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Aloitan muistuttelemalla tärkeistä päivä-
määristä. Vaikka Operatiivisten päivi-
en ohjelma ei ilmestykään tässä lehdessä, 

vaan se on myöhemmin löydettävissä SAY:n net-
tisivuilta ja jäsenkirjeestä, niin haluan muistuttaa, 
että abstraktit on jätettävä 14.9. mennessä.

15.10. on viimeinen mahdollisuus ennakkoil-
moittautumiseen Operatiivisille päiville. Päivä-
määrä on erittäin tärkeä sikäli, että ennakkoil-
moittautumisen yhteydessä maksettava hinta on 
halvempi kuin paikan päällä ilmoittautuessa. Tä-
mä koskee erityisesti eläkeläisiä, joille Operatiivi-
set päivät ovat viime vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti ilmaiset edellyttäen, että ilmoittautu-
minen on hoidettu ennakkoon! Kirurgiyhdistyk-
sen sihteeri tarkistaa jokaisen eläkeläisstatuksen, 
eikä kyseistä tarkistusta voida enää tehdä Messu-
keskuksen jonossa. Ilmoittautumisen voi hoitaa 
joko SAY:n netissä tai lähettämällä mm. tässäkin 
lehdessä julkaistavan kupongin Kirurgiyhdistyk-
selle. 

Ilmoitusasiasta toiseen. Finnanest julkaisee pa-
periversiossaan työpaikkailmoituksia, joiden hin-
noittelu ovat sama kuin muidenkin mainoksien. 
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että hinnoittelupoli-
tiikkaa ei ole haluttu monimutkaistaa, koska meil-
lä ei ole palkattua henkilökuntaa hoitelemaan näi-
tä rutiineja. Nykyisin työpaikkailmoitus saa kui-
tenkin erityisedun, jota kaupallinen mainos ei saa. 
Se laitetaan myös nettiin. 

Kyseinen palvelu on nyt laajentumassa sikäli, 

että työpaikkailmoituksien osalta on mahdollista 
mainostaa myös pelkästään netissä. Hinta on 200 
euroa per ilmoitus, joten lyhyempääkin sijaisuut-
ta kannattaa mainostaa. Ilmoitukset laittaa nettiin 
Otto Pitkänen, mutta myyntipuolen hoitaa enti-
seen tapaan Juhani Haasio.

Sitten nykypäivään. Finnanestin kolmosnumero 
on aiemmin luvatun mukaisesti kivunhoidon tee-
manumero. Artikkelit käsittelevät pääasiassa neu-
ropaattista kipua ja synnytyskipua. Synnytyski-
pu tuli mukaan sen ajankohtaisuuden vuoksi. Ke-
vätkokouksessa Suomen Obstetriset anestesiologit 
juhlivat kymmenvuotista taivaltaan, ja juhlaesitel-
mässään professori Riitta Jouppila muisteli men-
neitä vielä paljon siitä kauemmas. Esitelmä kertoo 
mielenkiintoisesti synnytysepiduraalin käyttöön 
otosta maassamme. Itsekin kuulun populaatioon, 
joka ei ilman epiduraalia pysty synnyttämään ja 
senkin kanssa hankalahkosti. Mukavaa, että saa-
tiin juhlaesitelmä tähän lehteen.

Kevätkokouksessa obstetriset anestesiologit 
myös julkistivat vasta valmistuneen Synnytyski-
vun potilasohjeensa, joka jo on heidän omilla si-
vuillaan. Tavoitteena on saada se myös SAY:n etu-
sivulle Potilasohjeitten mappiin pesämunaksi. Po-
tilasohjeita syntynee tulevaisuudessa lisää. Min-
ne ne kaikki pannaan, mistä potilaat ne löytävät, 
kuka ne hyväksyy ja kuka ne päivittää, selvinnee 
tulevaisuudessa.                                            
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Tärkeitä päivämääriä!




