
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
tarja randell
hyks, atek, töölön sairaala
pl 266, 00029 hUs
puh 050 427 0612 tai 0400 617 127
tarja.randell[a]hus.fi

Varapuheenjohtaja
klaus olkkola
hyks, atek, Meilahden sairaala (p-kerros)
pl 340, 00029 hUs
puh. 040 758 3655
klaus.olkkola[a]helsinki.fi

Sihteeri
Mattias ebeling
oYs, anestesian ja tehohoidon vastuualue
pl 21, 90029 oYs
puh 08 315 2734
mattias.ebeling[a]student.oulu.fi

Rahastonhoitaja
Maxim Mazanikov
hyks, Meilahden sairaala, leikkausosasto
pl 340, 00029 hUs
maxim.mazanikov[a]hus.fi

Jäsenet
sari karlsson
tays, teho-osasto
pl 2000, 33521 tampere
puh 050 570 5822
sari.karlsson[a]pshp.fi

timo kaakinen
lks, leikkaus- ja anestesiaosasto
pl 8041, 96101 rovaniemi
timo.kaakinen[a]fimnet.fi

hannaleena karjalainen
kYs, anestesia ja leikkaustoiminta
pl 100, 70029 kYs
hannaleena.karjalainen[a]kuh.fi

VAALITOIMIKUNTA
puheenjohtaja Minna niskanen, kuopio
Mirka soinikoski, hämeenlinna
heikki laine, lahti
pia puolakka, tampere
riikka rimpiläinen, oulu

OSOITEREKISTERIN HOITAJA
timo kaakinen
toimisto[a]say.fi
timo.kaakinen[a]fimnet.fi

JAOSTEN YHDYSHENKILÖT
Auditointitoimikunta
koordinaattori Miretta tommila
tyks, epll
miretta.tommila[a]tyks.fi

Ensihoidon jaos
puheenjohtaja Juhana hallikainen
hyks, atek, ensihoito, peijaksen alue
juhana.hallikainen[a]hus.fi

Kivun hoidon jaos
puheenjohtaja katri hamunen
hyks, atek, kipuklinikka
katri.hamunen[a]hus.fi

Lastenanestesian jaos (SULAT)
puheenjohtaja pertti suominen
hyks, atek, lns
pertti.suominen[a]hus.fi

Neuroanestesian jaos
puheenjohtaja ari katila
tyks, totek
ari.katila[a]tyks.fi

Obstetrisen anestesian jaos (SOAT)
puheenjohtaja Johanna sarvela
hyks, atek, naistenklinikka
johanna.sarvela[a]hus.fi

Päiväkirurgisen anestesian jaos (SUOPA)
puheenjohtaja antti haavisto  
phks, päiväkirurgia
antti.haavisto[a]phsotey.fi

Regionaalisen anestesian jaos
puheenjohtaja Mikko pitkänen
orton
mikko.pitkanen[a]orton.fi

Sydänanestesian jaos (SSAY)
puheenjohtaja timo porkkala 
tays, sydänkeskus oy
timo.porkkala[a]sydankeskus.fi

Tehohoidon jaos
puheenjohtaja sari karlsson
tays, tehohoito
sari.karlsson[a]pshp.fi

Juniorikilta (SATEL)
puheenjohtaja Jonne liimatainen
tays, anestesia
jonne.liimatainen[a]pshp.fi

Seniorikilta
puheenjohtaja Gerhard Baer
gabaer19[a]gmail.com

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen 
alaosasto – Suomen Anestesiologit
puheenjohtaja risto avela
risto.avela[a]hus.fi
sihteeri Miia kokkonen
miia.kokkonen[a]pshp.fi

FINNANEST  
www.finnanest.fi
Päätoimittaja
ritva Jokela
hyks, atek, naistenklinikka
pl 140, 00029 hUs
puh 040 558 5143
ritva.jokela[a]fimnet.fi

Toimitussihteeri
Minna tallgren 
tyks, totek, aikuisten teho-osasto 
pl 52, 20521 turku 
puh 02 315 1212
minna.tallgren[a]fimnet.fi

Verkkotoimittaja
saY:n internetsivujen ylläpitäjä
Ville koskela
kYs, anestesia- ja leikkaustoiminta 
pl 100, 70029 kuopio
ville.koskela[a]say.fi

Ilmoitushankkija
Juhani haasio
hyks, atek, töölön sairaala
pl 266, 00029 hUs
puh 050 380 1077 
juhani.haasio[a]fimnet.fi
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