Nyt

FINNANESTIN
VUODEN ARTIKKELI
ff Finnanestin toimituskunta
päätti palkita vuoden 2017 vuoden
artikkelina el, LT Suvi Vaaran katsauksen ”Milloin aloitan munuaisten
korvaushoidon?”, joka julkaistiin
lehdessä 1/2017.
Artikkeli on huippuasiantuntijan kirjoittama, olemassa olevan
tieteellisen näytön perusteellisesti

läpi käyvä katsaus, joka pyrkii
vastaamaan keskeiseen kliiniseen
kysymykseen. Teksti on sujuvaa
ja tarkkaa. Artikkelin lopussa myös
tarjotaan toivottuja vastauksia.
Finnanest onnittelee ja kiittää hienosta artikkelista! 

ff Jäsenmaksut laskevat
SAY:n maksut SSAI:lle vähenevät vuoden 2018
alusta. Vuosikokouksen päätöksen mukaiset
vuoden 2018 jäsenmaksut ovat:
Ainoastaan Suomen anestesiologiyhdistykseen kuuluvien jäsenten jäsenmaksu ei
muutu, vaan pysyy vuoden 2017 tasossa:
 erikoislääkäri 50 €
 erikoistuva ja eläkeläinen 35 €
 kannattajajäsen 85 €.
Valtaosa jäsenistä on sekä SAY:n että SSAI:n
jäseniä. Heille vuoden 2018 jäsenmaksut ovat:
 erikoislääkäri 90 €
 erikoistuva lääkäri ja eläkeläinen 65 €.
 Kunniajäsenten jäsenmaksu 0 €.

PALKITTUJA
ff SAY:n vuoden väitöskirja
valittiin hakijoiden joukosta
osatöiden impact-pisteiden
perusteella. Kunniaosoitus
lankesi Elina Reposelle Helsingistä hänen väitöskirjastaan
”Preoperative Risk-Assessment Methods, Short-Term
Outcome, and Patient Satisfaction in Elective Cranial
Neurosurgery”. Onnittelut!
ff Pro Anesthesia Fennica
-palkinnon saajaksi valittiin dosentti Jouni Ahonen
Helsingistä. Jouni Ahonen on
perehtynyt syvällisesti mm.
obstetriseen anestesiologiaan ja veren hyytymiseen ja
vuotopotilaan hoitoon. Hän on
aktiivisesti tehnyt laadukkaita
hoito-ohjeita ja kirjoittanut

SAY:n puheenjohtaja Klaus Olkkola ja
vuoden väitöskirjan tekijä el, LT Elina
Reponen.
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lääketieteellisiin julkaisuihin,
mukaan lukien Finnanest-lehti.
Jouni on myös erittäin suosittu
luennoitsija, jonka esitykset
ovat selkeitä, perusteellisia ja
hyvin perusteltuja. Onnittelut!
Acta Anesthesiologica
Scandinavica -luennon Operatiivisilla päivillä piti kipuklinikan ylilääkäri, lääketieteen
tohtori Jan Persson Karoliinisesta instituutista Huddingesta. Hänen pohdiskelevan esityksensä otsikkona oli ”How
to tame the ketamine tiger?”.
Luento avasi ketamiinin jälleen
lisääntyvää käyttöä käsitelleen
useamman esityksen symposiumin. Tiikeri taisi valitettavasti
jäädä vielä kesyttämättä.

Acta-luennnon pitäjä Jan
Persson.

ff Eero Turpeinen -luennon
pitäjäksi oli kutsuttu dosentti Harry Scheinin Turusta.
Monen mielestä Suomen
menestyksekkäintä anestesiologista tutkimusryhmää
johtava dosentti Scheinin piti
loistavan luennon otsikolla
”Yleisanestesia ihmisen tietoisuuden tutkimisen työkaluna”.
Erityisen hienona päätoimittaja piti esityksen loppua, jossa
Scheinin loi katsauksen aikaisempaan tutkimustyöhönsä
ja kiitti nykyisiä ja aikaisempia
työtovereitaan, aloittaen
väitöskirjansa ohjaajasta, isoveljestään Mika Scheininistä.

