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Uusi toimintavuosi ja uudet haasteet

Y

hdistyksemme toimintavuosi ja tilikausi
2009–10 päättyivät syyskuun lopussa. Tilin- ja toiminnantarkastajat ovat esittäneet
raporttinsa. Päättyneen tilikauden tulos jäi runsaat
20 000 euroa tappiolliseksi, kun sekä koulutustapahtumiemme ja Finnanestin positiivinen tulos
oli hieman heikentynyt samalla, kun apurahoja oli
myönnetty vähintään edellisen tilikauden tapaan.
Mikään talouskriisi ei ole vielä lähelläkään, mutta ajan merkkejä on luettava niin, että toimintaamme on suunniteltava kiinteästi talousasiat muistaen, jotta voimme tulevaisuudessakin tarjota jäsenistöllemme vähintään kaikki ne edut kuin tällä
hetkellä.
Helsingissä työ-, koulutus- tai vapaa-ajan asioissa vierailevia anestesiologeja yhdistyksemme muistaa jatkossa yhä paremmin. Vuosikokous päätti, että yhdistyksemme jäsenten käyttöön
hankitaan toinen yksiö Helsingistä Sandelsinkadun yksiön varausasteen oltua edelleen korkea.
Tämä päätös noudattaa jäsenistömme enemmistön tänä syksynä toteutetussa Webropol-kyselyssä ilmaisemaa tahtoa. Kun johtokunta on löytänyt
sopivan edullisen, riittävän hyväkuntoisen ja sopivassa kaupunginosassa sijaitsevan huoneiston, sijoitamme merkittävän osan nyt matalariskisiin sijoitusinstrumentteihin kiinnitetystä varallisuudestamme yksiöön. Kun meillä on käytössämme kaksi
yksiötä, voimme harkita toisen huoneiston vuokraamista pitemmiksi jaksoiksi ja pitää toisen yksiön ensisijaisesti 1–3 yötä majapaikkaa Helsingissä
tarvitsevien kollegoitten käytössä.
Tänä vuonna ei johtokunnan jäsenistä yksikään
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ollut erovuorossa, mikä merkitsisi suurta vaihdosta johtokunnan jäsenissä marraskuussa 2011. Koska johtokunnan tehokas työskentely edellyttää jatkuvasti riittävää substanssiasiantuntemusta, toivomme yhden johtokunnan nykyisistä jäsenistä
voivan työskennellä kolmen vuoden asemesta neljä vuotta, jolloin vähitellen päästäisiin siihen, että joka vuosi keskimäärin kolmasosa johtokunnan
jäsenistä olisi erovuorossa. Toivon myös sitä, että
marraskuussa 2011 Tampere saa jälleen edustajan
johtokuntaan.
Finnanestin päätoimittajana SAY:n perinteiden mukaisesti kolme vuotta uurastanut Johanna Tuukkanen julkaisee näillä näkymin viimeisen
”Päätoimittajalta”-palstansa tässä numerossa. Haluan kiittää Johannaa hienosta työstä niin Finnanestin toimituksen johdossa kuin johtokunnassa. Finnanestin numerot ovat olleet täynnä toinen
toistaan mielenkiintoisempia juttuja, joita toimitus
ja jäsenistömme ovat Johannan ohjauksessa tuottaneet esimerkillisellä innostuksella. Samalla toivotan Finnanestin uuden päätoimittajan dosentti
Ritva Jokelan HYKS:n Naistenklinikalta sydämellisesti tervetulleeksi mukaan johtokuntatyöskentelyyn. Jatkamme hommia johtokunnan ja alajaosten edustajien yhteiskokouksella 18.1.2011. Mukana on myös uusi regionaalisen anestesian alajaos,
jonka toimintasuunnitelmista saatte lisätietoja puheenjohtajalta Mikko Pitkäseltä Ortonista. Kevätkokous järjestetään yhteistyössä kirurgien kanssa
Hämeenlinnassa 19.–20.5.2011. 
Helsingissä, 1.12.2010
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