
Suomen Kliinisen Fysiologian yhdistys – vuosikokouspäivät 5-6.5.2022, 

HELSINKI 

Koulutus on yhdistyksen jäsenille maksuton, muille alalla toimiville osallistujille 100 €. Avecin 

illallismaksu on 20 €. Maksut maksetaan SKLFY:n tilille: FI80 1525 3006 1039 05. Osallistuminen sisältää 

perjantaina 6.5: lounaan, kahvin ja Dinner-illallisen riippumatta majoituksesta. 

Ilmoittautuminen 28.4. mennessä; tämän jälkeen peruutus/ no-show –maksu 20 euroa/ henkilö. 

Ilmoittautumiset osoitteeseen: tuomo.tompuri@kuh.fi 

 

Tiedustelut: maria.juusela@pikkujatti.fi 

 

ILMOITTAUDU viimeistään 28.4.22 (ilmoita osallistujien määrä) 

Torstai 5.5: 

5.5. HULA -WORK SHOP: läsnä klo 17-19 ( __) vai stream (__)  klo 17-18 

5.5. TUTUSTUMINEN HUS MEILAHTI KFI-osasto, klo 15-16 (__) 

 

Perjantai 6.5: 

6.5. TUTUSTUMINEN HUS MEILAHTI KFI-osasto, klo 9-10 (__) 

6.5. LOUNAS (__) 

6.5. PYSTYKAHVIT (__) 

6.5. URHEA-ESITTELYKIERROS (myös perheenjäsenet tervetulleita) (__) 

6.5. ILLALLINEN avec (__) 
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OHJELMA 

5.5. klo 15-(18), Tutustuminen HUS MEILAHTI KFI-osasto  
 

5.5.22 Helsingin Urheilulääkäriasema (HULA) – urheilufysiologian WORK SHOP. HULA. LT, 

dosentti ylilääkäri Arja Uusitalo; LitT, dosentti, johtaja Juha Peltonen ja SKFLY. 

klo 17-17:45 Liikkujan ja urheilijan fysiologian mittaamisesta, Juha Peltonen, LitT, dosentti, 

johtaja HULA 

Klo 17:40-18:15 Paneelikeskustelu – HULA, stream ja osallistujat, SKFLY 

klo 18:15-19 Kliininen demo, HULA 

 

6.5. SKFLY:n VUOSIKOKOUS, Urhea-halli ja Mäkelänrinteen lukio, Helsinki 

klo 9-10 KLF-laboratorionimikkeistötyöryhmä (erillinen kutsu), Urhea 
 
klo 10:15-11:30 ylilääkärikokous (erillinen kutsu), Urhea 
 
klo 12:15- 13 lounas kaikille osallistujille, Urhea cafeteria (Palmia) 

 
Klo 13- 15 tieteelliset esitykset, Märskyn auditorio 

klo 13  Vasemman kammion tilavuus-aika-kuvaaja ja sen johdannaiset 4D-
ultraäänellä tarkasteltuna, Jussi Tuomi, erikoistuva lääkäri HUS KFI 

Klo 13:30 Sydämen ultraäänen käyttö sukellusturvallisuuden kehittämisessä, Tomi 
Wuorimaa, ylilääkäri, KFI erikoislääkäri, Sukelluslääketieteen 
erityispätevyys, Puolustusvoimat Sukelluslääketieteen keskus 

Klo 14  Particles in exhaled air (PExA)  – uusi kliininen menetelmä 
hengitystieoireiden ja lasten astman arviossa, Maria Juusela, LT KFI 
erikoislääkäri Aava Pikkujätti 

Klo 14:30  Astman Käypähoito suositus, päivitetty 29.3.22 
Pekka Malmberg, Dosentti, osaston ylilääkäri HUS Iho-ja Allergiasairaala 
KLF ja Astman Käypä Hoito -työryhmän jäsen 

 
Klo 15 Tauko ja pystykahvit 15 min, Urhea/kokoustila/cafe 

 
klo 15:15-15: 45 SKFLY:n vuosikokous, Märskyn auditorio 
 
klo 15:45-16:45 URHEA ja Mäkelänrinteen urheilulukio –esittelykierros,  
perheenjäsenet tervetulleita mukaan 
 
16:45- 18 free time zone  - meetings -  tai muuta menoa  
 
 
18(-21) Dinner avec, Urhea  

  



MAJOITTUMINEN: 

Meillä on loistava mahdollisuus majoittua uudessa upeassa ”Urhea –kodissa ”.  

https://urhea-halli.fi/lyhytaikainen-majoitus/ 

Kyseessä on iso uusi asuntolakerrostalo, jossa on varattavissa yhden ja kahden hengen huoneita 

sekä yksi neljän hengen solu.  Varaukset Urhea-kotiin suoraan Urhean asiakaspalvelusta: 09-

23144220, ja varaustunnus: SKFLY. 

Jokainen hoitaa omat varauksensa ja sen laskutuksen suoraan Urhean kanssa. 

Kyseessä on hotellihuoneita vastaava majoitusvaihtoehto, missä on erikseen varattavissa 

ateriapaketit. Asunnot sijaitsevat Mäkelänrinteen urheilulukion ja URHEA-hallin välittämässä 

yhteydessä (sisäkäytävä).  

Hinnat: yhden hengen asunto 80 eur/ yö/ henkilö: kahden hengen asunto 75 eur/ yö/ henkilö; 4-

hengen solu 70 eur/ yö / henkilö.  

Ateriapaketit voi halutessaan tilatta erikseen. 

Koko päivän paketti (aamiainen, lounas, välipala; mehu ja sämpylä): 15€, sis.alv.14%.  

Koko päivän paketti (aamiainen, lounas, päivällinen, iltapala; hedelmä/mehu, sämpylä ja 
jogurtti): 24,50€, sis.alv.14%.  
Lounas ja päivällinen sisältää kaksi lämmin ruoka vaihtoehtoa, seka ja kasvis, salaattipöytä, 
leivät ja juomat.  

 
Erikseen hinnoiteltuna: 

Aamiainen 5,00€, sis.alv.14%€  
-puuro, hillo, ripote, leivät, leikkeleet, mehu, kahvi, tee  
Lounas 6,90€, sis.alv.14%  
Välipala 4,10€, sis.alv.14% (sämpylä ja mehu)  
Päivällinen 6,90€, sis.alv.14%  

  
Palveluajat arkisin klo7.30-19.00 (ma-to), klo7.30-18.00 (pe;sun), koulujen aukioloaikoina.  
 

Urhea-kampuksen lähellä sijaitsevat Pasilan kaupat ja hotellit – noin 10 min kävelymatkan päässä 

on kauppakeskus Tripla ja Pasilan asema ja puolen tunnin kävelymatkan päässä Scandic Pasila.  

Helsingin keskustaan ja Helsingin keskustasta on Mäkelänrinteelle erinomaiset julkiset yhteydet.  

https://urhea-halli.fi/lyhytaikainen-majoitus/