ff Finnanest onnittelee myös
kaikkia yhdeksää vapaan
esityksen pitäjää. Parhaana
vapaana esityksenä palkittiin
1000 euron stipendillä LL
Panu Uusalo Turusta työstään
”Intranasaalisesti annosteltu
deksmedetomidiini magneettitutkimukseen tulevilla
lapsipotilailla”. Panu esitti
myös toisen deksmedetomidiina käsittelevän tutkimuksen. Kunniamaininnan ja 500
euron palkinnon saivat LL Mari
Kinnunen Kuopiosta työstään
”Sikiön altistuminen oksikodonille emän laskimonsisäisen
ja epiduraalisen annostelun
jälkeen” ja LL Annika Nelskylä
Helsingistä työstään ”Happi
fraktion vaikutus elvytyksen
aikaiseen happeutumiseen
ja sydänlihaksen mitokondrion toimintaan - kokeellinen
sydänpysähdysmalli porsailla”.
Tanskan anestesiologiyhdistyksen kokouksessa edellisellä
viikolla vapaita esityksiä oli 37:
Suomalaistenkin kannattaisi
tulla isommalla joukolla kisaamaan palkinnoista. 

Dosentti Harry Scheinin
pitämässä Eero Turpeinen
-luentoa.
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Nyt
SAY:N JOHTOKUNNAN
UUSI KOKOONPANO
ff SAY:n vuosikokous 16.11.2017
Helsingissä valitsi yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi el, LT Merja Vakkalan
Oulusta. Merja on tuttuun tapaan toiminut edellisen kaksivuotiskauden SAY:n
varapuheenjohtajana. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin el, LT Eija Junttila
Tampereelta.
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa
olivat puheenjohtaja Klaus Olkkola Helsingistä, rahastonhoitaja Maxim Mazanikov Helsingistä ja osoitteiston hoitajana
toiminut Timo Kaakinen Oulusta. Uusiksi
johtokunnan jäseniksi valittiin Kristiina

LEENA JANHUNEN
KUNNIAJÄSENEKSI

ff SAY:n johtokunta esitti vuosikokoukselle el Leena Janhusen nimeämistä yhdistyksen kunniajäseneksi.
Vuosikokous hyväksyi esityksen
yksimielisesti.
Leena Janhunen on valmistunut
lääketieteen lisensiaatiksi 1966 ja erikoistunut anestesialääkäriksi Helsingissä 1973. Hän on tehnyt työuransa
valtaosin Jorvin sairaalassa Espoossa, josta hän jäi eläkkeelle vuonna
2003 apulaisylilääkärin tehtävästä.
Janhusella on kivun hoidon erityispätevyys ja hän on toiminut Jorvin
sairaalan ensimmäisenä kipulääkärinä. Hän on ollut myös luomassa
päiväkirurgista toimintaa Suomeen
ja perustamassa päiväkirurgista
yhdistystä.
Leena Janhunen on toiminut
SAY:n johtokunnan jäsenenä vuosina
1972–1975. Hän on ollut tekemässä
SAY:n 30- ja 50-vuotishistoriikkeja, ja
muutenkin tehnyt erittäin merkittävää työtä yhdistyksen ja suomalaisen
anestesiologian historian tallentamisessa.
Finnanest onnittelee Leenaa!
Uuden kunniajäsenen haastattelu
julkaistaan Finnanestin 50-vuotisjuhlavuoden avaavassa lehdessä
1/2018. 

420  Finnanest

Hersio Helsingistä ja erikoistuvien lääkärien edustajana Maria Heliste Espoosta.
Annette Moisander, Tuomas Huttunen
ja Riikka Takala jatkavat kautensa toisen
vuoden johtokunnan jäseninä.
Johtokunta järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan tammikuun alussa.
Finnanestin saamien tietojen mukaan ei
olisi lainkaan mahdotonta, että sihteerinä jatkaisi Tuomas Huttunen, osoitteistoa hoitaisi Annette Moisander ja että
rahastonhoitajaksi kenties valittaisiin
Kristiina Hersio. 

