Institute of Molecular Medicine (FIMM, 

Kaprio-ryhmä).   

Mielenkiinto arjen potilastyöhön, 

diagnostiikan ja hoidon tason seurantaan, on 

vahvasti ohjannut valintojani läpi lääkärin 

uran. Kansainvälisyys ja tutkijaverkostot ovat 

kasvattaneet ymmärtämystäni globaaleista 

terveysongelmista ja niiden ratkaisuista. 

Lasten ja nuorten parissa olen touhunnut niin 

joukkuevoimisteluvalmentajana 1980-1990 –

luvulla kuin lääkärinä 2000-luvulta alkaen. 



Olen kolmasti ollut koripallon nuorten PM-

kisoissa kisalääkärinä. Viikon ajan Kisakalliossa 

7/24 -vietetyt hetket U16 ja U18-tyttöjen, 

poikien, valmentajien ja tuomarin kanssa 

kansainvälisessä kisaleirissä ja pelikenttien 

laidalla ovat unohtumattomat.  Toimin 

luottamustehtävissä Mäkelänrinteen 

urheilulukion johtokunnan puheenjohtajana 

ja olen mukana kansainvälisessä Soroptimistit 

International –yhdistyksessä.  

Perheeseeni kuuluvat aviomies, 20-vuotias 

poika ja 16-vuotias tytär. Me entiset 

aktiiviurheilijavanhemmat olemme vahvasti 

kasvaneet nyt penkkiurheilijoina, ja olemme 

ottaneet ilon irti lastemme pelireissuista ja 

jumppakisoista kotimassa ja ulkomailla. 

Meidän perhe käy ympäri vuoden Porissa, 

siellä on juuret ja suku – Porin Tori, Isomettä, 

Ässät, Kirvatsi, ja upea Selkämeri. Kajakki on 

mun juttu, ollut aina. Tänä vuonna juhlivat 

1971 syntyneet.  

*****  

Muistikuvia entisiltä ajoilta, ts. aloittaessani erikoistumaan syksyllä 2000 Suomessa oli kliinisessä käytössä 
vain yksi PET-kamera, ja tutkimuskäytössä kolme PET-kameraa – kaikki nämä olivat Turussa. Toimin SKFLY 
yhdistyksen hallituksessa vuosina 2002-2005 ja sihteerinä 2003-2005. Tämä sähköisesti lähetettävä jäsenkirje 
sekä syyskoulutuspäivien yhteydessä osallistujille jaettu Palaute-lomake ovat peräisin tuolta 
kaudelta.  Yhdistyksessä erikoistuvat lääkärit aloittivat vuosittaiset koulutuspäivänsä, ja Jäsenkirjeessä oli 
rennon asiallinen esittelypalsta erikoistuvista lääkäreistä. Tuon ajan erikoistuvia olivat Kirsi Timonen, Tuula 
Tarkiainen, Sorjo Mätzke, Heli Räty, Anu Koskela, Petri Haapalahti, Jukka Schildt, Maria Wendelin-Saarenhovi, 
Juha Koskenvuo, Tuula Janatuinen, Jyri Toikka, Jussi Pärkkä, Jari Maanoja, muutamia nyt mainitakseni. 
Erikoistuvat jakoivat aktiivisesti tietoa toisilleen mm. uusista menetelmistä, ja olivat myötävaikuttamassa 
monen nykyään ihan rutiinikäytössä olevan menetelmän ja työtavan kehittämisessä. Tuolloin otettiin 
käyttöön mm. IOS- tutkimukset, ABI-mittaukset, koko kehon impedanssikardiografia ja IP-manometria. 
Kliinisiä tutkimusprotokollia, potilas-ja menetelmäohjeita hiottiin näiden lisäksi sentinel node, 
sydänperfuusion gammakuvausten, PET-tutkimusten osalta. Syyskoulutuspäivien pidosta aina 
Hanasaaressa päätettiin luopua.  

