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Operatiiviset päivät ja  
SAY:n vuosikokous

Tänä vuonna vuosikokouksemme yllä lei-
jaili tummia pilviä kun TEHY:n työtaistelu 
uhkasi kokousta miltei sen alkuun saakka. 

SAY:n ja SKY:n johtokunnat uskoivat järjen voitta-
van ja sopuun päästävän ja päätimmekin olla pe-
rumatta ainuttakaan esitystä tai tilaisuutta. Niinpä 
– kaikista uhista huolimatta – yhdeksännet Opera-
tiiviset päivät kyettiin pitämään ennalta suunnitel-
lusti. Kokouksesta saamani palaute on ollut jälleen 
kerran positiivista. Siitä kuuluu kiitos ennen kaik-
kea ohjelmavastaaville SAY:n varapuheenjohtaja 
Pertti Perelle ja SKY:n sihteeri Ulla-Stina Salmisel-
le. Ainut kritiikki on kohdistunut kansainvälisis-
tä kokouksista tuttuun ilmiöön: suosittujen luen-
tojen salit täyttyivät, eivätkä kaikki innokkaat kuu-
lijat mahtuneet mukaan. Toisaalta – mikäs sen hie-
nompaa! Pyrimme korjaamaan tämän ensi vuo-
den kokouksessa.

Vuosikokous

Tässä yhteydessä lienee paikallaan myös esittää 
yhteenveto SAY:n yleiskokouksesta erityisesti niil-
le jäsenille, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet 
mukaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaisten pykä-
lien (mm. uusien jäsenten kutsuminen, johtokun-
nan kokoonpano, toimintakertomus ja tilinpäätös) 
lisäksi käsiteltiin myös muutamaa tärkeää jäsenten 
esille tuomaa asiaa.

SAY:n jäsenkunta kasvaa kiitettävästi. Kevät-
kokouksessa kutsuttiin 15 ja nyt vuosikokoukses-
sa 27 uutta jäsentä. Yhdistyksen talous on kunnos-
sa. Vaikka sijoitimme yhdistyksen Helsingin Töö-
lössä Sandelsinkadulla sijaitsevan huoneiston re-
monttiin yli 30 000 € ja maksoimme suunnitellusti 
matka- ja väitöskirja-apurahoja yli 40 000 €, ei yh-
distyksemme tuottanut menneenä tilikautena käy-
tännössä juurikaan tappiota – kiitos tehokkaan ko-

koustoiminnan ja mainosmyynnin.
Yhdistyksen huoneiston käyttöaste on lähes 

80  % – sijoitus ei siis ole ollut turha. Myös huippu-
hieno Finnanest-lehtemme on tuottava. Yhdistyk-
sen harrastama koulutustoiminta on mittavaa. Vii-
me vuoden aikana järjestettiin 25 koulutustapah-
tumaa, joissa SAY tai sen alajaokset olivat aktiivisi-
na järjestäjinä. SAY:n järjestämät kurssit eivät juu-
ri tuota taloudellista hyötyä, mutta niiden antama 
ammatillinen koulutus on keskeistä yhdistyksem-
me toimintaa. Toisaalta on tärkeä myös maksaa lu-
ennoitsijoille vaivan palkkaa – luentopalkkiot yh-
dessä matkakorvausten kanssa nimittäin muodos-
tavat merkittävän osan kurssien kuluista.

Vuosikokous antoi johtokunnalle tehtäväksi sel-
vittää kolme uutta alajaosten toimintaa helpotta-
vaa ja jäsenkuntaa hyödyttävää seikkaa. Jos tekni-
nen toteutus on mahdollinen nykyresurssein, py-
rimme tarjoamaan alajaoksille suljetun osion net-
tisivuillamme. Johtokunta tutkii asiaa. Yleiskoko-
us esitti myös, että alajaosten järjestämien omien 
kokousten tuottama taloudellinen hyöty olisi sel-
keämmin ”korvamerkittävissä” ko. alajaokselle. 
Tässäkin kyse lienee vain kirjanpitoteknisestä sei-
kasta ja olen vakuuttunut, että alkaneen tilikauden 
kuluessa asiaan saadaan luotua aiempaa selkeäm-
pi menettelytapa.

Yleiskokous keskusteli myös mahdollisuudes-
ta tukea erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistau-
tuessaan erikoislääkäritenttiin. Se päätti kuiten-
kin olla jakamatta suoraa apurahaa kaikille tent-
tiin menijöille. Sen sijaan yleiskokous antoi johto-
kunnalle tehtäväksi pohtia jonkinlaista kannustin-
ta, jotta useampi erikoistuva pyrkisi selviytymään 
erikoislääkäritentistä jo ensimmäisellä kerralla. 
Nyt ensikertalaisten reputtamisprosentti on mel-
kein 30! Keskusteluissa esille tulleita kannustimia 
olivat mm. 500 € palkinto, jos tentin suorittaa en-
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simmäisellä kerralla tai 500 € palkinto joka tentin 
parhaalle. Johtokunta jää pohtimaan tätä.

