PROFESSORI LEO HIRVONEN KUOLLUT

Professori Leo [,eopold Hirvo-

nen kuoli 27.7.1993 liikenneonnettomuudessa Paraisilla ol-

lessaan matkalla Korppoon
Norrskatassa olevalle kesäasunnolleen. Han oli syntynyt
Savonlinnassa 15.II.1924.
Porro unum est rucessarium
- tarpeellista on vähän, tahi
yksi ainoa. Latinankieliset Jeesuksen sanat Martalle on mita-

lissa, joka lyötiin

kevääIlä
1993 professori Hirvosen työn
kunnioittamiseksi fysiologina.
terveyskasvattajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Teksti luonnehtii [,eo Hirvosen

omaa elämänvakaumusta ih-

ja tiedemiehenä: vain
keskittyneellä toiminnalla
misenä

päästään päämääriin.

Työ

alkoholitutkimuksen

piirissä oli olennainen osa Leo

Hirvosen

vakaumuksellista

asemaa ja

1990. Leo Hirvonen oli myös
Terveys-lehden pitkäai kainen
avustaja ja päätoimittaja vuo-

selvittämällä

desta 1963 ja vaikutti aktiivisesti Suomen RaittiusjarjestOjen liitossa sekä Suomen Ad-

venttikirkon ja Suomen kristillisen 1ääkäriseuran piirissä.
Leo Hirvonen valmistui lääkariksi Tirrun yliopistosta
1950. Han aloitti tutkimustyönsä Helsingin yliopiston fysiologian laitoksella ja toimi

sia. Hänen johdollaan laitokselta valmistui 30 vaitoskirjaa.
Hänen kirjallinen tuotantonsa

kasittaa

yli

tuhat nimikeuä,

joista yli sata on alkuperäisjulkaisuja.

Opetus-

ja

tutkimustyön

ohella Leo Hirvosella oli lukuisia tieteellisiä Iuottamustehtä-

via. Hän toimi useiden kan-

näja puheenjohtajana. Han oli
Helsingissä 1989 pidetyn fysiologisten tieteiden 100-vuotisjuhlakongressin varapresi-

professorin virkaa hän hoiti
vuosina 1955-1970. Sen jälkeen hän siirtyi Oulun yliopiston fysiologian professoriksi ja

Professori Hirvosen tieteellinen tutkimustyö kohdistui sydämeen ja verenkiertoon. si-

sa alkoholi- ja päihdetutki-

sydän- ja verenkiertovaikutuk-

kimuksen piiriin kuuluva väitöskirja valmistui 1955. Turun
yliopiston fysiologian apulais-

jen ja raittiuden edistämiseksi.
Han oli suomalaisen alkoholi-

vuodesta I 986. Pohjoismaises-

alkuperäisten

suomalaisten lääkeaineiden

sainvälisten kongressien järjestelytoimikunnassa sihteeri-

jäi virasta elakkeelle 1991.

hallituksen jäsenenä vuodesta
1969 ja varapuheenjohtajana

men toiminnan tutkimusta rnm.

laitoksen assistenttina vuodesta 1952. Kokeellisen sydäntut-

toimintaa terveiden elintapo-

tutkimuksen vaikuttaja. Hän
toimi Alkoholitutkimussäätiön

jatkoi Oulussa sydä-

muslautakunnassa hän oli Suomen edustajana vuosina l97G-

kiö- ja vastasyntyneisyyskau-

dentti ja vastasi kongressin julkaisutoiminnasta. Tätä ennen
hän oli mm. Suomen fysiologiyhdistyksen puheenjohtaja
I97 6-1982, Pohj oismaisen fysiologiyhdistyksen puheenjohtaja 1976-1979 seka Pohjoismaisen arktisen lääketieteelli-

den fysiologiaan, kliiniseen fy-

sen tutkimuksen yhteistytiko-

siologiaan sekä tupakoinnin ja
ravitsemuksen ongelmiin. Hän
oli perustamassa Turun sydän-

mitean jäsen vuodesta 1987.
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