Maria Juusela  

  

 
 

  

  

 
 
  

  



 

Tuomo Tompuri, sihteeri  

Toukokuussa 2021 alkoi kolmas kauteni 
SKLFY:n hallituksessa ja myös sihteerinä. Olen 
työskennellyt KYS-KFI:llä vuodesta 2010. 
Keskeisin substanssimielenkiintoni liittyy 
kuormitusfysiologiaan. KFI-erikoislääkärin 
tehtävien ohessa elämä on v. 2017 alkaen 
pyörinyt talon rakennusprojektin ympärillä ja 
pikkuhiljaa se alkaa olla voiton puolella. Nyt 

kesäkuussa on jälleen aika miettiä sitä, 
milloin ja missä hillat ja muut marjat 
kypsyvät, jotta tällainen keräilijäluonteen 
omaava ihminen onnistuu ravitsemaan 
itseään myös kaamoksen aikaan. Ihmettelen 
paraikaa myös kunnioituksella 11.7 
Njurkulahdesta kohti Äkäslompoloa 
starttaavia juoksijoita, joilla on edessään 
326km taival pisteestä A pisteeseen B non-
stop-tyylisesti. Allekirjoittaneella ns. vapaa-
aika rajoittuu yrityksiin pysyä lasten perässä. 
Jos vapaa-aikaa olisi oikeasti, niin liikkuisin (ei 
vain yöjuoksuja ja -hiihtoja), lukisin (muuta 
kuin tieteellistä eli kuormitusfysiologiaan 
painottuvaa kirjallisuutta), saunoisin 
(kaikessa rauhassa) ja nukkuisin (myös 
taivasalla) enemmän. Ja mielellään metsässä 
ja vielä parempi, jos nämä tapahtuisivat 
kaukana napapiirin pohjoispuolella niin 
talvella, keväällä, kesällä kuin syksyllä. 
Ehkäpä tässä voisi haaveilla sellaista 
henkilökohtaista kuntoutusprojektia, että 
tuollaisen ultrajuoksun puolikkaaseen 
uskaltuisi myös tällainen entinen penkki- eli 
polkupyöräurheilijakin muutaman vuoden 
päästä osallistumaan? 

  

  

 

Sanni Alanko, varainhoitaja  



 
 
Hei! 
 
Olen Johanna Räty, erikoistuva lääkäri Turusta ja aloitan nyt toista kauttani hallituksen jäsenenä.  
Hallituksessa yksi tavoitteistani on alamme sisäisen yhteistyön kehittäminen edelleen, sillä koen 
että olemme yksittäisinä klinikkoina melko pieniä ja maan laajuinen yhteistyö olisi alallemme 
tärkeää, toki myös yli maamme rajojen. Toinen tärkeä asia minulle on kliinisten alojen ja 
diagnostisten alojen sujuva yhteistyö, jotta oikeat tutkimukset löytäisivät oikeat potilaat ja jotta 
lausuntomme palvelisivat kliinistä päätöksentekoa.  
 
Viihdyn työssäni ja olen ylpeä erikoisalastamme. Työn lisäksi saan virtani perheestäni, johon kuuluu 
puolisoni sekä kaksi alle kouluikäistä poikaani. Vapaa-aikaani vietän perheeni kanssa, harrastaen 
liikuntaa ja viettäen aikaa luonnossa.  
 
Hyvää kesää kaikille!  
 
-Johanna - 

  



SKLFY:n syyskoulutus järjestetään virtuaalisena 28-29.10.2021 

 

SKLFY:n hallitus päätti kokouksessa 5/2021, että koska edellytyksiä COVID-19 epidemiaturvallisen 

fyysisen kokouksen järjestämiselle ei voida taata, yhdistyksen syyskoulutus järjestetään 

virtuaalisena. Ajankohta on 28-29.10.2021.  



Muita koulutuksia  

 HUS Diagnostiikkakeskus / Hyvinkään sairaalan KLF yksikkö järjestää neljännen kansallisen 

sydän UÄ päivän. 

o Torstai 9/9 2021 klo 8-15.30. 

 Suomen Kardiologisen Seuran syyskokous: 6.-8.10.2021, Helsingin Messukeskus 
o https://tapahtumat.fincardio.fi/tapahtumat/suomen-kardiologisen-seuran-

syyskokous-2021/ 
 

 EANM 20-23.10.2021 
o https://eanm21.eanm.org/ 

  Suomen Kardiologisen Seura, Helsinki, 25-26.11.2021 

o Sydän UÄ peruskurssi 
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Kohti savutonta ja nikotiinitonta elämää -kirjanen on postitettu Suomen neuvoloihin kesäkuussa 
2021. 
 
