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Turun SSAI-kongressi – yhteistyöllä ja
kongressitoimiston avulla
32. SSAI-kongressi järjestetään 26.-29.8.2013 Turun Logomossa.
Erikoislääkäri, LT Riikka Takala Tyksistä on ollut alusta asti
järjestämässä kokousta.

visitturku.fi kuva Kari Vainio
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Turku on hieno ja mukava kesäkaupunki ja
etenkin Aurajoen varteen kannattaa tutustua.

Miksi Suomessa järjestettävä
kongressi järjestetään juuri
Turussa?
`` Kongressi järjestetään Turussa,
koska Suomen yliopistokaupungeista
on nyt Turun vuoro. Viimeksi SSAI:n
kongressi oli Helsingissä. Kongressi
kiertää kahden vuoden välein eri
pohjoismaissa ja vuoron perään eri
yliopistokaupungeissa. Islanti on
poikkeusasemassa; siellä kongressi
osuu 10 vuoden välein aina Reykjavikiin, jossa pidetään SSAI-kongressi
vuonna 2015. Hekin ovat aloittaneet
jo oman kongressinsa mainostamisen
sosiaalisessa mediassa (Facebook) ja
eri puolilla järjestettävissä kongresseissa.

hotelleista. Lisäksi Turku on hieno
ja mukava kesäkaupunki ja etenkin
Aurajoen varteen kannattaa tutustua. Se on eloisa paikka kesällä ja sen
varrelta löytyvät kaupungin parhaat
ravintolat.

Kuinka monta aktiivia on
järjestämässä kongressia?
Klinikasta on ollut 13-15 ja lisäksi
käytössämme on ollut koko Turun yliopiston kongressitoimiston henkilökunta.

Olitko vapaaehtoinen
ryhtymään kongressin
järjestelyorganisaatioon?
Olin vapaaehtoinen. Koin sen olevan
myös velvollisuuteni, koska edustan
SAY:n jäseniä SSAI:n johtokunnassa.
Lisäksi olin päässyt hieman seuraamaan, miten vastaavaa kongressia
järjestettiin Odensessa ja Bergenissä,
joten katsoin tästä olevan hyötyä
meille turkulaisille.

Onko ollut helppoa löytää
vapaaehtoisia avustustöihin?
Suurin osa pyydetyistä henkilöistä on
lähtenyt mukaan.

Miksi kaikkien suomalaisten
anestesiologien,
tehohoito-, kivunhoito
ja ensihoitolääkäreiden
kannattaa osallistua Turun
SSAI-kongressiin?
Turun kongressiin kannattaa osallistua monestakin syystä. Kongressin
tieteellinen ohjelma on mielestämme hieno ja kestää kansainvälisen
vertailun. Logomo on tiloiltaan upea
ja lähellä keskustaa, joten sinne
pääsee helposti kävellen keskustan

Oletko ennen tehnyt vastaavaa
järjestelytyötä?
Olen ollut järjestämässä pienempiä
kokouksia ollessani neuroanestesiajaoksen sihteerinä ja puheenjohtajana, mutta kyseiset tapahtumat ovat
olleet huomattavasti pienempiä eikä
niiden järjestelyjä voi verrata tämän
kongressin järjestämiseen.
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Oliko helppo löytää
kongressitoimisto järjestelyihin?
Oletteko tyytyväisiä sen
toimintaan?
Klinikallamme oli aikaisemmin ollut
hyvää kokemusta Turun yliopiston
kongressitoimiston toiminnasta, joten oli itsestään selvää, että pyysimme heitä myös nyt mukaan. Olemme
olleet erittäin tyytyväisiä heihin ja
ilman heidän tietotaitoaan ja apua
emme olisi pystyneet järjestämään
kongressia. Erityiskiitoksen ansaitsee
kongressitoimiston päällikkö Jaana
Lindgren, jolla on ohjakset hyvin
käsissään ja käytössään erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Lisäksi
kongressitoimistolla oli ennestään
hyvät kontaktit Turun kaupungin matkailu- ja kongressitoimistoon (Turku
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Jatkossa muiden kongressien järjestäjiä ja heidän
panostaan osaa arvostaa vielä enemmän.

touring), joka puolestaan on kustantanut kaikki kongressimme mainosesitteet ja -julisteet. Lisäksi Turku
touring on osallistunut kanssamme
kongressimme markkinointiin Bergenissä kesällä 2011 ja Operatiivisilla
päivillä. Turku touring kustansi myös
nämä mainostapahtumat.
Milloin aloititte järjestelyt?
Aloitimme järjestelyt jo ennen Bergenin 2011 kongressia, jolloin aloitimme
kongressipaikkojen kartoituksen.
Alun haastavin ongelma oli sopivan
kongressipaikan löytö. Onneksi Turku
oli kulttuuripääkaupunki vuonna
2011 ja sen vauhdittamana saimme
Logomon kaupunkiimme, jonka
tapaista rakennusta ja erilaisen toiminnan keskusta ei Turussa aiemmin
ollut. Logomo tarjoaakin hienot
puitteet kongressille sekä monelle
muulle, kuten esim. kulttuuritapahtumille. Bergenin kokouksen jälkeen
aloitimme tieteellisen ja sosiaalisen
ohjelman sekä sponsorikirjeiden
suunnittelun.
Kuka teki tieteellisen ohjelman?
Tieteellisen ohjelman lopullinen
versio on pitkälti professori Klaus
Olkkolan ja allekirjoittaneen käsialaa,
vaikka sen kokoaminen oli ryhmätyötä. Pyysimme apua niin turkulaisilta
kuin helsinkiläisiltä erikoislääkäreiltä.
Paikallisista erityisesti Jouko Jalonen
ja Tuula Manner osallistuivat useammankin session rakentamiseen.
Kongressimme plenary session, joka

