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Hallituksen kokouksen esityslistalle toimitettavat asiat ja matka-apurahahakemukset pyydetään 
lähettämään yhdistyksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen: tuomo.tompuri@kuh.fi. 
Apurahahakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa (joita on n. kerran kuukaudessa 
heinäkuuta lukuunottamatta). Matka-apurahan saaja lupautuu kirjoittamaan SKLFY:n 
jäsenkirjeeseen matkakertomuksen. Yhdistyksen postin voi lähettää sihteerille osoitteeseen: 
Tuomo Tompuri, Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö, Kuopion yliopistollinen 
sairaala PL 100, 70029 KYS.  

  

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu sähköpostitse. Päivitä tiedot tarvittaessa sihteerille. Uusia 
jäseniä varten löytyy yhdistyksen www-sivuilta jäsenhakemuslomake. Jäsenhakemukset käsitellään 
yhdistyksen kokouksissa.   

Yhdistyksen www-sivujen osoite on: www.klf.yhdistysavain.fi.  

Käyttäjätunnus on: fysiologia@klf.fi ja salasana: kliininen.  
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

  

Kaaoksesta järjestykseen 
 
Kaaosteorian mukaan todellisuus tulee ymmärtää dynaamiseksi, monimuotoiseksi ja 
ennustamattomaksi. Kaoottisuudelle on ominaista, että systeemin lopputulosta ei voida ennustaa 
systeemin alkutilasta (lähde: Wikipedia). Näin voisin kuvata omaa syksyäni toistuvien lasten 
sairasteluiden, lasten peruuntuneiden harrastusten, (mahdollisten) altistusten, karanteeri-
pohdiskelujen ja omien projektien valossa. 
 
Allekirjoittaneen mielen kaoottisuudesta huolimatta SKFLY:n hallitus on tänäkin vuonna saanut 
kasattua mielenkiintoisen ohjelman syyskoulutuspäiville. Kiitos siitä hallituskumppaneille ja 
yhdistyksen aktiivisille jäsenille. Koulutuspäivien ohjelma on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Viime 
vuoden tapaan koulutuspäivät pidetään virtuaalisena, kuitenkin viime vuotta laajempana. 
Päivämme ovat nyt kaksipäiväiset. Ensimmäisenä päivänä pääsemme kuulemaan mihin suuntaan 
perinteisiä menetelmiä on mahdollista viedä. Toisena päivänä jatkamme viime vuoden COVID-19 –
aihetta. Mitä olemme aiheesta vuoden aikana oppineet ja minkälaista on toimia lääkärinä 
”koronakuplassa”. 
 
Jäsenkirjeessä on myös kuulutus Wendelin-palkinnon hausta ja Rapid Fire –esityksistä, sekä kutsu 
Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokoukseen, jonka järjestämiseen SKLFY osaltaan osallistuu. 
Toivomme taas monia hyviä hakemuksia ja mielenkiintoisia esityksiä päivillemme jaettavaksi 
alamme ammattilaisten kesken. 
 
Asioilla on siis tapana järjestyä. Oikein raikasta syksyä kaikille! 
 
Petri Kallio 
Yhdistyksen puheenjohtaja 

  

  

  

  

 

  

  

  



KUTSU: SKLFY:n virtuaalinen syyskoulutus 28-29.10.2021 

SKLFY:n virtuaalinen koulutus järjestetään Teams-systeemillä. Tarkemmat ohjeet ja linkit annetaan 
tiedoksi ilmoittautuneille myöhemmin. 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2021: tuomo.tompuri@kuh.fi  
(SKLFY:n sihteeri kuittaa ilmoittautumisen vastaanotetuksi).  
 
Osallistumismaksu on SKLFY:n jäsenille 20€ ja muille 40€. Osallistuminen virtuaalikoulutukseen on 
ilmainen luennoitsijoille (mukaan lukien Rapid Fire esitysten ja Wendelin luennon pitäjät). 
Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautuessa yhdistyksen tilille: FI80 1525 3006 1039 05 
 
Erillisen laskun voi pyytää SKLFY:n varainhoitaja Sanni Alangolta, sanni.alanko@pshp.fi 
 
Koulutus sisältänee mainontaa, eli alla olevan ohjelman luentojen väleissä on todennäköisesti 
lyhyitä mainosjaksoja. 
 
Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin. Koulutukselle haetaan 
erikoistumiskoulutuspisteitä (teoreettinen kurssimuotoinen koulutus) ainakin seuraaville 
erikoistumisvaihtoehdoille: KFI, liikuntalääketiede, keuhkolääketiede, kardiologia, ja pediatria.  
 
SKLFY antaa koulutusta edeltäen tiedoksi aiheeseen liittyvää etukäteismateriaalia. SKLFY 
suosittelee osallistujia tutustumaan materiaaliin! 
 
Toivomme, että aiheet aikaansaavat antoisaa keskustelua 
 
WENDELIN-stipendi: kts. Hakukuulutus toisaalta tästä jäsenkirjeestä. 
 

RAPID FIRE esitykset: 
Rapid Fire esitykset ovat perjantain aamupäivän ohjelmassa. Virtuaalikoulutuspäiville 
haetaan lyhyitä esityksiä alaan liittyvästä tutkimustyöstä / kehitysprojektista / 
mielenkiintoisesta potilastapauksesta (5-8min per esitys ja n. 2-5min keskustelu. 
Harkinnanvaraisesti myös pidempikin esitys voi onnistua).  
 
Rapid Fire esityshakemuksia otetaan vastaan 1.10.2021 saakka. Hakeminen tapahtuu 
lähettämällä aiheesta tiivistelmä (korkeintaan yksi A4: fonttikoko 12, ja tiivistelmä voi 
sisältää kuvia tai taulukoita) osoitteeseen tuomo.tompuri@kuh.fi. Hakija antaa luvan jakaa 
ko. tiivistelmän virtuaalikoulutuksen osallistujille. 
 
Rapid Fire esiintyjät sitoutuvat noudattamaan esityksissään asiaan liittyviä juridisia 
säännöksiä. Osallistuja vastaa itse siitä, että hänellä on käytössään virtuaaliesitykseen 
vaadittava laitteisto. Esitysmuoto on Powerpoint (kokonaisuudessaan korkeintaan 5 diaa). 

 
Valituille SKLFY myöntää ilmaisen osallistumisen virtuaalikoulutustilaisuuteen. Tieto 
mahdollisesta valinnasta ilmoitetaan valituille viimeistään 10.10.2019. 
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KOULUTUKSEN OHJELMA 
 
Torstai 28.10  
Aamupäivä: Sydänasiaa ja rasitusvasteesta ergospirometrialla (pj. Petri Kallio)  

0900-0915 Virtuaalikoulutuspäivien avaus (SKLFY:n pj. Petri Kallio, Satasairaala)  
0915-1120 Kuormitusfysiologian teoriaa ja ergospirometria sydänpotilaan kliinisessä arvioinnissa  

0915-0940 Kuormitusfysiologian perusteita: Miksi ihminen uupuu kuormituskokeessa? 
(Tuomo Tompuri, Kuopio)  

0945-1010 VO2max ja VE/VCO2-slope: mikä on prediktiivisen arvioinnin kliininen merkitys 
(Kai Savonen, Kuopio)  

1015-1040 Patologinen rajoite eli diagnostinen CPX:n vastearvio (VO2/W –slope, yms.) 
(Tuomo Tompuri, Kuopio)  

1040-1120 Käytännön esimerkkejä (TBD, Kuopio)  
 
1125 – 1215 TAUKO  
   
Iltapäivä 1215-1530 Lisää sydänasiaa, eli myös radiovedellä ja rasitus-UKG:lla arvioiden sekä 
keskustelua asiasta (pj. Tuomo Tompuri)  

1215-1315 Kliinisfysiologinen rasitus-UKG (Vesa Järvinen, Hyvinkää):  
Sydämen toiminta levossa ja rasituksessa  
Iskeeminen sydänsairaus rasitus-UKG –silmin  
Dyspnean syitä etsimässä – rasitus-UKG CPX  

1320-1355 Sydänlihasiskemia – spiroergometria vs. radiovesi? (Niklas Vartiainen, Kuopio)  
   
1400 – 1430 TAUKO  
   

1430-1530 Kysymyksiä ja paneelikeskustelua päivän aiheesta (Vesa Järvinen, Kai Savonen, 
Tuomo Tompuri, Niklas Vartiainen, TBD:t?).  

