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SATEL-päivät 2010 Tampereella

Vuotuiset SATEL-päivät pi-
dettiin 15.–16.4.2010 Tampe-
reella. Huolimatta yhdistyksen 
kotisivujen hetkellisestä toi-
mimattomuudesta, ilmoittau-
tumisraja tuli tänäkin vuonna 
ilahduttavan nopeasti täyteen. 
Harmittamaan tietysti jäi, että 
osaa innokkaista tulijoista 
ei voitu ottaa mukaan. Ensi 
vuonna on syytä ehkä järjestää 
isommat puitteet, sen tästä 
opimme.

Kaikkiaan 71 erikoistuvaa lääkä-
riä kokoontui Scandic Tampere 

Cityyn kuulemaan luentoja aiheesta 
Vitaalielintoimintojen häiriöt. En-
simmäisenä koulutuspäivänä saim-
me kuulla luentoja aiheista keuhkot, 
sydän ja verenkierto sekä maksa ja 
hyytymisjärjestelmä. Toisena luen-
topäivänä jatkettiin sessioilla mu-
nuainen sekä aivot. Kenelläkään ei 
ollut varaa nuokkua perjantaina aa-
mupäivällä iltajuhlienkaan jälkeen, 
sen verran hyvälaatuisia luentoja oli 
tarjolla. Kaikki luennoitsijat esitti-
vät asiansa taitavasti niin, että se-
kä juuri aloittanut erikoistuva että 
erikoistumisen loppuvaiheessa ole-
va lääkäri saivat näistä päivistä var-
masti kumpainenkin paljon irti. Kii-
tos vielä kaikille luennoitsijoille!

Iltajuhlaa vietettiin Tampellan 
vanhan teollisuusalueen tunnelmis-
sa ravintola Pellavassa. SAY:n junio-
rikillalla ja seniorikillalla on jo pa-
rin vuoden ajan ollut yhteistyötä si-
ten, että joku SATEL:n erikoistuvis-
ta lääkäreistä on käynyt puhumassa 
seniorikillan vuosittaisessa kokoon-
tumisessa ja vastaavasti heiltä on 
tullut meidän kevätpäivillemme il-
tajuhlapuhuja. Tällä kertaa seniori-
killan puheenjohtaja Olli Takkunen 
oli otsikoinut puheensa ”Tehohoitoa 
silloin joskus ennen” ja hänen his-
toriikkinsa oli tarinamaisella tavalla 
erittäin mukaansatempaava. Saim-
me mm. kuulla millaista oli kun bee-
tasalpaajat tulivat käyttöön teho-
hoidossa ja kun ensimmäinen lää-
käriambulanssi tuli Helsinkiin. Lop-
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SATELin	uuden	hallituksen	jäseniä.	Uusi	puheenjohtaja	Sanna	Hartikainen	
Kuopiosta	toinen	oikealta.

puilta meni jutustellessa, ystäviä 
tavatessa, stand up -komiikasta ja 
elävästä musiikista nauttien. 

Tulevana syksynä SATEL täyttää 
10 vuotta. Vuoden 2011 SATEL-päi-
villä juhlitaan mm. 10-vuotista toi-
mintaa. Uusi SATEL:n hallitus muo-
dostettiin Tampereen vuosikokouk-
sessa ja sitä luotsaa nyt kuopiolai-
nen puheenjohtaja Sanna Hartikai-
nen. Muun hallituksen muodostaa 
Eero Järvilehto (Tampere), Jenni 
Aittokallio (Turku), Sara Nisula (Hel-
sinki), Timo Kaakinen (Oulu, sihtee-
ri). Seuraavia SATEL-päiviä ollaan 
suunnittelemassa Jyväskylään kuo-
piolaisten ja jyväskyläläisten hyväl-
lä yhteistyöllä.
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