Kasvokiputoimikunta esittäytyy
1. Ammatillinen taustasi ja
nykyinen toimipaikkasi?
2. Ammatillisen/tieteellisen
mielenkiintosi kohteet?
3. Suhteesi Suomen Kivuntutkimusyhdistykseen?
4. Elämää edellä mainittujen ulkopuolella?
MATTI NÄRHI
puheenjohtaja
1. Olin Itä-Suomen yliopiston professori Kuopiossa (fysiologia ja purentaelimistön fysiologia)
2008 – 2017 ja Turun yliopistossa (kivun fysiologia) 1997-2002. Koko työurani ajan olen toiminut
yliopistoissa eri tutkimus- ja opetustehtävissä. Nyt toimin emeritusprofessorina Kuopiossa. Jatkan
tutkimustyötä ja tohtoriopiskelijoiden ohjausta.
2. Kivun neurofysiologia, kasvokivut, kipuihin liittyvät neuropatiat, migreeni ja muut päänsäryt,
TMD, lasten kivut, niiden epidemiologia ja kipujen taustatekijät
3. Hallituksen jäsen 2006-2011
(varapj. 2010-2011), tutkimuskoulutus- ja kasvokiputoimikuntien jäsen (vm:n perustajajäsen),
SKTYn vuosikokousten järjestelytoimikunnan pj. 2007, 2012., 2017, SKTY:n kunniajäsen
Usean SKTYn kasvokipuja käsittelevän koulutustapahtuman järjestelytoimikunnan jäsen.
4. Harrastan retkeilyä ja hiihtovaellusta Kuusamossa ja Koillis-Lapissa, intohimoni on
perhokalastus.

TUIJA TEERIJOKI-OKSA
1. Olen TYKSn Suu- ja leukasairauksien yksikön erikoishammaslääkäri ja hammaslääketieteen
tohtori.
2. Kasvokipu, kasvojen alueen hermovauriot.
3. Hallituksen jäsen (sihteeri 2015 - 2017) ja kasvokiputoimikunnan jäsen, aiemmin erityispätevyysja kipulääkäritoimikunnan jäsen.
4. Harrastan lukemista, kuntoilua ja mökkeilyä Itä-Suomessa.

PENTTI KEMPPAINEN
1. Olen HY:n professori ja HUS:n suusairauksien klinikan ylihammaslääkäri
2. Oppiaineeni purentafysiologian ja protetiikan piiriin kuuluva tutkimustyö
3. Kasvokiputoimikunnan jäsen
4. Työn ulkopuolisina harrastuksina mm. kuntoilu ja valokuvaus

KIRSI SIPILÄ
1. Olen kliinisen hammasprotetiikan ja kliinisen purentafysiologian
professori Oulun yliopiston Suun terveyden tutkimusyksikössä sekä Oulun yliopistollisessa
sairaalassa hammas- ja leukasairauksien yksikön sivuvirkainen ylihammaslääkäri.
2. Kasvokipu, purentaelimistön toimintahäiriöt.
3. Hallituksen varajäsen 2010–
2012, kasvokiputoimikunnan jäsen 2010–, tutkimustoimikunnan jäsen 20184. Harrastukseni ovat luonnossa
liikkuminen ja muu urheilu, öljyvärimaalaus, sukkien kutominen, huonekalujen ja vaatteiden
tuunaus.

ANU VIEROLA
1. Olen protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri sekä hammaslääketieteen tohtori.
Työskentelen yksityissektorilla Iisalmessa.
2. Päänsäryt, migreeni, TMD, lasten kivut.
3. Hallituksen jäsen 2010-2012. Kasvokiputoimikunnan sekä Kipuviesti -lehden toimituskunnan
jäsen.
4. Monipuolinen liikunta ja koirien kanssa luonnossa liikkuminen.

