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Tulkaa mukaan!

S

yksyn edetessä on aika kertoa mitä yhdistyksessämme parhaillaan puuhaillaan.
Johtokuntaan kaivataan uusia jäseniä.
SAY:n nykyisestä johtokunnasta kolme
on erovuoroisia ja vaalitoimikunta puheenjohtajanaan Pertti Pere etsii kuumeisesti uusia nimiä.
Minimitoimintakausi lyhennettiin viime vuosikokouksessa kahteen vuoteen, jotta johtokuntatyöskentely ei edellyttäisi kohtuuttoman pitkää
sitoutumista. Tulevalla kaudella asialistalla ovat
mm. anestesiavalvontasuositusten päivittäminen
ja SSAI:n ”Perioperative medicine” koulutusohjelman käynnistäminen. SAY:n johtokunnassa ei
ole ollut professoriedustusta seitsemään vuoteen.
Professorijäsen toisi toimintaan lisää pontta ja
painoarvoa.
Koulutusta on tarjolla entiseen tapaan. Muutaman vuoden tauon jälkeen marraskuun alussa
Turussa järjestetään Inhalaatiokurssi, jota on
meidän puoleltamme koordinoinut Kari Leino.
Myös kurssin yhteistyökumppani on vaihtunut.
Kevätkokous järjestetään ensi keväänäkin yhdessä kirurgiyhdistyksen kanssa 16.-17.5.2013
Lappeenrannassa. Ylilääkäri Seppo Mustola valmistelee parhaillaan ohjelmaa. SSAI:n kokous on
Turun Logomossa elokuun lopulla. Kokouspaikka
on upea ja tarjoaa mielenkiintoiset puitteet yhteiskokouksellemme. Samaan aikaan Helsingissä on
kirurgien maailmankokous. Tämän vuoksi operatiiviset päivät jäävät vuonna 2013 väliin. SAY:n
virallinen vuosikokous tullaan pitämään sääntöjen
mukaisesti Helsingissä jonkin muun koulutustilaisuuden yhteydessä loppusyksystä.
Viime tilikausi oli yhdistyksellemme tappiollinen ja jouduimme vakaannuttamaan taloudellista
tilannetta nostamalla jäsenmaksua ja operatiivisten päivien osallistumismaksua. Uuden Finnanestimme kulut ovat myös aiempaa korkeammat.
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Seinäjoen kevätkokouksen tulos oli ilahduttavasti
positiivinen. Näyttely tuotti hyvin ja kulut pysyivät kohtuullisina. Vielä kerran kiitos Seinäjoen
porukalle onnistuneesta kokouksesta. Apurahoja
jaetaan entiseen tapaan kokousmatkoihin ja väitöskirjoihin sekä erikoistuville kannustusapurahaa. Näiden saaminen edellyttää tietysti SAY:n
jäsenyyttä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa
emme pysty hankkimaan yhdistykselle lisää omaisuutta kuten toista huoneistoa Helsingistä. Sandelsinkadun huoneiston varausmaksun nostimme
kolmeenkymmeneen euroon. Uusimme mm. kritiikkiä saaneet päiväpeitot ja hankimme uuden
television. Mainittakoon, että Pertti Pere ei jatka
”mökkitalkkarina”, vaan jokainen käyttäjä vastaa
osaltaan huoneiston yleisestä siisteydestä. Huoneistoon viedään lomakkeita, joilla voi halutessaan
laskuttaa yhdistystä pienistä käyttömenoista, joita
aiheutuu esim. astianpesuaineesta, talouspapereista jne. Mikäli jokin kohta kaipaa ammattimiestä,
voi siitä ilmoittaa vaikkapa allekirjoittaneelle.
SAY:n 60-vuotisjuhlatoimikunta, johon kuuluu mm. juniori- ja seniorikillan edustajia, on
järjestellyt innokkaasti juhliamme tänä syksynä
operatiivisten päivien yhteydessä. Tilaisuudessa
jaetaan perinteiset palkinnot parhaista vapaista
esityksistä sekä Finnanestin kirjoituksista. Kutsumme mukaan uudet ja vanhat kunniajäsenet.
Osallistumismaksua joudumme perimään, mutta
se tulee olemaan varsin kohtuullinen. Tällä kertaa
juhlimme yhdistyksen merkkipäivää kollegojen
kesken ilman aveceja. Tilaisuuden pääpaino on
vapaalla seurustelulla ja yhdessäololla. Ohjelma on
laadittu ja bändit on varattu tätä silmällä pitäen.
Tunnelmallisia pimeneviä syysiltoja kaikille, nähdään marraskuussa! 
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