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Operatiiviset päivät 2011

Uutisia

Messukeskuksen kongres-
sisiiven ollessa remontissa 
Operatiiviset päivät järjestet-
tiin tänä vuonna 23.–25.11. 
Messukeskuksen uudessa 
osassa. Näyttelyn kannalta 
tilat olivat onnistuneet, koska 
luentosaleihin kuljettiin sen 
läpi. Ensimmäistä kertaa oli 
näytteilleasettajien joukossa 
julkisen puolen työnantaja, 
kun TAYS:n Anestesiaklinikka 
omalta tiskiltään rekrytoi uu-
sia lääkäreitä riveihinsä. Yhä 
useampi näytteilleasettaja oli 
ryhtynyt baristaksi, joten kah-
vilaaduissa oli valinnan varaa. 

Operatiivisten päivien aneste-
siologisesta luento-ohjelmas-

ta runsaan yleisön keräsi keskivii-
kon ajankohtainen Vilppi tieteessä, 
jonka oli koonnut professori Mark-
ku Hynynen. Yhdeksi session veto-
naulaksi hän oli saanut Bernistä tiu-
kalla aikataululla liikkuneen profes-
sori Jukka Takalan, joka luennossaan 
kertoi, kuinka Joachim Boldtin hyd-
roksietyylitärkkelysliuoksia koskeva 
laaja vilppi paljastettiin. 

Acta Anaesthesiologica Scan-
dinavica -luennon piti SSAI:n pu-
heenjohtaja, professori Sigridur Kal-
man Karolinskasta, Tukholmasta. 
Hän puhui SSAI:n julkaiseman Po-
sition Paperin (Acta Anaesthesiol 
Scand 2010; 54: 1062–70) sisällöstä, 
jossa kuvataan sitä, että pohjoismai-
nen anestesiologia perustuu neljään 
tukijalkaan: anestesiologiaan, teho-
hoitoon, ensihoitoon ja kivun hoi-
toon. Lisäksi siinä kuvataan pohjois-

maista korkeasti koulutettujen hoi-
tajien kanssa tiimityöskentelyyn pe-
rustuvaa toimintatapaa, jota SSAI:n 
näkemyksen mukaan tulee kehittää 
tässä muodossa. Lisäksi SSAI:n kou-
lutusohjelmia tulisi laajentaa ja nii-
hin tulisi sisällyttää UEMS:n määrit-
telemä muodollinen lääketieteelli-
nen pätevyys.

Vuosikokouksen henkilövalintoja

Suomen Anestesiologiyhdistyk-
sen vuosikokous pidettiin torstaina 
24.11.2011. Johtokunnassa oli ero-
vuoroisia jäseniä tänä vuonna neljä, 
puheenjohtaja Pertti Pere (Helsinki), 
sihteeri Mirka Soinikoski (Turku), jä-
senet Raili Suojaranta-Ylinen (Hel-
sinki) ja Pekka Tiainen (Lappeenran-
ta). Mirka Soinikoski oli pyydetty-
nä lupautunut jatkamaan sihteerinä 
vielä vuoden. Uudeksi puheenjohta-
jaksi valittiin edellinen puheenjoh-
taja, dosentti Minna Niskanen (Kuo-
pio) ja varapuheenjohtajaksi do-
sentti Tarja Randell (Helsinki). Ra-
hastonhoitajana jatkaa dosentti Ee-
ro Pesonen (Helsinki). Johtokunnan 
jäsenistä jatkaa osoitteiston hoita-
jana erikoislääkäri Eija Junttila (Ou-
lu). Uusiksi johtokunnan jäsenik-
si valittiin LT Pia Puolakka (Tampe-
re) ja aluesairaaloiden edustajana LT 
Pirjo Säynäjäkangas (Raahe).

Vaalitoimikunnan jäsenistä toi-
mikautensa päättävät sen puheen-
johtaja, dosentti Riku Aantaa (Tur-
ku), LT Kaisa Nelskylä (Helsinki) ja SSAI:n puheenjohtaja Sigridur Kalman Tukholmasta.
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dosentti Päivi Laurila (Oulu). Vaali-
toimikunnasta jatkavat LT Heli Lep-
pikangas (Tampere) ja erikoislääkä-
ri Heikki Laine (Mikkeli). Uusiksi jä-
seniksi vuosikokous valitsi dosent-
ti Pertti Peren, dosentti Raili Suoja-
ranta-Ylisen ja LT Riikka Rimpiläisen 
(Oulu).

