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Perinteikäs, vastuullinen, uudistuva

SAY:n johtokunnan jäsenistä vaihtui yhdis-
tyksemme vuosikokouksessa moni. Uutena 
puheenjohtajana haluan tässäkin yhteydes-

sä kiittää Riku Aantaata, Raili Laru-Sompaa, Tui-
ja Kokkosta ja Heli Leppikangasta heidän SAY:n 
johtokunnassa jäsenistömme hyväksi tekemäs-
tään arvokkaasta työstä. Samalla haluan kiittää 
Minna Niskasta Kuopiosta, Raili Suojaranta-Ylis-
tä Helsingistä, Mirka Soinikoskea Turusta ja Pek-
ka Tiaista Lappeenrannasta suostumisesta uuden 
johtokunnan jäseniksi ja siten jäsenistön aktiivi-
siksi edunvalvojiksi. Johtokuntatyöskentelyä jatka-
van Tanja Forchinin ja minun tehtävänä on siirtää 
yhdistyksemme yli puoli vuosisataa pitkän histo-
rian aikana kehittyneet toimintaperiaatteet uudel-
le johtokunnalle samalla pyrkien pysymään herk-
kinä niille uusille ideoille, joita tuoreet johtokun-
nan jäsenet työskentelyyn mukanaan tuovat. Kii-
tos myös Riikka Takalalle, joka toimii seuraajanani 
SAY:n jäsenistön edustajana SSAI:n johtokunnas-
sa.

Uusi johtokunta kokoontui ensimmäiseen ko-
koukseensa alajaosten ja seniori- ja juniorikiltojen 
edustajien kanssa joulukuun alussa – jo viikon ku-
luttua vuosikokouksesta. Tuossa yhteydessä meil-
lä oli ilo kertoa alajaoksille edellisen johtokunnan 
työnsä loppumetreillä tekemästä päätöksestä nos-
taa SAY:n taloudellista tukea alajaoksille 50 %:lla 
eli 1000 eurolla vuodessa. Toivomme, että alajaok-
set voivat vahvemman talouden turvin huolehtia 
siitä, että niiden toiminta tärkeinä emoyhdistyk-
sen osina pysyy käynnissä myös vuosikokousten ja 
kongressien välissä. 

Alajaostemme määrä kuvaa hyvin erikoisalal-
lamme nopeasti tapahtunutta tehtäväkenttämme 
laajenemista leikkauskivun poistamisesta periope-

ratiivisen lääketieteen, tehohoidon, ensihoidon ja 
kivunhoidon asiantuntijuuteen. Laaja tehtäväkent-
tä antaa anestesiologian ja tehohoidon erikoislää-
käreille mahdollisen suuntautua hyvinkin erityyp-
pisiin tehtäviin, mutta samalla virka-ajan ulkopuo-
lella ja pienemmissä yksiköissä yksittäisen erikois-
lääkärin on hallittava jo hyvinkin laajoja ja luon-
teeltaan erilaisiksi koettuja tehtäväkokonaisuuksia. 
Jotta erikoisalamme kehityksen suunta ja sen pai-
nopistealueiden valinta pysyisi ensisijaisesti omis-
sa käsissämme, SSAI:n johtokunnassa on päätet-
ty määrittää anestesiologian ja tehohoidon erikois-
alan tahtotila. SSAI:n nettisivuille www.ssai.info 
on avattu lyhyt kysely, johon helmikuun loppuun 
mennessä vastaamalla toivotaan jokaisen erikois-
alamme ”sisällöstä” kiinnostuneen kollegan anta-
van panoksensa. Kyselyn tulokset julkaistaan ja 
niitä käsitellään erikoisalamme tulevaisuutta poh-
tivassa symposiumissa SSAI:n kongressissa Tans-
kan Odensessa kesäkuussa. 

Ennen matkaa Tanskaan tapaamme kevätko-
kouksessa Vuokatissa 14.–15.5. Kokous on SAY:n 
oma – ei yhteinen SKY:n kanssa mutta samaan ai-
kaan kuin kirurgien kevätkokous, ja kainuulai-
set kollegamme ovat suunnitelleet houkuttelevan 
ohjelman, jossa on mukana taas muutaman vuo-
den tauon jälkeen myös puhujia Mayo-klinikasta 
USA:sta. Operatiivisten päivien 11.–13.11. suun-
nittelu on jo intensiivisesti käynnissä. Yhdistyksen 
hyvää taloudellista tilannetta hyödyntäen olem-
me päättäneet tästä vuodesta alkaen maksaa ku-
lukorvausten lisäksi pienen luentopalkkion Ope-
ratiivisten päivien luennoitsijoille. Tämän tarkoi-
tuksena on ilmaista yhdistyksemme kiitollisuutta 
niille omille jäsenillemme ja ei-anestesiologeille, 
jotka ovat innostuneesti vuosi vuoden jälkeen pi-
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täneet korkeatasoisia esitelmiä koulutustilaisuuk-
sissamme. 

Haluan päättää tämän ensimmäisen puheenjoh-
tajan palstani painottamalla johtokunnan, alajaos-
ten ja kaikkien jäsenten kommunikaation ja yh-
teistyön tärkeyttä yhä vahvemman mutta samalla 
jäsenistön tarpeille herkemmän SAY:n luomises-
sa. Voitte olla entiseen tapaan yhteydessä allekir-
joittaneeseen ja koulutusasioissa varapuheenjohta-
jaan Minna Niskaseen, mutta kätevintä saattaa ol-
la pitää yhteyttä siihen johtokunnan jäseneen, joka 
maantieteellisesti on teitä lähinnä. Pekka Tiainen 
toimii johtokunnassa Kaakkois-Suomen alueen li-

säksi muissa kuin yliopistosairaaloissa toimivien 
kollegoitten edustajana, ja Mirka Soinikoski vastaa 
sihteerin tehtävien ja TYKS-alueen edustamisen 
lisäksi myös erikoistuvien jäsentemme etujen aja-
misesta johtokunnassa. Koska johtokunnassa ei tä-
nä vuonna valitettavasti ole tamperelaisedustajaa, 
pyrin itse syntyperäisenä pirkanmaalaisena toimi-
maan TAYS-alueen jäsenistön kontaktihenkilö-
nä, kunnes johtokuntaan toivottavasti seuraavassa 
vuosikokouksessa saadaan jäsen Tampereelta. 

Helsingissä, 28.1.2009
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