SEPPO SOINILA
1. Neurologi. Tyks Neurologian poliklinikan ylilääkäri (2010-), TY neurologian professori
(2010-), TY Lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani (2017-)
2. Kipuneurologia. Musiikin vaikuttavuus neurologisten sairauksien hoidossa/kuntotutuksessa
(aivoinfarkti, dementia, delirium, krooninen kipu)
3. Hallituksen jäsen 2004-2009, puheenjohtaja 2007-2009. Toiminut tutkimus-, koulutus- ja
yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnissa. Kasvokiputoimikunnan neurologijäsen sen
perustamisesta alkaen. Yhdistyksen kunniajäsen 2018.
4. Kansallispuistot, kuntourheilu. Sono ergo sum.

VILJAMI JOKINEN
sihteeri
1.Olen kipua tutkinut hammaslääkäri. Työskentelen perusterveydenhuollossa Kanta-Hämeessä.
2.Kasvokipu, kipufarmakologia.
3.Olen toiminut kasvokiputoimikunnassa vuodesta 2017
4.Innokas lenkkeilijä, elokuvataiteen arvostaja ja musiikin kuuntelija.

TERHI RUNSIO
1. Ammatillinen taustasi ja nykyinen
toimipaikkasi? Toimin Kipu- ja kuntoutuspsykologina TYKS:in suu- ja leukasairauksien klinikan
moniammatillisessa TMD-tiimissä (vuodesta 2012 alkaen) sekä Medishare Oy:ssa Turussa

(vuodesta 2014 alkaen). Valmistun kognitiiviseksi psykoterapeutiksi vuoden 2019
alkukuukausina ja tavoitteeni on toimia nimenomaan joidenkin pitkäaikaisen kivun kantajien
psykoterapeuttina.
2. Ammatillisen/tieteellisen mielenkiintosi
kohteet? Bio-psyko-fyysis-ekonomis-historiallis-kulttuuris-sosiaalinen kipu ja kipuselviytyminen.
3. Suhteesi Suomen Kivuntutkimusyhdistykseen?
Olen ollut SKTY:n jäsen vuosia ja vuodesta 2018 alkaen Kasvokiputoiminnan jäsen. Suhteeni
SKTY:een on optimistinen ja räätälöivää moniammatillisuutta odottava.
4. Elämää edellä mainittujen ulkopuolella? Tärkein
asia maailmassani on perhe. Erittäin tärkeitä ovat myös ystävät ja kulttuurielämykset.
Merkityksellisiä harrastuksia puolestaan sulkapallo, lukeminen sekä laulaminen muutamassa
kokoonpanossa.

HANNA POHJOLA
1. Ammatillinen taustasi ja nykyinen toimipaikkasi?
TanssT, TaM
(tanssipedagogiikka), TtM (liikuntalääketiede), ft-AMK
2. Ammatillisen/tieteellisen mielenkiintosi kohteet?
Liikkeen monialainen ja-tieteinen tutkiminen
3. Suhteesi Suomen Kivuntutkimusyhdistykseen?
SKTY:n jäsen vuodesta 2017 alkaen, Kasvokiputoiminnan jäsen
vuodesta 2017

MARINA KUHLEFELT
1. Olen HLT, EHL Suu ja leukakirurgia. 1.3.2019 alkaen toimin HUS, Suu ja leukasairauksien
klinikan, yleisanestesiahammashoitojen vastuuhammaslääkärinä.
Jatkan myös PKS-SEHYKissä, ja hoidan siellä sekä kasvokipu että suukirurgisia potilaita. Lisäksi
toimin suukirurgina useilla yksityisvastaanotoilla pääkaupunkiseudulla ja satunnaisesti
Maarianhaminassa.
2. Väitöskirja ortognaattisen kirurgian komplikaatioista. Tämä herätti myös mielenkiinnon kasvojen
trauman ja toimenpiteen jälkeisiin tuntohäiriöihin ja kipuihin, jotka ei aina pystytä hoitamaan
toimenpiteillä.
3. Kasvokiputoimikunnan jäsen. SKTY erityispätevyystoimikunnan hammaslääkärijäsen vuodesta
2017. Vastaan mielellään erityispätevyyttä koskeviin kysymyksiin.
4. Purjehdus, puutarhanhoito ja mökkeily Porkkalan saaressa, ulkoilu, kulttuuri. Kaikki mukava joka
antaa elämäniloa.

