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Kevätkokousta odotellessa

H

yvät kollegat, tänä vuonna kevättä saa
odottaa – talvi on ollut kylmä ja nyt tohtisin jo sanoa piiiiitkä. Hämeenlinnassa
päätettiin viisaasti järjestää kevätkokous vasta toukokuussa, ja kun tapaamme Vanajaveden äärellä,
jäät ovat epäilemättä jo lähteneet. Kokouspaikkana toimii erinomaisten liikenneyhteyksien päässä
Hämeenlinnan keskustassa vanhaa ja uutta yhdistelevä Verkatehdas, ja iltaa vietämme Aulangolla.
Kauniimpaa paikkaa toukokuisen illan viettoon on
vaikea keksiä. Näytteilleasettajia on ilmoittautunut
Verkatehtaan täydeltä, ja epäilemättä moni anestesiologikin mukaan lähtee. Osallistuminen onkin
nyt kannattavaa myös SAY:n vuoksi. Olemme tehneet Kirurgiyhdistyksen kanssa uuden sopimuksen kevätkokousten rahaliikenteen järjestämisestä.
Kokouksen tulos jaetaan yhdistysten kesken osallistujamäärän perusteella. Ennakkotietojen perusteella Hämeenlinnan kokoukselta voi odottaa hyvän koulutuksellisen annin lisäksi myös hyvää taloudellista tulosta.
Koulutus ja talous veivät ajatukseni SAY:n matka-apurahoihin, joita jaettiin johtokunnan kokouksessa viime viikolla. Anomuksia tuli poikkeuksellisen vähän, ja niistäkin pari jouduttiin hylkäämään anojan saatua SAY:ltä matka-apurahaa kolmen viime vuoden aikana. Muut SAY:n apurahat
eivät vaikuta mahdollisuuteen saada matka-apurahaa. Ovatko 500–1500 euron suuruiset apurahat
käyneet tarpeettomiksi? Korvaako työnantaja nykyään kaikki koulutusmatkakulut, toisin kuin vielä
muutamia vuosia sitten? Jos näin ei kaikkialla vielä ole, SAY:n matka-apurahan voi yhdistää työnantajan tukeen ongelmitta. Matkaraportissa saa mielellään kertoa omasta tutkimuksestaan, jonka tu-

FINNANEST 11, 44 (2)

loksia käy esittelemässä. Hyvä raportti syntyy, kun
peilaa omia tuloksiaan muiden tutkijoiden näkemyksiin, joita kokousmatkalla kuuli. Syyskuussa
matka-apurahoja on taas jaossa. Ne, joilla on oma
esitys, saavat tukea enemmän kuin passiivisemmat
kokousmatkailijat. Kongressimatkojen lisäksi SAY
tukee opintomatkoja. Hakijan tulee perustella hakemuksessaan matkakohteen merkitys oman työn
kannalta. Hyvä matkaraportti Finnanestissa palkitsee kaikki jäsenet.
Kevätkokouksen jälkeen odottaa pitkä ja kuuma
– toivottavasti ei kuitenkaan työn merkeissä hikinen – kesä. Koska sekin aikanaan päättyy, muutama sana vielä Operatiivisista päivistä. Tapaamme Helsingin Messukeskuksessa 23.–25.11. Käytössämme on eri tilat kuin aikaisemmin, ja kulku
Operatiivisille päiville tulee tapahtumaan Messukeskuksen pääsisäänkäynnin – ei kongressisiiven
kuten tähän asti – kautta. Myös päivien ohjelmarakenne tulee muuttumaan, joten seuratkaa SAY:n
nettisivuja ja Finnanestia, kun suunnittelette aikataulujanne. Keskiviikkona 23.11. avaussymposiumin aiheena on ”Hoidon rajat elektiivisessä
operatiivisessa toiminnassa”, minkä jälkeen SAY
jatkaa aiheella ”Vilppi tieteessä”. Väitöskirjapalkinto jaetaan vuonna 2011 soveltavia kriteerejä käyttäen, ei pelkkien impact factorien summan perusteella. Kahden viimeisimmän toimintavuoden aikana väitelleet huomioidaan ilmoittautumisten perusteella. Lisätietoja löytyy muualta tästä lehdestä.
Mutta kuten jo totesin – ennen näitä juttuja kevätkokous Hämeenlinnassa ja sitten se kesä. Palataan.
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