
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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