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SAY:n johtokunta on hyväksynyt yhdistyksen jäseniksi:

f SAYSKY-koulutus järjestetään
15.–17.3.2023 Rukalla.

Tiia Tornberg, Anna Savolainen, Elmeri Santala, Anna Eurén,
Josefina Kausz, Sofianna Ojala, Mikael Alm ja Ronja Kuuskoski. 
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Laita päivämäärä muistiin!

KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n vuosikokous

Aika:
Paikka:

keskiviikko 23.11.2022 klo 17:15
Helsingin Messukeskus, Sali 101CD

1.

Kokouksen avaus

13. Talousarvio ja jäsenmaksut tulevalle toimintavuodelle

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta

3.

Kokouksen sihteerin valinta

14. Johtokunnan jäsenten, SSAI:n hallituksen
jäsenen ja vaalitoimikunnan valinta
– sääntöjen mukaan valinnat tehdään joka toinen
vuosi eli seuraavan kerran 2023

4.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6.

Työjärjestyksen vahvistaminen

7.

Vuosikertomus toimintavuodelta 2021–2022

17. Kysymys SAY:n omistuksessa olevan asunnon
mahdollisesta myynnistä

8.

SAY:n SSAI-edustajan vuosiraportti

18. Kunniajäsenten kutsuminen

9.

Finnanestin päätoimittajan vuosiraportti

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

19. Muut esille tulevat asiat:
Muu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos kokous
vähintään 2/3 enemmistöllä siihen suostuu. Esitykset
pyydetään toimittamaan SAY:n sihteerille 13.11.2022
mennessä.

12. Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2022–2023

20. Kokouksen päättäminen

15. Finnanestin päätoimittajan valinta
16. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta

10. Tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomusten esittely

SAY:n jäsenet ovat tervetulleita vuosikokoukseen.
Matti Reinikainen
puheenjohtaja, SAY

2022; 55 (4)

Aino Saranko
sihteeri, SAY
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Announcement
f Are you a trainee doctor in anesthesia? Are you highly
motivated, curious and interested in traveling abroad to
experience an anesthesia/intensive care department in one of
the Nordic countries? Now you have the opportunity to go on
an exchange stay!
Nordic young anaesthesiologists (NYA) and The Scandinavian
Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)

The purpose of the program is
§ New knowledge
§ A professional network outside your own country
§ Reflection on different practices

are proud to announce our new nordic exchange program for
Trainee doctors in anesthesia and intensive care. The program
offers trainees the opportunity to visit a host department in one
of the Nordic countries for an exchange stay for 1 or 2 weeks.
(Grants off 10.000DKK / 1.344EURO)

How to apply?
The application must consist of a
§ Written motivated application
§ CV
§ Priorities minimum 3 centers.

Who can apply?
§ You need to be a trainee in anaesthesia and intensive care
medicine
§ You have to be a member of one of the national societies
§ You need to have at least one year of training left

Application deadline December 15 2022. Visit www.SSAI.info
for more information regarding the program and application
process.

Ilmoitus
f Oletko erikoistumassa anestesiologiaan? Oletko motivoitunut, utelias ja kiinnostunut vierailemaan toisessa pohjoismaisessa leikkaus- tai tehohoidon yksikössä? Nyt on oiva tilaisuus
hakea kahden viikon vaihtoon!
Nordic Young Anaesthesiologists (NYA) ja Scandinavian
Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI)
ylpeinä ilmoittavat uudesta anestesiologiaan ja tehohoitoon
erikoistuville suunnatusta vaihto-ohjelmasta. Saat mahdollisuuden vierailla toisessa pohjoismaisessa leikkaus- tai tehohoidon
yksikössä viikon tai kahden viikon ajan. Apuraha on 1 344 euron
suuruinen.
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Ohjelman tavoitteet ovat uuden tiedon hankkiminen,
ammatillisen verkoston luominen oman maan ulkopuolelle sekä
erilaisiin ammatillisiin tapoihin tutustuminen.
Ohjelmaan voi hakea anestesiaan ja tehohoitoon erikoistuva, joka on kansallisen erikoistuvien järjestön jäsen (suomessa
SATEL) ja jolla on vähintään vuosi erikoistumista jäljellä.
Hakemuksen täytyy sisältää motivaatiokirje, CV sekä kolme
mieluisinta vaihtokohdetta (löytyvät infosivuilta).
Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 15.12.2022.
Lisätietoa ja tarkemmat hakuohjeet löydät osoitteesta
w ww.SSAI.info