SAY:n uusi puheenjohtaja Merja
Vakkala hymyilee jopa Operatiivisten päivien kiireen keskellä.

Kuvassa vasemmalta kautensa päättänyt puheenjohtaja Klaus Olkkola ja erovuorossa olleet
johtokunnan jäsenet Maxim Mazanikov ja Timo Kaakinen uuden puheenjohtajan kukitettavina.

Nyt
MUUTOKSIA FINNANESTIN
TOIMITUSKUNNASSA
ff Sara Nisula siirtyy Finn
anestin toimitussihteerin
tehtävästä toimituskunnan
jäseneksi. Uutena toimitussihteerinä aloittaa Laura Ylikauma Oulusta. Sara on ollut
toimituskunnan kiekollinen
luottopakki tai laukova pelinrakentaja, kiitos kaikesta!
Ja erityisesti siitä, että autat
Lauraa aloittamaan toimitussihteerin hommat.

Leila Niemi-Murola jää
omasta toiveestaan pois
Finnanestin toimituskunnasta. Hän on ollut mukana
lehden toimituskunnassa
vuosina 2012–2017. Jatkossa
Leila osallistuu Finnanestin
Helsingin numeron (vuoden
ensimmäinen lehti) tekemiseen kliinisen opettajan
roolissa. Kiitokset myös
Leilalle! 

UUSIA JÄSENIÄ
ff Vuosikokouksessa SAY:n
jäseneksi hyväksyttiin
Aleksandra Elseoud, Joni
Eriksson, Antti Haapasaari,
Maria-Karoliina Heinola,
Benny Hellqvist, Lauri
Husa, Merja Huttunen, Jari
Hyytinen , Ville Ihalainen,
Margus Ilves, Eeva Jason,
Ora Julkunen, Pille-Riin Jögi,

SATEL-PÄIVÄT LÄHESTYVÄT
Erikoistuvien lääkäreiden vuosittainen tärkein tapahtuma, SATEL-päivät
järjestetään 12.–13.4.2018 Helsingissä.
Koulutuksen teemana on traumat ja

traumajohtaminen. Päiville mahtuu vain
rajattu osallistujamäärä, joten katso ohjelma ja varmista paikkasi pian Koulutuskalenterin kautta! 

Tatu-Matti Karjalainen, Elna
Kosonen, Maarit Laine,
Niko Laine, Antti Laurikka,
Markus Mänttäri, Piia Peltoniemi, Jari Pirnes, Katri Pitko,
Niilo Ryti, Viktoria Sakova,
Pertti Salmi, Taru Saukko,
Maija Serlo, Krista Simmo,
Mari Uotila, Tuomas Väisälä
ja Katrin Zieser. 

ff Lehden uudet sähköpostiosoitteet
Finnanestin päätoimittajan
tavoitat jatkossa myös
osoitteesta paatoimittaja@say.
fi ja toimitussihteerin osoitteesta
toimitussihteeri@say.fi. 

KONRAD REIJOWAARAN
PALKINTO TEUVO
MÄÄTÄLLE
ff Helsingissä ensihoitolääkärinä
työskentelevä Teuvo Määttä on saanut
Duodecim-seuran arvostetun Konrad
ReijoWaaran palkinnon. Ensihoidon lisäksi Määtällä on erittäin laaja kokemus
kansainvälisestä avustustyöstä erilaisissa tehtävissä. Konrad ReijoWaaran
palkinto jaetaan vuosittain ensisijaisesti
käytännön työtä tekevälle lääkärille,
joka on sekä potilaiden että kollegoiden arvostama. Tämä määritelmä sopii
Teuvoon täydellisesti. Hän on toinen
vuodesta 1978 alkaen jaetun palkinnon
saanut anestesiologi. Professori Eija
Kalso palkittiin vuonna 2007. 
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