
Parhaat abstraktit 
on valittu

 f Korona-ajan kotoilu tuotti tulosta. Operatii-
visille päiville lähetettiin ennätysmäärä abst-
rakteja, kokonaista 28 abstraktia. Palkintoraati 
valitsi näiden joukosta parhaaksi abstraktiksi 
Suvi Vaara: Rajoitettu nestehoito tavanomaiseen 
nestehoitoon verrattuna akuutissa munuaisvau-
riossa - REVERSE-AKI satunnaistettu, kontrolloitu 
pilottitutkimus (NCT03251131). Lisäksi raati va-
litsi kaksi abstraktia, jotka saavat kunniamainin-
nan: Lauri Wihersaari: Neurofilamentin kevytket-
ju (NfL) sydänpysähdyksen jälkeisen ennusteen 
arvioinnissa sekä Katriina Lanning: Keskuslaski-
moveren ja sekoittuneen laskimoveren saturaa-
tioarvojen vertailu sydänleikkauspotilailla.

Lämpimät onnittelut palkituille ja kaikille 
muille abstraktinsa lähettäneille. 

Finnanestin 
toimitussihteeri  
vaihtuu

 f Finnanestin toimituskunta 
kiittää lämpimästi toimitussih-
teeri Laura Ylikaumaa. Laura 
on ollut lehtemme mahtava 
työmyyrä viimeiset kolme vuotta 
ja siirtyy nyt takaisin toimitus-

kunnan jäseneksi. Uusi toimi-
tussihteeri löytyi myös OYSistä, 
uusi toimitussihteerimme on 
Suvi Niemi. Toimitussihteerin 
sähköposti osoite säilyy samana: 
toimitussihteeri@say.fi. 

SAY:n vuoden 2022 
jäsenmaksu säilyy 
ennallaan

 fVuosikokouksen päätöksen mukaan SAY:n aktiivijäsenten jäsenmak-
sut vuonna 2022 ovat erikoislääkäreilta 90 €, erikoistuvilta 65 € ja 
eläkeläisilta 45 €. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista ja 
yhdistyksen kannattajajäsenet maksavat edelleen 85 €. 

Vuosikokous valitsi 
luottamushenkilöt  
vuodelle 2021

 f Eroamisvuorossa olevia johtokunnan jäseniä ei ole ja näin ollen 
vaalitoimikunta ei esittänyt muutosta johtokunnan tai vaalitoimi-
kunnan kokoonpanoon. Vuosikokous päätti, että nykyiset jäsenet 
jatkavat tehtävissään.

Johtokunnan jäsenet: Eija Junttila (puheenjohtaja), Matti Reini-
kainen (varapuheenjohtaja), Kristiina Hersio, Riikka Takala, Janne 
Keränen, Erik Litonius, Aino Saranko.

Finnanestin päätoimittaja (ja johtokunnan jäsen): Maija Kauko-
nen.

Vaalitoimikunnan jäsenet: Merja Vakkala (puheenjohtaja), Ulla 
Ahlmen-Laiho, Hannaleena Karjalainen, Annette Moisander ja Tuo-
mas Huttunen.

Tarja Randell valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja 
Minna Niskanen valittiin varalle. 

Onnittelut!
 fOYSin kollegat ja Finnanest lähettävät 

lämpimät onnittelut professori Riitta Joup-
pilalle sekä professori Arno Hollménille 
merkkipäivien johdosta! 

Vuoden 
väitoskirja

 f Suomen anestesiologiyhdistyksen vuoden 
väitöskirjapalkinnon sai Olli Arola. Hänen 
kirjansa aihe on Inhaled Xenon neuro- and 
cardioprotection following out-of-hospital 
cardiac arrest. A randomized, controlled trial.  
Olli väitteli 26.10.2020 Turun yliopistossa. 
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Operatiiviset päivät pidettiin virtuaalisena. 

Kuva Kirsi Kuusela-Rikka, 2020.

Pro Anesthesia Fennica -palkinto  
Ilkka Parviaiselle

 f Pro Anesthesia Fennica -palkinto myönnet-
tiin tänä vuonna dosentti Ilkka Parviaiselle. Ilkka 
Parviainen on työskennellyt lähes koko uransa 
Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hän erikoistui 
anestesiologiaan ja aloitti erikoislääkäritutkinnnon 
suoritettuaan perehtymisen sydänanestesiolo-
giaan. Ilkka toimikin aktiivisesti sydänanestesia-
toiminnassa sydänkirurgian kuumina vuosina. 
Pikkuhiljaa Ilkan mielenkiinto siirtyi tehohoitoon ja 
Ilkka työskentelikin uransa suurimman osan KYS:n 
teho-osaston johtotehtävissä. Ilkka Parviainen jäi 
eläkkeelle KYS:n teho-osaston osastonylilääkärin 
virasta 22.9.2020.

