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Monta hyvää syytä olla Suomen 
Anestesiologiyhdistyksen jäsen

S
uomen Anestesiologiyhdistykseen kuuluu 
reilut 1100 lääkärijäsentä. Erikoislääkä-
reitä on noin 900 ja erikoistuvia 200. Kun 
anestesiologian ja tehohoidon erikoislää-

kärin oikeuksia on maassamme reilulla tuhan-
nella lääkärillä, voidaan todeta, että lähes kaikki 
alamme erikoislääkärit ovat Anestesiologiyhdis-
tyksen jäseniä. Sama pätee myös erikoistuviin 
lääkäreihin. Anestesiologiyhdistyksen jäsenyyttä 
on pidetty luonnollisena osana professiota. Tästä 
voimme olla ylpeitä.

Anestesiologiyhdistyksen jäsenyyden mukana 
tulee automaattisesti Finnanest-lehden painettu 
versio kotiin kannettuna. Se on jäsenetu, jota 
monet aivan erityisesti arvostavat. Yhdistyksen 
jäsenet saavat alennusta monista koulutustilai-
suuksista ja yhdistys tukee myös varsin runsaasti 
osallistumista ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin. 
Jäsenyys tarjoaa kuitenkin myös sellaisia etuja, 
jotka pienen kyselyn perusteella ovat vähemmän 
tunnettuja.

Anestesiologiyhdistyksen jäsenet ovat pohjois-
maisen anestesiologian ja tehohoidon yhdistyksen 
jäseniä (Scandinavian Society of Anaesthesio-
logy and Intensive Care Medicine-yhdistykseen, 
SSAI). Halutessaan voi toki liittyä vain Aneste-
siologiyhdistyksen jäseneksi, mutta siinä tapauk-
sessa asiasta tulee ilmoittaa liittymishakemuksen 
jättämisen yhteydessä kirjallisesti. SSAI:n jäsenet 
saavat jäsenetuna muun muassa Acta Anaesthe-
siologica Scandinavica -lehden. 

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat myös Euroo-
pan Anestesiologiyhdistyksen (ESA = European 
Society of Anaesthesiology) liitännäisjäseniä (as-
sociate member). Liitännäisjäsenyydestä löytyy 
tarkempaa informaatiota ESA:n www-sivuil-
ta osoitteesta https://www.esahq.org/about-us/

esa-membership/associate-membership. ESA:n 
liitännäisjäsenyydestä ei ole mitään lisäkustan-
nuksia. Suomen Anestesiologiyhdistys ilmoittaa 
jäsentensä nimet ESA:lle vuosittain. ESA:n lii-
tännäisjäsenet saavat jäsenetuna on-line pääsyn 
kolmeen kansainväliseen alan lehteen: European 
Journal of Anaesthesiology, Current Opinion in 
Critical Care ja Current Opinion in Anaesthe-
siology. Lisäksi liitännäisjäsenillä vapaa pääsy 
ESA:n nettisivujen jäsenalueelle, josta löytyy 
muun muassa paljon ammatilliseen jatkokoulu-
tukseen liittyvää materiaalia. 
Euroanaesthesia-kongressiin 
liitännäisjäsenet pääsevät 
alennetulla hinnalla. Koska 
ESA on yhteydessä liitän-
näisjäseniinsä vain sähkö-
postin välityksellä, kehotan 
Anestesiologiyhdistyksen 
jäseniä ilmoittamaan sähkö-
postiosoitteensa jäsenrekis-
teriin. Asia on tärkeä myös 
Suomen Anestesiologiyhdistyksen kannalta, sillä 
sähköpostin välityksellä tavoitamme jäsenkun-
tamme tarvittaessa kaikkein nopeimmin.

Tätä puheenjohtajan palstaa kirjoitettaessa on 
vasta toukokuun alku. Pääkirjoituksen ilmestyessä 
ollaan jo juhannusviikolla, mutta useimmilla Fin-
nanestin lukijoilla lienee kesäloma vasta edessä. 
Toivotan kaikille lehden lukijoille ja erityisesti 
Suomen Anestesiologiyhdistyksen jäsenille ren-
touttavaa kesälomaa! 
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