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RIIKKA TAKALA SAY:N 
JOHTOKUNTAAN

 f SAY valitsi vuosikokouksessaan 
TYKS-alueen edustajaksi kautensa 
päättäneen Ulla Ahlmén-Laihon 
tilalle Riikka Takalan. Riikka on suo-
rittanut erikoislääkärin tutkinnon 
vuonna 2002, neuroanestesiolo-
gian erityispätevyyden vuonna 
2005 ja väitellyt tohtoriksi vuonna 
2008. Järjestötehtävät ovat tuttuja 
SSAI:n hallituksesta vuosilta 2008-
2013. Riikka työskentelee TYKS:n 
teho-osastolla ja on kiinnostunut 
erityisesti aivovamma-, stroke- ja 
SAV-potilaiden hoidosta. Riikka 
odottaa mielenkiinnolla pääsevän-
sä seuraamaan SAY:n toimintaa 
aitiopaikalta. Kysyttäessä kehi-
tysehdotuksia Riikka pohdiskeli, 
että rivijäseniä pitäisi pystyä 
houkuttelemaan isompaan rooliin 
yhdistyksessä, mikä on haastavaa, 

kun kyseessä on vapaaehtoinen 
toiminta. 

 f SAY etsii uutta edustajaa 
SSAI:n Clinical practice 
-komiteaan
Pirjo Ranta on ilmoittanut jättä-
vänsä tehtävänsä SSAI:n Clinical 
practice committeessa. Vuoteen 
2003 tämän työryhmän nimenä 
oli Quality Assurance Committee. 
Sen tehtävät liittyvät jatkuvaan 
toiminnan laadun parantamiseen, 
kliinisten käytäntöjen optimoi-
miseen ja potilasturvallisuuden 
parantamiseen.  Kustakin Poh-
joismaasta on komiteassa yksi 
edustaja, ja sen puheenjohtajana 
toimii erikoislääkäri Jon Henrik 
Laake Oslosta. Jos olet kiinnostu-
nut pohjoismaisesta yhteistyös-
tä ja anestesiologian kliinisten 
käytäntöjen kehittämisestä, ota 
yhteyttä SAY:n puheenjohtaja 
Klaus Olkkolaan (klaus.olkkola[a]
helsinki.fi) 18.03.2016 mennessä. 
Valinnan komiteaan tekee SAY:n 
johtokunta. 

EERO TURPEINEN -LUENNOITSI-
JAKSI PROFESSORI JUKKA TAKALA

 f Professori Jukka Takala, 
Inselspital, Universitätsspi-
tal Bern, kutsuttiin pitämään 
järjestyksessä toinen Eero 
Turpeinen –juhlaluento Opera-
tiivisilla päivillä 2016. Hän valitsi 
luennon otsikoksi “Nestehoidon 
harharetket ja riski hukkua”, ja 
onnistui tehokkaasti ravistele-
maan nestehoidon harhakäsi-
tyksiä mukaansa tempaavalla ja 
selkeällä esityksellään kaikkia 
anestesiologeja kiinnostavasta 
aiheesta. Ensimmäisen Eero 
Turpeinen –luennon piti viime 
vuonna professori Eija Kalso. 

 f Finnanestin toimituskunta on 
myöntänyt Finnanest-palkinnon 
2016 yl Risto Kuosan ja el Riku 
Anttilan artikkelille “Maligni 
hypertermia – harvinainen 
anestesiologinen hätätilanne”, 
joka on julkaistu lehdessä 3/2016. 
Artikkeli on huolellisesti kirjoi-
tettu ja mielenkiintoinen katsaus 
harvinaisesta, mutta erittäin 
vaikeasta anestesiologisesta 
hätätilanteesta. Kaksi omaa po-
tilastapausta esittelevä kirjoitus 
nousee reippaasti tavanomaisen 
tapausselostuksen yläpuolelle 
laadukkaalla pohdinnalla malignin 
hypertermian patofysiologiasta, 
diagnostiikasta ja hoidosta. Myös 
artikkelin kuvat ovat poikkeuksel-
lisen hienoja. Lisäksi myönnettiin 
kunniamaininta el Jani Siparin 
pastissisarjalle “näkökulmia 
yhden elämän lopusta”. 
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 f Tasavallan 
presidentti on 
6.12.2016 myön-
tänyt Suomen 
Valkoisen Ruusun 
1 luokan ritari-
merkin professori 
Klaus Olkkolalle. 