Ilkan työuran alkua kuvaa hyvin monipuolisuus. 
Nuorena saatu monipuolinen koulutus ja kokemus 
heijastuivat Ilkan tapaan tehdä kliinistä työtä. 
Mikään ei ollut vierasta, oli tehohoidossa pieni 
lapsi tai vaikeasti sairas ikääntynyt ihminen. Ilkka 
on armoitettu kliinikko. Kuten hän itse aina sanoo: 
Tutki itse aina potilas, aina.

Miksi joku oppii toiselta, miksi toisilta ei opita 
mitään? Miksi toisilta halutaan kysyä, toisilta ei? 
Vastaukset on vaikea pukea sanoiksi. Ilkalta opit-
tiin, hän opetti ja häneltä haluttiin kysyä.

Klinikan johtajana Ilkka oli rivissä samalla 
tavalla kuin erikoistuvatkin. Teki ne hommat, jotka 

oli yhdessä sovittu. Kun tarvittiin äkillisesti päivys-
täjää, Ilkka ilmoittautui usein. Kun muilla oli kädet 
täynnä työtä ja traumahälytys kutsui: Ilkkahan 
se paikkaa. Kuka voi ottaa tehohuoneen kahdek-
san? Minä hoidan. Päivystysten jaossa esimies oli 
jakolistalla kuten kaikki muutkin. Ja mikä parasta, 
Ilkka tarjoutui itse aktiivisesti apuun ilman, että 
kenenkään piti pyytää. Ilkalla on erinomainen kolle-
giaalinen tilannetaju.

Ilkalle koko teho-osaston työyhteisön hyvin-
vointi on ollut tärkeää. Tehdään koko porukka, 
lääkärit ja hoitajat potilaiden parhaaksi. 

Hyvä esimies ei hötkyile turhista, ei elämöi ja 
kiivastele näyttämisen halusta. Ei ole periaatteen 
vuoksi pomo, vaan luottaa omaan persoonaansa ja 
toimii esimerkkinä. Kuuntelee ja tuumaa alaistensa 
mietteitä ja, kuten Ilkka, muodostaa huomaamatta 
ihmisjärkeen käyvän synteesin, jonka kaikki voivat 
hyväksyä. Asiat tapahtuivat eleettömästi, mutta 
tehokkaasti.

Paitsi omassa klinikassaan, Ilkka Parviainen 
on toiminut aktiivisesti kansallisesti tehohoidon 
kehittämisessä. 
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Eero Turpeinen 
-luennon 
piti dosentti, 
ylilääkäri Mika 
Valtonen

 fMika oli valinnut aiheekseen ”Ketä 
hoidetaan kun tehohoitopaikat loppu-
vat?” Aihe on erittäin ajankohtainen, kun 
luentoa pidettäessä on COVID -pande-
mian 2. aalto vahvasti nousussa. 

Finnanestin uusi toimittaja 
esittäytyy

 fMiia Kokkonen on Taysin anestesialääkäri ja erityisesti pienimpien potilaiden 
anestesiologi. Miia on kirjoittanut runoja ja kertomuksia pikkutytöstä lähtien ja 
vielä yläasteella haaveammattina oli tulla toimittajaksi. Senpä vuoksi Finnanes-
tin toimituskuntaan liittyminen oli houkutellut jo pitkään. Miia innostui aneste-
siasta kesäamanuenssuurin aikana Hatanpään sairaalassa. Se kesä on edelleen 
elämän parhaimpia kesiä: oli kuuma, pitkä kesä, ja Hatanpään sairaalassa 
tuoksui sevofluraani ja ulkona arboretumissa ruusut. Vapaa-ajalla Miia kuvaa 
kasveja, hiihtää ja suunnistaa sekä mökkeilee. Mökin saunan lauteilla istuessa 
elämä on parhaimmillaan. 

Finnanestpalkinnot
 f Finnanestin toimituskunta päätti palkita lehdessä 

5/2019 olleen Uhat ja poikkeusolot -teemanumeron 
tekemisessä poikkeuksellista aktiivisuutta ja oma-aloit-
teisuutta osoittaneet teemanumeron vastuuhenkilöt 
Nina Rannikon ja Hanna Vihosen. Parhaaksi artikkeliksi 
toimituskunta valitsi 2/2020 lehdessä olleen Anne-Mari 

Kantasen ja Matti Reinikaisen kirjoittaman Äkillisen lihas-
heikkouden syyn selvittely -artikkelin. 

Lisäksi toimituskunta halusi antaa kunniamaininnan 
lehdessä 1/2020 olleesta Vuokko Pekkolan ja Kati Sallisen 
artikkelista Eläinten anestesia. 
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