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Operatiivisilla päivillä 
kuulemme myös 
ulkomaisia asiantuntijoita. 

Kutsukirje Operatiivisille päiville ja SAY:n 
vuosikokoukseen

O
peratiiviset päivät lähestyvät jälleen 
pian tämän Finnanestin ilmestymisen 
jälkeen: 14.–16.11.2018 Helsingin Mes-
sukeskuksessa. 

Operatiivisten päivien yhteydessä järjeste-
tään SAY:n vuosikokous torstaina 15.11. klo 15 
alkaen salissa 204–205. Erillistä kokouskutsua ei 
enää lähetetä, vaan kutsu tulee näin Finnanestin 
välityksellä sekä ajan tasalla oleviin sähköpostei-
hin. Vuosikokouksen esityslista on tässä lehdessä. 
Kevätpäivien ajankohdan aikaistumisesta johtuen 
erillistä kevätkokousta ei tänä vuonna ole järjestet-
ty. Nyt vuosikokouksen yhteydessä onkin tämän 
vuoden ainoa tilaisuus, jossa uusia jäseniä otetaan 
yhdistykseemme. Hakemuksia on tullut pitkin 
vuotta. Alkuvuodesta jäseniksi hakeneilla on ollut 
pitkä odotusaika. Tässä suhteessa kevätkokouksen 
tarpeellisuutta pitää pohtia. 

Operatiivisten päivien ohjelma on nähtävissä 
toisaalla tässä lehdessä, ja lisäksi se löytyy netti-
versiona SAY:n ja SKY:n nettisivujen kautta. Ope-
ratiivisten päivien mobiilisovellus on käytössä nyt 
kolmatta kertaa. Ensimmäinen versio sovellukses-
ta oli kankea. Toiseen versioon saatiin jo paljon pa-
rannuksia ja sujuvuutta, eikä käyttäjäpalaute ollut 
enää niin murskaavaa. Toivottavasti kolmas versio 
sovelluksesta osoittautuu edeltäjiään paremmaksi. 

Operatiivisten päivien kokonaisuuden lan-
koja on käsissään tänä vuonna pidellyt varapu-
heenjohtaja Eija Junttila. Työtä on ollut paljon, 
mutta tuloksena meillä on erittäin ajankohtainen 
ja kattava ohjelma. Koska sote-uudistus myllertää 
terveydenhoitoa, on asian tilaa käsiteltävä myös 
Operatiivisilla päivillä. Keskiviikon yhteissession 
aiheena onkin ”Ajankohtaista sote-uudistuksesta”, 
jossa esiintyjinä on sote-uudistuksen toimeenpa-
nevina virkamiehinä toimivia ja asiaan kriittisesti 
suhtautuneita puhujia. Toivomme vilkasta kes-
kustelua edellisen vuoden tapaan. Keskiviikon 

yhteissession loppupuoli käsittelee muutosten vai-
kutuksia suuronnettomuusvalmiuteen Suomessa. 

SAY:n jaokset ovat jälleen kerran olleet kiitet-
tävästi mukana sessioiden koostamisessa. Suoma-
laisten asiantuntijoiden lisäksi päiville on kutsuttu 
myös ulkomaisia asiantuntijoita: muun muassa Ju-
lien Gaudric kertoo keskiviikkona yhteissession 
suuronnettomuusosuudessa Pariisin terrori-iskun 
kokemuksista, ja Jannicke Mellin-Olsen puhuu 
torstaisessa kehitysyhteistyöjaoksen sessiossa. Ac-
ta-luento pidetään tänä vuonna torstaina aiheesta 
”Evidence-based fluid therapy in critical illness”, 
ja puhujaksi on kutsuttu Morten Hylander Møller 
Kööpenhaminasta. 

Luentoannin lisäksi Operatiivisilla päivillä 
on myös pienryhmäopetusta. Kävijäpalautteessa 
on toistuvasti pyydetty UÄ-opetusta, ja nyt sitä 
järjestetään: perjantaina on kaksi sessiota puu-
dutuksista. Samoin viime vuonna 
ensimmäistä kertaa järjestetty ja 
hetkessä loppuunmyyty ensihoito-
jaoksen simulaatiosessio turvalli-
sesta hengitystien hallinnasta leik-
kaussalin ulkopuolella järjestetään 
uudelleen, sekin perjantaina. Näi-
den lisäksi olemme toivomuksesta 
järjestäneet torstaille intensiivisen session statistii-
kasta, ja sitä on tulossa pitämään Duodecimistakin 
tuttu emeritusprofessori Matti Uhari. 

Keskiviikon iltatilaisuus uudistui onnistunees-
ti viime vuonna. Tilaisuus järjestetään jälleen Cro-
wne Plazassa. Tarjolla on mukavaa seuraa, elävää 
musiikkia ja hyvää ruokaa edulliseen 20 euron 
jäsenhintaan. Lippuja keskiviikon iltajuhlaan on 
tarjolla vain rajallinen määrä, joten sen suhteen 
kannattaa toimia heti. 

Lämpimästi tervetuloa Operatiivisille päivil-
le ja yhdistyksemme vuosikokoukseen Helsingin 
Messukeskukseen! 