ANSSI KORPPI 
POMM-KOULUTUS-
OHJELMAN  
OHJAUSRYHMÄÄN

 f Erikoislääkäri Anssi Korppi Tampereelta 
on valittu uudeksi SAY:n edustajaksi SSAI:n 
Perioperative Medicine and Management 
–koulutusohjelman ohjausryhmään. Mark-
ku Hynynen jatkaa toistaiseksi mukana oh-
jausryhmässä, mutta on jatkossa jäämässä 
pois tehtävästä. Anssi on ensimmäinen 
uuden koulutusohjelman itse suorittanut 
henkilö ohjausryhmässä. 

 f Sinustako koulutustoimittaja?
Finnanestin toimituskunta hakee uutta 
koulutustoimittajaa. Koulutustoimittajan 
tehtävään kuuluu kerätä tietoa tulossa 
olevista koulutustilaisuuksista Finnanestin ja 
SAY:n nettisivun koulutuskalentereita varten.  
Tehtävä on itsenäinen, vie aikaa varsin koh-
tuullisesti ja sitä voi hoitaa itselleen sopivana 
ajankohtana. Halutessaan koulutustoimittaja 
voi osallistua toimituskunnan työskentelyyn 
enemmänkin, mutta tämä ei ole välttämä-
töntä. Tehtävään ei ole akateemisia päte-
vyysvaatimuksia, kuten tietyn rajan ylittävää 
kouluarvosanaa ainekirjoituksesta. Toimitus-
kunnan arvostettuna jäsenenä koulutustoi-
mittaja voi nauttia kaikista toimituskunnan 
eduista (joita ei julkisesti voi kaikkia edes 
paljastaa) ja kivasta yhteisöstä. 

Koulutuskalenteri on yksi SAY:n ja Finna-
nestin käytetyimmistä palveluista. Jos haluat 
olla mukana tekemässä sitä, ota heti yhteyttä 
päätoimittaja Vesa Kontiseen tai toimitussih-
teeri Sara Nisulaan! 

PROFESSORI ARVI  
YLI-HANKALAN MUOTOKUVA

 f Professori Arvi Yli-Hankalan 
muotokuva paljastettiin 60-vuoti-
sjuhlasymposiumissa Tampereella 
4.11.2016. Muotokuva on valokuvaa-
ja Sami Reivisen ottama valokuva. 

Tilaisuudessa kuultiin korkea-
tasoiset luennot, joissa liikuttiin 
niin ihmisen tietoisuuden ja vapaan 
tahdon kuin muistin kapasiteetin 
ja muisteloidenkin parissa. Lopuksi 
lauluyhtye Apollo Vocal Ensemble 
herkisti yleisön Queenin kappaleel-
la The show must go on.

Arvi Yli-Hankala on tehnyt 
Taysissa pitkään kliinistä työtä ja 
toiminut sekä kouluttajana että 
esimiestehtävissä vastuualue- ja 
palvelualuejohtajana. Tutkijana ja 
yliopistourallaan hän on tarkas-
tellut anestesiologiaa monista eri 
näkökulmista. Arvin motto koros-
taa ammattitaidon merkitystä: 
“Ammattilainen eroaa amatööristä 

siinä, että ammattilainen varmistaa 
onnistumisensa etukäteen”. Entinen 
motoristi on vapaa-ajallaan kes-
kittynyt nykyään junioriurheiluun. 
Hän kertoo nykyharrastuksekseen  
juniori-taekwondon ja juniorijääkie-
kon – ”lasten saavutusten ihastelun 
ja rauhallisen perhe-elämän”. 
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 f MAA10 (www.maa10.com) 
on kymmenes kansainvälinen 
anestesian aikaista muistia ja 
tajuntaa käsittelevä symposium, 
joka järjestetään Helsingissä 19.-
21.6.2017 Scandic Marina  -kongres-
sikeskuksessa. Symposiumilla on 
pitkät perinteet alkaen vuodesta 
1989, jonka jälkeen se on järjestet-
ty kolmen vuoden välein vuoroin 
Amerikassa, vuoroin Euroopassa 

ja viimeksi Tokiossa, Japanissa 
2014. Kokoukseen osallistuu mm. 
anestesiologeja, neurofysiologeja, 
psykologeja, kirurgeja ja neurologe-
ja ympäri maailman. Suomessa jär-
jestettävässä kokouksessa pyritään 
laajentamaan kuulijakuntaa myös 
teho-osastojen henkilökuntaan 
ja lapsia hoitaviin. Alan kansain-
välisesti kovimmat tutkijat ovat 
paikalla esittelemässä uusimpia 

tutkimustuloksia, metodeja ja kliini-
siä sovellutuksia. 