Lisätiedustelut: krista.abdullahamasalih@filha.fi ja filha@filha.fi 
 
https://www.filha.fi/kohti-savutonta-ja-nikotiinitonta-elamaa-kirjanen-julkaistu/ 
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Tupakkatuotteiden käyttöön pitää puuttua suoraviivaisemmin – Kahden lääkärin kirja 

valistaa neuvoloita | Mediuutiset 

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/tupakkatuotteiden-kayttoon-pitaa-puuttua-suoraviivaisemmin-

kahden-laakarin-kirja-valistaa-neuvoloita/ecd78dc6-8eb4-468c-9b19-3311831f28da 

 

DAT Lääkärit tupakkaa vastaan verkosto _Lehdistötiedote 31.5.2021 World No Tobacco Day   
 

DAT Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto valistaa neuvoloita nikotiini- ja 
tupakkatuotteiden käytön haitoista - Lääkärit Maria Juusela ja Kirsi Vähäkangas 
ovat kirjoittaneet kirjasen Kohti savutonta ja nikotiinitonta elämää (2021), joka 
jaetaan Suomen neuvoloihin kesäkuussa.  
 

Monet ihmisillä havaitut tupakan haitat on osoitettu eläimillä antamalla niille pelkästään 

nikotiinia. Uuden, laajan suomalaisen väitöskirjatutkimuksen [1] mukaan 

raskaudenaikainen altistuminen nikotiinille oli yhteydessä lapsen suurentuneeseen riskiin 

sairastua ADHD:hen. Aikaisemmassa väestötutkimuksissa on nuuskan käytön yksinäänkin 

todettu lisäävän riskiä kuolleisuuteen, sydän – ja verisuonitauteihin ja syöpään.[2]   

Nikotiinia sisältävien tuotteiden, kuten nuuskan, nikotiinipussien ja höyrystettävien nikotiini 

–ja tupakkatuotteiden käyttöön pitää puuttua suoraviivaisemmin. Ehkäisy-, äitiys– ja 

lastenneuvolakäynneillä tulee kertoa, että nikotiinin vaikutukset sikiössä ovat erilaiset ja 

merkittävästi haitallisemmat kuin aikuisessa elimistössä. Nikotiini kulkeutuu helposti 

istukan läpi sikiöön. Nikotiinin ja kotiniinin pitoisuudet sikiön verenkierrossa saattavat olla 

suuremmat kuin äidin verenkierrossa, ja verenkierron mukana ne kulkeutuvat kaikkiin 

sikiön kehittyviin elimiin. Sikiön altistuminen nikotiinille lisää riskiä nikotiiniriippuvuuden 

syntymiselle myöhemmin. Sekä naisten että miesten nikotiinialtistus vaikuttaa 

hedelmällisyyteen ja lasten saantiin.   

Nikotiini on erittäin myrkyllinen hermomyrkky.  
Nikotiini vaikuttaa laaja-alaisesti elimistöön.   
Nikotiini aiheuttaa merkittävää riippuvuutta.   
Nikotiinin vaikutukset kehittyvässä elimistössä ovat erilaiset kuin aikuisella.  
 
Savuttomia nikotiinia sisältäviä tuotteita on enenevissä määrin käytössä meillä ja maailmalla. 
Tupakkateollisuus on tähän asti mainostanut nuuskaa, sähkösavukkeita ja muita höyrystettäviä 
tupakkatuotteita elimistölle vähemmän vaarallisina tuotteina kuin perinteistä tupakkaa. Tämä ns. 
”harm reduction” – ajattelu on jo kansainvälisissä asiantuntijajärjestöissä hylätty. Se toistaa 
erehdyttävästi samaa markkinointikeinoa, millä kevytsavukkeiden haitalliset terveysvaikutukset 
naamioitiin huijaamalla ja koukuttamalla käyttäjiä [3].   
 
Lisääntyvässä määrin on alettu kiinnittää huomiota nikotiinialtistuksen kokonaismäärän 
terveysvaikutuksiin. Hyöty-haitta-keskustelut nikotiinia sisältävien tuotteiden osalta ovat 
terveydenhuollon kohtaamisissa avainasemassa, osana lopettamispäätökseen kypsymistä ja 
lopettamisen tukea. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että nuoret eivät koskaan alkaisi tupakoida tai 
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käyttää nikotiinia sisältäviä tuotteita. Nuoria tulee kaikin keinoin tukea kohti savutonta ja 
nikotiinitonta elämää.  
 
Maria Juusela, LT                                     Kirsi Vähäkangas, LKT, prof. emer.  
Erikoislääkäri, Espoo                                Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio  
 

 
Viitteet: [1] http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8466-4 [2] International Journal of Epidemiology 
2020;DOI:10.1093/ije/dyaa197) [3] erkkiaurejarvi.blogspot.com  
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Jos metsään tahdot mennä nyt, niin takuulla yllätyt – Hyvää kesän jatkoa! 

 

 
 