Yhdistyksen jäsenistön keskuu-
desta oli noussut aloite johtokun-
nan toimikauden lyhentämisestä 
kolmesta vuodesta kahteen. Aloite 
hyväksyttiin, mutta tullakseen voi-
maan sääntömuutos vaatii kahden 
sääntömääräisen kokouksen pää-
töksen.

Ennen vuosikokousta SAY:ssä oli 
jäseniä 1059, joista työssä olevia eri-
koislääkäreitä 840, erikoistuvia 219 
ja eläkkeellä olevia 130. Kokoukses-
sa yhdistykseen valittiin 25 uutta jä-
sentä.

Yhdistyksen vakavaraisuus vaarassa

Yhdistyksen taloustilannetta valot-
ti rahastonhoitaja Eero Pesonen. Se 
on ollut perinteisesti vakaa, mut-
ta menneellä tilikaudella on näytte-
ly- ja Finnanestin mainostuloja ker-
tynyt aiempaa vähemmän. Saman-
aikaisesti myönnettyjen apurahojen 
määrä on noussut 75 %. Myönnetty-
jen matka- ja väitöskirja-apurahojen 
määrä on kaksinkertaistunut kan-
nustusapurahojen määrän pysyessä 
ennallaan. Tämä on johtanut siihen, 
että yhdistyksen alijäämä on kaksin-
kertaistunut ollen yli 44 000 €.

Taloustilanteen tasapainoon saa-
miseksi vuosikokous päätti johto-
kunnan ehdotuksesta nostaa vuo-
tuissta jäsenmaksua 20 €:lla ja Ope-
ratiivisten päivien osallistumismak-
sua samalle tasolle kuin Suomen 
Kirurgiyhdistyksellä (yhdistyksen jä-
senille ennakkoon 100 € ja määrä-
päivän jälkeen ja paikan päällä 150 
€). Samalla Sandelsinkadun asun-
non vuokraa nostetaan siitä koituvi-
en kulujen kattamiseksi niin että se 
on jatkossa 30 € vuorokaudelta.

Operatiivisilla päivillä palkittuja

Vuoden 2011 parhaana väitöskirja-
na palkittiin Oulun yliopistosta väi-
tellyt Fiia Gäddnäs väitöskirjastaan 
”Vaikean sepsiksen vaikutukset kol-
lageenien I ja II synteesiin ja hajo-
tukseen ja ihon re-epitelisaatioon”.

Parhaasta tieteellisestä esitykses-
tä myönnettävän Acta Anaesthesio-
logica Scandinavica -palkinnon sai 
Markus Skrifvars (Sydney ja Helsin-
ki). Hänen kahdesta esityksestään 
”Yhteisymmärrys eri erikoisalojen 
kesken ”Älä elvytä”-päätösten indi-
kaatioista ja syitä hoidon rajaamis-
päätöksen viivästymiseen vuode-
osastolla” arvioitiin vapaiden esitys-
ten parhaaksi. Erik Litonius (Helsin-
ki) sai kunniamaininnan esitykses-
tään ”Suonensisäinen rasvaemulsio 
sitoo amitriptyliiniä, mutta ei vai-
kuta porsaiden selviämiseen kokeel-
lisesta amitriptyliinimyrkytyksestä”. 
Kunniamaininnan sai myös Merja 

Kokki (Kuopio) esityksestään ”Ikään-
tyminen ei vaikuta suun kautta 
otettavien oksikodonivalmisteiden 
hyötyosuuteen”.

Messusäätiön palkinnon sai Vesa 
Toikkasen, Ari Mennanderin ja Mat-
ti Tarkan (Tampere) vetämä monia-
mmatillinen ryhmä, joka on imple-
mentoinut Da Vinci -robotin tho-
rax-kirurgiaan ja hakemusta kirjoi-
tettaessa leikannut sen avulla 18 
potilasta.

Finnanestin toimitus onnittelee 
kaikkia voittajia!

Alajaoksista jaoksia

SAY:n kevätkokouksessa Hämeenlin-
nassa päätettiin alajaosten nimien 
muuttamisesta jaoksiksi. Koska ni-
men muutoksen voimaan saattami-
seksi tarvitaan kahden sääntömää-
räisen kokouksen päätös, se vahvis-
tettiin tässä kokouksessa. Profes-
sori Jussi Heinonen (Helsinki) pyysi 
puheenvuoroa ja onnitteli vuosiko-
kousta päätöksestä. Hän kertoi eh-
dottaneensa jaos-nimeä jo 20 vuot-
ta sitten niitä perustettaessa, mut-
ta tuolloin ei yhdistyksessä oltu sii-
hen valmiita.

Finnanest!