VUODEN VÄITÖSKIRJA
 f SAY:n vuoden 2016 parhaana väitöskirjana palkittiin 

Operatiivisilla päivillä Jukka Vaahersalon ”Incidence and 
outcome of out-of-hospital cardiac arrest patients in 
Finnish intensive care units”, jonka osajulkaisut keräsivät 
yhteensä varsin poikkeukselliset 27,9 impact-pistettä. 
Kuvassa Suomen Kirurgiyhdistyksen puheenjohtaja ylilää-
käri, linjajohtaja Hannu Kuokkanen, SAY:n puheenjohtaja, 
professori Klaus Olkkola ja Jukka Vaahersalo. 

PRO ANAESTHESIA 
FENNICA 
-PALKINTO TUULA 
RAJANIEMELLE

 f SAY myönsi vuoden 2016 Pro Anaesthesia 
Fennica  -palkinnon ylilääkäri Tuula Rajaniemelle 
Kokkolasta. Rajaniemi on toiminut Lääkäriliiton 
puheenjohtajana vuodesta 2014.  Sitä ennen hän 
on hoitanut yhteisiä asioitamme lukuisissa muissa 
luottamustehtävissä. Kuvassa SAY:n puheenjohta-
ja Klaus Olkkola onnittelee Rajaniemeä.  

http://www.maa10.com
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 f SAY Kivun hoidon jaoksen kevät-
kokous 11.–12.5.2017 Oulu
Kokouksen ohjelmassa: torstaina 11.5. 
APS-jälkipoliklinikkatoiminta ja perjan-
taina 12.5. leikkauksen jälkeinen kivun 
hoito sekä jaoksen vuosikokous. Kokous 
on suunnattu akuutin kivun vastuulää-
käreille ja muille akuutin kivun hoidos-
ta kiinnostuneille anestesiologeille, 
myös erikoistuville. Luentojen jälkeen 
varataan riittävästi aikaa keskustelulle 
ja käytännön kysymyksille. Osallistumis-
maksua ei ole, koulutukseen mahtuu 
30 ensimmäistä. Ilmoittautuminen 
28.2.2017 mennessä timo.salomaki[a]
ppshp.fi 

 f Operatiivisten  
päivien vapaiden 
esitysten parhaat
Operatiivisilla päivillä esitet-
tiin tänä vuonna yhteensä 17 
vapaata esitelmää kahdessa 
eri sessiossa, joiden puheen-
johtajina toimivat dosentti 
Ritva Jokela, erikoislääkäri, 
LT Timo Kaakinen, dosentti 
Vesa Kontinen ja LT Tuomas 
Huttunen. Puheenjohtajat 
päättivät  palkita parhaana 
Jaakko Långsjön esityksen 
”Anestesiasta heräämisen 
neuraaliset korrelaatit: 
tajunnan palautuminen ta-
saisen deksmedetomidiini- ja 
propofoli-infuusion aikana”. 
Kunniamaininnan saivat Toni 
Pakkasen esitys ”Ensihoidon 
lääkäriyksikkö parantaa 

vakavan aivovammapotilaan 
ennustetta” ja Atte Sivulan 
esitys ”FOUR-pisteytys teho-
hoitopotilaan tajunnantason 
seurannassa: ensimmäiset 
kokemukset suomennetun 
version käytöstä”. Vapai-
den esitysten lyhennelmät 
löytyvät Finnanestista 4/16 
ja lehden verkkosivulta. 
Finnanest onnittelee pal-
kittuja! Kokonaisuudessaan 
vapaiden esitelmien taso oli 
erittäin hyvä, ja niistä kes-
kusteltiin vilkkaasti. 

JUHANI 
HAASIO SAY:N 
KUNNIAJÄSENEKSI

 f SAY:n vuosikokous valitsi johtokunnan 
esityksen mukaisesti erikoislääkäri Juhani 
Haasion Espoosta yhdistyksen kunniajäse-
neksi. Jussi on toiminut neljännesvuosisadan 
ajan yhdistyksen eri luottamustehtävissä, 
erityisesti Finnanestin ilmoitushankkijana ja 
Operatiivisten päivien sekä kevätkokousten 
näyttelyiden järjestäjänä. 

SAY:n aikaisemmat kunniajäsenet ovat 
Jussi Heinonen, Arno Hollmen, Markku 
Hynynen, Jouko Jalonen, Aarno Kari, Kari 
Korttila, Matti Lahdensuu, Leena Lindgren, 
Olli Meretoja, Lauri Nuutinen, Otto Pitkä-
nen, Per Rosenberg, Markku Salmenperä, 
Olli Takkunen, Tapani Tammisto ja Matti 
Vapaavuori. 

Kuvassa Jussi Haasio vastaanottamassa 
kunniajäsenyyttä vuosikokouksessa SAY:n 
puheenjohtaja Klaus Olkkolalta.  


