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”Kuulkaa korpeimme kuiskintaa...”

Hyvät kollegat, SAY:n kevätkokous pidet-
tiin viikko sitten Vuokatin kauniissa mai-
semissa ja raikkaissa tuulissa. Tieteelli-

nen ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuoli-
nen. Pääaiheina olivat Kainuun maakunnallinen 
sosiaalitoimen ja terveydenhuollon järjestämis-
malli, vuotoalttiiden potilaiden leikkaushoidon 
järkevä porrastus ja haittatapahtumaraportoinnin 
merkitys virheiden välttämiseksi vastaisuudessa. 
Parin vuoden tauon jälkeen mukana oli amerikka-
laiskollegoita Mayo-klinikasta Michiganista Juk-
ka Räsäsen toimiessa matkajohtajana. Mayolaisten 
esitykset oli saatu hienosti nivottua päivien ohjel-
makokonaisuuksiin, ja kaikki kotimaiset ja ame-
rikkalaiset esitykset herättivät runsasta keskuste-
lua. Illallisohjelma oli sekä juhlallinen että hauska. 
Kainuun maakuntalaulu yhteislauluna pani ete-
län miehen arvioimaan, miltä ”Nälkämaa” Holi-
day Club Katinkullasta toukokuisena iltana näyt-
ti. Esitän SAY:n jäsenistön puolesta parhaat kiitok-
seni Kajaanin anestesiayksikölle ja yhteistyökump-
paneillemme liike-elämän puolelta erinomaisesta 
kevätkokouksesta. Toivotan myös tervetulleiksi 
yhdistykseemme ne 11 kollegaa, jotka valittiin yh-
distyksemme uusiksi jäseniksi. Yrityksiä oli näyt-
telyssä 23, ja Kainuun kokouksesta jää epäilemättä 
meille hyvien muistojen lisäksi myös euroja yhdis-
tyksemme toiminnan pyörittämiseen.

Suomen Kirurgiyhdistys vietti tänä vuonna 
omaa kevätkokoustaan Naantalissa, mutta ensi ke-
väänä on vuorossa yhteiskevätkokous kirurgien 
kanssa Jyväskylän Laajavuoressa 22.–23.4.2010. 
Muistattehan, että vastaamalla Duodecimin ar-
viointipalvelun sähköpostiisi lähettämiin luentoja 
koskeviin kysymyksiin autatte kehittämään SAY:n 
järjestämiä koulutuksia. Vastanneet saavat paluu-

postissa osallistumistodistuksen. Muuta tapaa saa-
da osallistumistodistus ei ole. Pidättehän myös 
huolen siitä, että SAY:n osoitteisto on ajan tasalla.

Operatiiviset päivät pidetään tulevana syksy-
nä Helsingin Messukeskuksessa 11.–13.11.2009. 
Ajankohta on kaksi viikkoa aikaisemmin kuin vii-
me vuonna, ja siksi abstraktien jättöaika ja ennak-
koilmoittautuminen tulevat olemaan aikaisem-
min kuin viime syksynä. Varautukaa näihin, kun 
palaatte kesälomilta. Ohjelma on valmistumas-
sa vauhdilla, ja se saataneen SAY:n nettisivuille jo 
ennen lomia. Johtokunta on miettinyt vaihtoehto-
ja osatöiden Impact Factorien summalle parhaan 
väitöskirjan valinnassa, jotta erityyppiset väitös-
kirjat voisivat voittaa palkintoja. Jos vaihtoehtoisia 
valintaperiaatteita käytetään, kilpailussa huomioi-
daan väitöskirjat viimeisten kahden vuoden ajalta 
viimeisimmän vuoden asemesta. Tänä vuonna li-
säksi SAY ja SKY ovat anomuksesta saaneet Suo-
men Messusäätiöltä 5000 euron suuruisen apura-
han, jonka turvin yhdistykset ovat julistaneet jäse-
nistölleen kilpailun parhaasta potilaan hyvinvoin-
tia edistävästä kotimaisesta teknologisesta, lääke-
tieteellisestä tai organisatorisesta innovaatiosta. 
SKY:n ja SAY:n varapuheenjohtajista ja sihteereis-
tä koostuva tuomaristo jakaa joko yhden 5000 eu-
ron tai kaksi 2500 euron palkintoa. Palkittavan 
idean tai työn lanseerauksesta saa olla enintään 
viisi vuotta. Lisätietoja löytyy SAY:n nettisivuilta. 

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri-
koulutuksen kaivattu auditointi on lopulta liikah-
tanut eteenpäin. Jokainen viidestä yliopistosairaa-
lasta on nimennyt yhden kouluttaja- ja yhden kou-
lutettavien edustajan ja muut kuin yliopistosairaa-
lat kaksi kouluttajaa ja kaksi koulutettavaa. Nämä 
edustajat yhdessä SAY:n johtokunnan edustajien 
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kanssa muodostavat auditoinnin ohjausryhmän, 
joka suunnittelee auditoinnin käytännön toteutuk-
sen ja valitsee varsinaiset auditoijat. Ryhmä aloit-
taa työskentelyn sähköpostitse ja kokoontuu syys-
kuussa. SAY huolehtii auditoinnin ohjausryhmän 
toiminnan rahoittamisesta, mutta varsinaisten au-
ditoijien koulutusyksikköihin tapahtuvien vierai-
lujen kulujen kattamiseen toivotaan tukea audi-
toiltavilta yksiköiltä.

Helsingin yliopiston anestesiologian ja tehohoi-
don professori Per Rosenberg täyttää 65 vuotta tä-
nä kesänä. Tämän juhlistamiseksi Biomedicumis-
sa Helsingissä järjestetään 19.8.2009 juhlasympo-
sium, jonka yhteydessä paljastetaan professori Ro-
senbergin muotokuva, joka luovutetaan Helsingin 
yliopiston kokoelmiin. Muotokuvan ja symposiu-
min rahoittamiseksi järjestetään keräys, jonka jär-
jestämisen mahdollistamiseksi SAY on hankki-
nut Etelä-Suomen Lääninhallitukselta keräyslu-
van OKH270A, joka on voimassa koko Suomessa 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Professori Ro-
senbergin toivomuksesta ylijäävä osa keräyksen 

tuotosta jaetaan SAY:n kautta suomalaisen anes-
tesiologisen tutkimuksen tukemiseen. Rohkenen 
siksi pyytää jäsenistöltä lahjoituksia keräystilille 
174530-86605. Tiliä hoitaa SAY:n johtokunta mui-
den SAY:n tilien tapaan, ja tilintarkastuksesta huo-
lehtivat SAY:n tilintarkastajat. Tarkemmat keräys-
tä koskevat tiedot on lähetetty kaikille SAY:n jäse-
nille sähköpostitse.

Kevätkokouskutsut toimitettiin jäsenille tänä 
vuonna ainoastaan sähköisinä. Lisäksi kokouk-
sen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistiin 
Finnanestissa. Mikäli ette pidä näitä informaatio-
kanavia riittävinä ja kaipaatte erillistä kutsukir-
jettä Operatiivisille päiville ja Vuosikokoukseen, 
toivomme yhteydenottoja johtokunnan jäseniin. 
Otamme ilolla vastaan myös muita ideoita ja eh-
dotuksia. Haluan toivottaa omasta ja muun joh-
tokunnan puolesta kaikille SAY:n jäsenille aurin-
koisia kesäpäiviä ja rentouttavaa lomaa. Kerät-
käämme voimia syksyn haasteita varten.       

Helsingissä 21.5.2009
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Katinkullan uimaranta Vuokatissa toukokuussa 2009.