 
(torstain ohjelman jatkona on klo 1530- Lääkäriliiton alaosaston kokous, Saara Sillanmäki) 

   
Perjantai 29.10  
Aamupäivä 0900-1100 Rapid fire esitykset ja Wendelin luento  

0900-1000 Rapid fire esityksiä 5-6kpl  
1000-1100 Wendelin palkinnon jako ja palkintoluento  

   
1100 – 1200 TAUKO  

   
Iltapäivä 1200-1420 COVID-19 – UPDATED 2021 ja äkkikuolemariskin ennustaminen urheilevalla  

1200-1230 COVID-19 epidemia keuhkolääkärin näkökulmasta – mitä on opittu lisää viimeisen 
12kk aikana? (Hanna-Riikka Kreivi, Helsinki)  

1240-1310 Voiko urheilijan sydänperäisiä äkkikuolemia estää? (Olli Heinonen, Turku)  
1315-1345 COVID-19 vs. sydän ja urheilu: Mitä huomioitavaa kilpa- ja kuntourheilussa 

COVID-19 pandemian aikana (Mika Lehto, HUS)  
1345-1400 Kokemuksia Olympia-kuplasta (Mika Lehto, HuS)  
1400-1420 Joukkueen lääkärinä kuplassa –keskustelu (Maria Juusela, Pikkujätti ja Mika 

Lehto, HUS)  



Wendelin -stipendin 2021 hakukuulutus 
 
Suomen kliinisen fysiologian yhdistys r.y. myöntää vuosittain Heikki Wendelin stipendin alalla 
ansiokasta tutkimustyötä tekevälle, tavallisimmin väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalle. 
Vapaamuotoisten hakemusten perusteella tämän stipendin saajasta päättää yhdistyksen hallitus. 
 

- Hakemuksien tulee olla perillä viimeistään 1.10.2019 osoitteessa: tuomo.tompuri@kuh.fi. 
  

- Stipendin haku tapahtuu sähköpostitse. Liitä hakemuksen liitteeksi ansioluettelosi mukaan 
lukien julkaisuhistoria. Vastaanottaja kuittaa sähköpostitse tulleen hakemuksen 
vastaanotetuksi (Kuitattu sähköpostitse tullut hakemus on asianmukaisesti vastaanotettu). 
 

- SKLFY:n hallitus tekee päätöksen stipendin jakamisesta. 
 

- Wendelin-palkinnon saaja julkistetaan SKLFY:n virtuaalikoulutuksessa perjantaina 
29.10.2021. Osana virtuaalikoulutuspäivän ohjelmaa palkinnon saaja sitoutuu pitämään n. 
45 minuutin kestoisen esityksen tutkimustyöstään, n. klo 10-11. Esitys tapahtuu Teams-
ohjelmistolla. 
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Suomen Verenpaineyhdistyksen syyskokous yhteistyössä Suomen  

Unitutkimusseuran ja Kliinisen Fysiologian yhdistyksen kanssa 

 

Perjantaina 24.9.2021  

Virtuaalinen Zoom-telekonferenssi 

 

Katso tarkat tiedot ao. linkistä: 

https://www.svpy.fi/kokoukset/syyskokous-2021/ 

 

Ilmoittautuminen verenpaineyhdistyksen syyskokoukseen 

1. Täytä Google Forms -lomake osoitteessa https://forms.gle/JmLGckBdX4k4SQZg6. 
2. Maksa osallistumismaksu 50 euroa (kts. maksutiedot em. linkistä). 

Kun olet ilmoittautunut ja maksanut osallistumismaksun, saat lähempänä kokousta 
sähköpostilla henkilökohtaisen Zoom-linkin syyskokoukseen. Ilmoittautumisaika päättyy 
17.9.2021 jolloin myös osallistumismaksu on viimeistään suoritettava. Jos sinulla on 
kysyttävää ilmoittautumiseen liittyen, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen fechva@utu.fi. 