Vuosikokouksessa esitettiin myös 24 korkeata-
soista tutkimusraporttia. Sessioiden puheenjoh-
tajat olivat vaikeassa tilanteessa, kun heidän pi-
ti esittää kolmea parasta esitystä. Arviointiperus-
teena käytettiin aiheen omaperäisyyttä, hyödyn-
nettyjen tieteellisten menetelmien tasoa, tulosten 
merkitystä, esitystapaa ja suullista esitystä. Parhai-
den esitysten palkinnot levisivät tasaisesti pitkin 
Suomenniemeä Rovaniemeltä Helsinkiin. Parhaa-
na palkittiin tamperelaisen Markku Rantasen yh-
dessä A Vakkurin, K Uutelan, M Huikun ja A Yli-
Hankalan laatima raportti ”Surgical Stress Indek-
sin toiminta vatsan alueen avokirurgiassa epidu-
raalianalgesian kanssa ja ilman”.

Kunniamaininnan saivat Johanna Sarvelan yh-
dessä P Volmasen, EI Akuralin, T Raudaskosken, 
K Korttilan ja S Alahuhdan kanssa laatima raport-
ti ”Synnytyskivun lievitykseen annetun laskimon-
sisäisen remifentaniilin vertailu epiduraaliseen le-
vobupivakaiini-fentanyyliin” ja Anne Ristikanka-
reen yhdessä R Pöyhiän, A Kuitusen, P Hämmäi-
sen, M Salmenperän ja R Suojaranta-Ylisen kanssa 
laatima raportti ”Kystatiini-C iäkkäillä sydänleik-
kauspotilailla”. 

Sydänanestesia-alajaos puolestaan jakoi kaksi 
palkintoa oman alansa parhaille tutkimusrapor-
teille. Toinen niistä meni Sebastian Dahlbackan 
yhdessä J Mäkelän, H Alaojan, E Niemelän, P Lau-
rilan, K Kiviluoman, A Honkasen, P Ohtosen, V 
Anttilan ja T Juvosen kanssa laatimalle raportille 
”Effects of pH Management During Selective An-
tegrade Cerebral Perfusion on Cerebral Microcir-
culation and Metabolism: Alpha-Stat Versus pH-
Stat”. Toinen sydänanestesiologien palkinto annet-
tiin Alexey Schramkolle yhdessä R Suojaranta-Yli-

sen, A Kuitusen ja T Niemen kanssa laatimasta ra-
portista ”Gelatiinin aiheuttama hyytymishäiriö 
in vitro: voiko fibrinogeeni, fVIII tai fXIII korja-
ta sen?”

Fenno-Medicalin lahjoittaman 1000 € parhaan 
väitöskirjan palkinnon sai tällä kertaa erikoislää-
käri Teijo Saari Turusta. Hänen väitöskirjansa “Ef-
fects of cytochrome P450 enzyme inhibitors on 
the metabolism of drugs used in anaesthesiology” 
yhteenlaskettu impact factor -lukujen summa oli 
huikeat 22.908.

Kokouksessa jaettiin myös kaksi huomattavaa 
kunniamainintaa. Professori ja kunniajäsen Tapa-
ni Tammisto nimettiin Finnanestin ensimmäisek-
si kunniatoimittajaksi. 30.1.1968 Tammisto päivä-
si aloitekirjeen Finnanestin perustamiseksi, ja SAY 
päätti samana päivänä hoitaa asian. Yhdistyksem-
me kunniajäseneksi kutsuttiin Professori Lauri 
Nuutinen. Molempien professoreiden kontribuu-
tio suomalaiselle anestesiologialle on huomattava.

Finnanestin vuosittain jaettava pääpalkinto an-
nettiin Riikka Rimpiläiselle ja Ethem Akuralille 
artikkelista ”Palliatiivinen hoito elämän loppuvai-
heessa”. Kunniamaininnat saivat Sari Karlsson ar-
tikkelista ”Biokemialliset merkkiaineet sepsikses-
sä – Finnsepsis-tutkimuksen tuloksia” sekä Pek-
ka Kairaluoma artikkelista ”Fast track -kirurgian 
anestesiologiset periaatteet”. 

40 vuotta täyttävän Finnanestin toimituskun-
ta vaihtuu. Nykyinen päätoimittaja Riitta Hei-
no päättää kolmivuotisen kautensa ja siirtää vas-
tuun Johanna Tuukkaselle. Esitän Riitalle ja hä-
nen toimitukselleen suuret kiitokset heidän 
kontribuutiostaan Finnanestille.                  

Turussa 26.11.2007

Abstraktipalkitut Rantanen ja Sarvela, väitöskirjapalkittu Saari ja Finnanest-palkitut Karlsson ja Kairaluoma.
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