Turun linna
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käsittelee anesteettien mekanismia
ja ihmisen tajuntaa, suunnitteli ja järjesti Harry Scheinin ja tämän pohjalta
kongressin teemaksi muodostuikin
”Focusing on the brain”. Oman panoksensa antoivat myös Riku Aantaa,
Maaret Castrén, Nora Hagelberg,
Mika Valtonen sekä hoitotieteilijöistä
Sanna Salanterä. Helsinkiläisistä
Ville Pettilä ja Tero Varpula osallistuivat muutaman tehohoitosession
suunnitteluun. Johtamista käsittelevä sessio on puolestaan Janne
Aaltosen käsialaa. Lisäksi meillä on
useita hands-on ‑sessioita, jotka
eivät olisi syntyneet ilman aktiiveja
erikoislääkäreitä. Heistä erityisesti
Heikki Antila, Hanna Illman ja Kristiina
Kuusniemi ansaitsevat ison kiitoksen.
Simulaatiosessioiden suunnittelu on
puolestaan ollut Miretta Tommilan
vastuulla ja hänelle myös suuri
kiitos tästä. Laura Paasion ja Minna
Kallioisen vastuulla on puolestaan
sosiaalinen ohjelma.
Kuka pyysi luennoitsijat?
Suurimman osan pyynöistä teki professori Klaus Olkkola sekä allekirjoittanut. Jouko Jalonen, Tuula Manner,
Mika Valtonen, Sanna Salanterä sekä
Janne Aaltonen pyysivät luennoitsijat puolestaan suunnittelemiinsa
sessioihinsa.
Kuinka suurta osallistujamäärää
odotatte Turkuun?
Bergenissä oli kolmen päivän aikana
kaiken kaikkiaan 1 020 kävijää, joten
tietysti odotuksemme ovat yhtä suuria. Olemme laskeneet, että meidän
tulisi saada vähintään 450 maksavaa
osallistujaa, jotta kongressimme ei
jäisi tappiolle. Kotimaasta odotamme
saman verran kävijöitä, mitä on ollut
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vuosittain Operatiivisilla päivillä. Eli
toivomme lähes kaikkien suomalaisten anestesiologien osallistumista.
Realistinen lukumäärä pohjoismaista
liikkunee jossain 120-180 välillä.
Bergenissä suurin osa osallistujista
tuli pohjoismaista ja vain 14 % tuli
pohjoismaiden ulkopuolelta, joten
todennäköisesti liikumme samoissa
luvuissa. Toistaiseksi kaukaisin
ilmoittautunut kongressivieras
tulee Australiasta, joten ilmeisesti
kongressimme on saanut mukavasti
näkyvyyttä maailmalla. Kaukaisimmat Facebook-sivustomme tykkääjät
tulevat puolestaan Nigeriasta ja
Japanista.
Mikä on järjestelyissä ollut
hauskinta? Mikä ikävintä?
Mielenkiintoisinta on ollut oppia mitä
kaikkea kongressin järjestäminen
vaatii ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Jatkossa muiden kongressien
järjestäjiä ja heidän panostaan osaa
arvostaa vielä enemmän. En oikeastaan ole törmännyt ikäviin asioihin,
ainakaan vielä. Tosin välillä perhe-elämä on kärsinyt siitä, kun näitä asioita
on hoidettu vapaa-ajalla ja iltaisin.
Onko järjestelyissä tullut
yllätyksiä?
Työmäärä on ollut kuviteltua suurempi. Viimeisimmät yllätykset ovat
olleet muutamien luennoitsijoiden
estyminen, jolloin olemme joutuneet
miettimään uusia tilalle. Tästä on
ilmaantunut jonkin verran lisäkustannuksia. Toivottavasti peruutuksia ei
tule enempää.

Riikka Takala

Onko tässä vaiheessa tullut jo
ajatuksia, että joku asia olisi
pitänyt tehdä toisin?
Oikeastaan ei ole tullut. Kiitos siitä
kuuluu kongressitoimiston rautaisille
ammattilaisille, joilla on monen vuoden kokemus kongressien järjestelyistä. Ilman heitä olisi monikin asia
saattanut mennä pieleen.

Työmäärä on ollut
kuviteltua suurempi.

Kaiken tämän läpikäyneenä
lähtisitkö uudelleen samaan?
Olen jo monesti sanonut, etten ikinä
enää ryhdy järjestämään kongressia,
mutta vannomatta paras… Seuraavaksi edessä saattaa olla vuoden
2014 keväällä Neuroanestesiajaoksen 20-vuotisjuhla ohjelmineen
Turussa. Neuroanestesiajaoksen
10- ja 15-vuotisjuhlia on perinteisesti
vietetty Turussa. 
Ritva Jokela

ritva.jokela[a]fimnet.fi
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