 

Ohjelma (https://www.svpy.fi/@Bin/1581714/SVPY%20Syyskokous%202021%20Ohjelma%20v1.0.pdf): 

09:00  
Avaus Pj. Teemu Niiranen, SVPY  
 
Sessio 1: Uni ja verenpaine (Pj. Anu Muraja-Murro, SUS) 
09:00-09:20 Unihäiriöt ja verenpaine, Tomi Sarkanen, TAYS  
09:20-09:50 Yöllinen verenpaine ja sen mittaaminen, Markku Partinen, HY  
 
09:50-10:00 Biologinen tauko  
 
10:00-10:20 Unihäiriöiden diagnostiikka nyt ja tulevaisuudessa? Timo Leppänen, KYS  
10:20-10:40 Uniapnean diagnostiikan ja hoidon sujuvoittaminen osastopotilaalla – kokemuksia  
konsultoivan unihoitajan pilotista, Hannele Hasala, TAYS  
 
10:40-11:00 Paneelikeskustelu  

Tomi Sarkanen, TAYS  
Timo Leppänen, KYS  
Hannele Hasala, TAYS  

 
11:00-11:10 Biologinen tauko  
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Sessio 2: Nuorten tutkijoiden kilpailu  

Pj Kaj Metsärinne, Verenpainetutkimussäätiö  
11:10-11:20 N.N. #1  
11:20-11:30 N.N. #2  
11:30-11:40 N.N. #3  
11:40-11:50 N.N. #4  
 

11:50-12:30 Lounastauko  
 
Sessio 3: Kliininen fysiologia ja verenpaine, Pj Petri Kallio, SKLFY  

12:30-12:50 Verenpaineen yökotimittaus- mitä tiedämme tänään?  
Annika Lindroos, TYKS  
12:50-13:10 Verenpainepotilaan EKG:n tulkintaa  
Kjell Nikus, TAYS 

 
13:10-13:20 Biologinen tauko  
 

13:20-13:40 Milloin ja miksi verenpainepotilaalle tulisi tehdä muita kliinisen fysiologian  
tutkimuksia?  
Maria Saarenhovi, TYKS  
13:40-14:00 Verenpainelääke aamulla vai illalla?  
Ilkka Kantola, TYKS  
14:00-14:15 Keskustelu  

 
14:15-14:25 Nuorten tutkijoiden kilpailun palkintojen jako.  
 
14:25 Päätös , Pj. Teemu Niiranen, SVPY  
 

 

 

  



Nuorten tutkijoiden kilpailu / Suomen Verenpaineyhdistys  
Syyskokous 2021  
 
Tarkoitus  
Nuorten tutkijain kilpailun avulla tehdään tunnetuksi nuorten tutkijoiden tekemää tutkimustyötä. 
Samalla rohkaistaan nuoria tutkijoita esittämään julkisesti oman tutkimuksensa tuloksia.  
 
Kilpailun paikka  
Nuorten tutkijoiden kilpailu tapahtuu SVPY:n kevätkokouksessa tai syyskokouksessa.  
 
Aihepiiri, tutkimuksen tulokset  
Tutkimusaiheen tulee käsitellä verenpainetta, verenpaineen säätelyä tai kohonneeseen 
verenpaineeseen liittyviä komplikaatiota. Tutkimus voi olla perustutkimusta, kliinistä tutkimusta, 
epidemiologista tutkimusta tai translationaalista tutkimusta. Materiaalin tulee mielellään olla 
aikaisemmin julkaisematonta.  
Kilpailuun hyväksytään myös  
1) tutkimus, joka on hyväksytty julkaistavaksi, mutta jota ei ole vielä julkaistu SVPY:n 
syyskokoukseen mennessä.  
2) tutkimus, jonka julkaisusta on kilpailupäivänä kulunut vähemmän aikaa kuin yksi vuosi.  
 
Kuka voi osallistua  
Osallistuja voi kilpaillessaan olla korkeintaan 40-vuotias. Kilpailuun osallistuvalla tutkijalla on 
oltava merkittävä osuus tutkimuksen toteuttamisessa. Kilpailuun osallistuva ei voi statukseltaan 
olla tutkimusryhmän johtaja (”established investigator”). On toivottavaa, että osallistuja on myös 
SVPY:n jäsen, mutta tämä ei ole edellytys kilpailuun osallistumiselle. Myös opiskelijat voivat 
osallistua kilpailuun. Samasta ryhmästä voi osallistua useampi kuin yksi tutkija. Nuorten tutkijain 
kilpailun kerran voittanut ei voi uudestaan osallistua kilpailuun. Tutkimustyö on voitu tehdä 
kotimaassa tai ulkomailla.  
 
Liitteet  
1. Curriculum Vitae (1 sivu); 2. Julkaisuluettelo.  
 
