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Puheenjohtajalta

Suomen anestesiologiyhdistyksen kevätkokous 
2003 pidettiin Tampereella. Tampere-talo tar-
josi erinomaiset puitteet kokoukselle ja käve-

lymatkan päässä sijaitseva Ramada hotelli tasokkaan 
majoituksen.

Edellisiltana savusaunotettu Mayo-klinikan kol-
legio piti erinomaisen satelliittisession Jukka Rä-
säsen ja Olli Meretojan isännöimänä päivää ennen 
varsinaista kokoustamme. Saimme nauttia hienois-
ta esityksistä, jotka julkaistaan tässä Finnanestin nu-
merossa.

SAY:n kokouspäivän alkajaisiksi Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen esitti ter-
vehdyksensä kokousväelle. Päivän mittaan kuulim-
me esitelmiä transesofageaalisesta kaikututkimuk-
sesta ja erittäin kiinnostavasta keuhkojen akustiikas-
ta. Kotimaisin voimin esitetyt katsaukset paraseta-
molista ja koksibeista saivat kiitollisen vastaanoton.

SAY:n yleiskokouksen puheenjohtaja Vuokko 
Rauhala kirjasi tyytyväisenä ennätysmäisen määrän 

uusia jäsenanomuksia, peräti 24. Allekirjoittanut ke-
hotti jäsenkuntaa hakemaan matka-apurahoja. Vuo-
kon napakasti läpiviemän kokouksen jälkeen kaik-
ki jäivät SLL:n alajaoksen kokoukseen, missä käsi-
teltiin anestesiologeilla teetettyjä lisätöitä. Palkkaus 
näyttää olevan erittäin kirjavaa. Joissain sairaaloissa 
maksetaan tuntikorvausta, joissain toimenpidepalk-
kioita. Tuula Rajaniemi pitää meidät ajan tasalla.

Olipas kevätkokous
Leena Lindgren

Mika Valtosta kuunnellaan sisääntuloaulassa

Tanssin tiimellystä

Mayo-klinikkalaisia Jukka Räsäsen kanssa nauttimassa 
illasta
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SAY:n tarjoaman lähtölounaan jälkeen oli mukava 
lähteä viikonlopun viettoon.

Kiitokset kaikille yhdistyksemme kevätkoko-
ukseen osallistuneille! Ensi vuonna kokoustamme 
maineikkaassa Imatran Valtionhotellissa. Luvas-
sa on vähintään yhtä hyvää kuin Tampereella! r

Tampereella 30.6.2003

Leena Lindgren

professori

TAYS/Anestesiayksikkö

leena.lindgren@tays.fi

Iltabanketti vietettiin juhlavissa puitteissa 
Finlaysonin Palatsissa. Osallistujia oli peräti 150. 
Puuvillatehtaan omistaja Alexander von Nottbeck 
rakennutti tämän uusklassisen aarteen ”poikamies 
asunnokseen” vuonna 1899. Rakennus on entisöi-
ty pieteetillä viime vuonna. Avarassa ja auringon va-
lon siivilöimässä salissa oli upeaa nauttia illallinen. 
Kaikkivoipa sihteerini Tiina Heikkilä sai vastaanot-
taa SAY:n herkkukorin. Erkki Hauru voitti arpajai-
sissa Simdax-samppanjapullon. Mika Valtonen Tu-
rust juonsi hauskan illan, jonka päätteeksi saimme 
tanssia sekä valssia että rockia. Illan parhaimmat ku-
vat oheisina.

Viimeisen kokouspäivän ohjelma oli tasokas 
ja kokonaisuus hyvä. Tästä kiitos Riku Aantaalle. 

 Illallinen oli maittava Tuula Rajaniemi ja Antti Haavisto innostuivat 
valssaamaan salonkiorkesterin tahdissa

SAY:n johtokunta
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