Päätoimittaja Ritva Jokela (Helsin-
ki) valittiin jatkamaan Finnanestin 
vetämistä. Lehden toimituskunta 
jatkaa entisellään, ainoastaan toi-
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Professori Jukka Takala.

Ritva Jokela

mitussihteerin sukunimi vaihtuu, 
kun Minna Tallgren (Helsinki) jat-
kaa Minna Ilmakunnaksen (Helsinki) 
työtä. Minna Ilmakunnas jatkaa väi-
töskirjatoimittajana. Muina toimi-
tuskunnan jäseninä jatkavat ilmoi-
tushankkija Juhani Haasio (Helsinki), 
koulutuskalenteria hoitava Hannele 
Heine (Turku), Nina Keinänen (Ou-
lu), verkkotoimittaja Otto Pitkänen 
(Kuopio), Sami Suvanto (Helsinki) ja 
Arvi Yli-Hankala (Tampere).

Finnanest-palkinnon sai dosent-
ti Vesa Kontinen (Helsinki) ja profes-
sori Markku Hynynen (Espoo) ajan-

kohtaisesta artikkelistaan ”Tieteel-
linen epärehellisyys anestesiologi-
assa” (Finnanest 2011, 44: 99–103). 
Toimituskunta perusteli valintaansa 
seuraavasti: ”Vilppi tieteessä on viil-
tävä asia, ja kirjoitus on vaan niin 
hyvä jälkikirjoituksineen (sidonnai-
suudet) kaikkineen”. 

Kunniamaininta annettiin Maa-
rit Moision artikkelille ”Vanhuspoti-
laan anestesia” (Finnanest 2011; 44: 
293–9). Raati perusteli valintaan-
sa: ”Katsaus on laaja, monipuolinen 
ja helppolukuinen. Lisäksi kirjoittaja 
on vielä koulutusvaiheessa ja pystyy 

näin koherenttiin kirjoittamiseen”.
Ari Katila sai myös kunniamai-

ninnan katsauksestaan ”Intraos-
seaali-infuusio – paranneltu van-
ha tekniikka” (Finnanest 2011; 44: 
202–5). Toimituskunnan perustelut: 
”Artikkeli on opettavainen ja esitte-
li vanhaa viiniä mutta uuden leilin” 
ja ”Tärkeästä aiheesta selkeä ja yti-
mekäs katsaus hyvillä kuvilla. Ei löy-
dy alan oppikirjoista.”.

Finnanestin toimituksen lämpi-
mät kiitokset kaikille kirjoittajille ja 
onnittelut voittajille! RJ 

Nuorten Lääkärien Yhdistys palkit-
si anestesiologi ja kliininen opettaja 

Seppo Lauritsalon Keski-Suomen keskus-
sairaalasta Vuoden 2011 Lääkärikoulutta-
jana. Seppo opettaa Jyväskylässä erikois-
tuvia lääkäreitä, ohjaa mm. traumatiimi-
en simulaatiokoulutusta ja vastaa keskus-
sairaalan elvytyskoulutuksesta. Palkinnon 
myöntöperusteluissa Seppoa luonnehdit-
tiin kannustavaksi ja taitavaksi opettajak-
si, jolla on alan viimeisin tietämys. Nuor-
ten lääkärien yhdistys on jakanut palkintoa 
vuodesta 2008 lähtien Nuori Lääkäri -päi-
vien yhteydessä.

Turun yliopisto on myöntänyt Vuoden 
erikoislääkärikouluttaja -palkinnon aneste-
siologi Miretta Tommilalle, joka toimii Tu-

run yliopistollisessa keskussairaalassa. Mi-
retta sai palkinnon erikoislääkärikoulutuk-
sen tutorlääkärijärjestelmän kehittämises-
tä ATEK-klinikkaan. Tutorlääkäri haastat-
telee ja opastaa tulokkaat talon tavoille, 
myös päivystykseen, ja vastaa erikoistuvien 
sijoittamisesta eri toimipisteisin. Lisäksi hän 
informoi vastaanottavaa työyksikköä uu-
desta tulokkaasta ja myöntää erikoistuvien 
lomat sekä koulutusvapaat. Toimintamalli 
on vapaasti kopioitavissa, TYKSin ATEK-kli-
nikka suosittelee vahvasti! Vuoden erikois-
lääkärikouluttaja -palkintoa on jaettu vuo-
desta 2007 lähtien. Palkinto jaettiin Turun 
Lääketiedepäivillä marraskuussa.

Finnanestin toimitus onnittelee palkit-
tuja kollegoita. HH 

Tähtisadetta ja palkintoja anestesiologeille