Abstrakti  
On lähetettävä määräaikaan 10.9.2021 mennessä sähköisessä muodossa yhdistyksen sihteerille 
osoitteeseen fechva@utu.fi. Tutkimuksen tulosten esittäjän on oltava myös abstraktissa 
ensimmäisenä tekijänä. Vain yksi abstrakti hakijaa kohden hyväksytään. Abstraktin maksimipituus 
on 350 sanaa ja se voi sisältää yhden taulukon tai kuvan.  
 
Valinta loppukilpailuun  
Lähetettyjen abstraktien paremmuutta arvioiva raati koostuu vähintään neljästä SVPY:n 
hallituksen jäsenestä. Raadin jäsenet valitsee vuosittain SVPY:n hallitus. Raati voi esim. 
jääviyssyistä käyttää päätöksenteossa apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.  
Ensimmäisessä vaiheessa valitaan kaikista lähetetyistä abstrakteista 4 loppukilpailuun. Kaikille 
osallistuneille ilmoitetaan arvioinnin tuloksesta viimeistään 14 vuorokautta ennen SVPY:n 
syyskokousta. Raadin päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.  
Loppukilpailuun valituilta pyydetään valokuva julkistamista varten.  



 
Voittajan valinta  
Loppukilpailussa pidetään 10 minuutin englanninkielinen suullinen esitys. Esityksen jälkeen on 5 
minuutin keskustelu, jossa yleisö ja raadin jäsenet voivat esittää kysymyksiä.  
Valinnassa painotetaan pisteytyksen avulla seuraavia seikkoja:  
– Tulosten originaalisuus ja laatu (1-4 pistettä)  
– Tulosten merkitys ja sovellettavuus (1-4 pistettä)  
– Loppukilpailuesityksen laatu (1-4 pistettä)  
Raadin jäsenet tekevät arvion itsenäisesti. Eniten pisteitä saanut julistetaan voittajaksi. Toinen, 
kolmas ja neljäs sija määräytyvät myös pisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa voitto jaetaan 
kilpailijoiden kesken.  
 
Voittajan julkistaminen  
Voittaja julkistetaan SVPY:n kokouksen lopuksi.  
 
Palkinnot  
Nuorten tutkijain kilpailun neljä parasta palkitaan rahasummalla, jonka määrä tarkistetaan 

vuosittain.   



Koulutuksia listattuna 

 HUS Diagnostiikkakeskus / Hyvinkään sairaalan KLF yksikkö järjestää neljännen kansallisen 
sydän UÄ päivän. 

o Torstai 9/9 2021 klo 8-15.30 
 

 24.9 Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous yhteistyössä Suomen unitutkimusseuran 
ja Kliinisen fysiologian yhdistyksen kanssa 
 

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

syyskokous-2021/ 
 

 EANM 10/2021 
o https://eanm21.eanm.org/ 

 
 CPX-practicum 

o https://cpxinternational.com/ 
o Vuoden 2020 practicum järjestettiin virtuaalisena. Kyseinen ohjelmisto on yhä 

katsottavissa (eli maksua vastaan). 
 

 Suomen Kardiologisen Seura, Helsinki, 25-26.11.2021 
o Sydän UÄ peruskurssi 
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HAKUKUULUTUS 

 

SKLFY:a on lähestytty akkrediaatioasialla, joka koskee fysiologian laboratorioiden 

akkrediointiprosessia. 

FINAS-akkrediointipalvelu on Suomalainen akkreditointiorganisaatio. Kyseiseen arviointiryhmään 

haetaan kliinisen fysiologian alan teknistä asiantuntijaa.  

Arviointivaatimuksena on SFS-EN ISO 15189:2013 standardi, johon perehdytetään FINAS:n 

”asiantuntijasta arvioijaksi” kurssin kautta. 

Kts. linkki: Tekniseksi arvioijaksi (finas.fi) (2-4.11.2021) 

SKLFY:n hallitus pyrkii löytämään vähintään yhden soveliaan henkilön ko. arvioijaksi. SKLFY:ltä voi 

hakea tukea em. kurssimaksuun. Jos asia kiinnostaa, niin ota yhteyttä. 

 

SKLFY:n sihteeri, 

tuomo.tompuri@kuh.fi 

   

  

https://www.finas.fi/Koulutukset/Sivut/Tekniseksi-arvioijaksi.aspx


Aurinkoiset kesäyöt ovat jo takana, joten nauttikaamme syksystä talven lumia odotellessa! 
 

 
 


