
Nyt

424  Finnanest

 ` Operatiivisten päivien aikana 
26.11. järjestettiin yhdistyksen 
vuosikokousta valmistava kokous. 
Varsinainen vuosikokous pidetään 
16.12. Näin toimitaan, koska useiden 
tietokatkosten ja yhteensattumien 
vuoksi vuosikokouksen esityslista jäi 
lähettämättä ajoissa jäsenille.

Juuso Tamminen raportoi kokouk-
selle auditointityöryhmän työsken-
telyä. Auditointiryhmiä on viisi, ja 
ne arvioivat oman ERVA-alueensa 
ulkopuolisia yksiköitä. Vuoden 2015 
aikana kaksi keskussairaalaa (SATKS 
ja LKS) on auditoitu, ja ennakkokyse-
lyt on suoritettu viidessä sairaalassa. 
Kolme keskussairaalaa ei osallistu 
auditointiin. Auditointikäynnit pyri-
tään suorittamaan maaliskuun 2016 
loppuun mennessä. Tähän mennessä 
saatu palaute toiminnasta on ollut 
pääosin positiivista.

Kokouksessa virisi vilkas keskus-
telu Sandelsinkadun asunnon vuok-
rauskäytännön muutoksesta. Johto-
kunnan tekemää muutosta kritisoitiin 
voimakkaasti pääkaupunkiseudulla 
asuvia suosivana. Johtokunta perus-
teli muutosta muun muassa sillä, että 
uudella vuokrauskäytännöllä tuetaan 
jäsenistön ammatillista kehitystä 
ja kouluttautumista. Johtokunnan 
selvityksen mukaan kuluvan vuoden 
aikana ilmenneet ongelmat ovat ol-
leet vakavia ja toistuvia (huoneistos-
sa on ollut järjestyshäiriöitä ja sitä on 
luovutettu yhdistyksen ulkopuolisten 
tahojen haltuun). Lisäksi toiminta on 
ollut tappiota tuottavaa.

Vuosikokoukselle päädyttiin teke-
mään esitys kehitysyhteistyöjaoksen 
perustamisesta Tapani Tuppuraisen 
aloitteesta. 

SAY:n sääntöihin päätettiin 
ehdottaa kolmea sääntömuutosta. 
Patentti- ja rekisterihallitus edellyt-
tää, että eroanomukset yhdistyk-
sestä käsitellään johtokunnassa. 
Tämän sisältöistä sääntömuutosta 
esitetään vuosikokoukselle. Toisena 
muutoksena johtokunnan aloitteesta 
Finnanestin päätoimittajaa esitetään 
johtokunnan täysivaltaiseksi jäsenek-
si. Kolmantena sääntömuutoksena 
kokous esittää, että yhdistyksen 
kevät- ja vuosikokouskutsu toimi-
tetaan jatkossa jäsenille sähköpos-
titse, julkaisemalla se yhdistyksen 
verkkosivuilla ja julkaisemalla se 
Finnanestissa.

Yhdistyksen jäsenyyttä oli hake-
nut 22 henkilöä, joiden hakemukset 
ehdotetaan hyväksyttäviksi vuosiko-
kouksessa. Uusiksi kunniajäseniksi 
esitetään kutsuttaviksi Markku 
Hynystä ja Otto Pitkästä.

Yhdistyksen vaalitoimikunta 
esittää vuosikokouksessa uuteen 
johtokuntaan valittaviksi puheen-
johtajaksi Klaus Olkkolaa (Helsinki) 
ja varapuheenjohtajaksi Merja 
Vakkalaa (Oulu). Muiksi jäseniksi se 
esittää Ulla Ahlmén-Laihoa (Turku), 
Tuomas Huttusta (Tampere), Timo 
Kaakista (Oulu), Maxim Mazanikovia 
(Helsinki) ja Annette Moisanderia 
(Jyväskylä). Johtokunnan jäsenyyden 
ohella Finnanestin päätoimittajaksi 
vaalitoimikunta esittää Vesa Kontista 
(Helsinki). 
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Koonnut RJ

 ` Vuoden 2015  
Eero  Turpeinen –luennoitsija

Professori Eija Kalso, Hyks ja 
Helsingin yliopisto

Postoperatiivinen kipu – myyt-
tejä ja uusia mahdollisuuksia

 ` Vuoden 2015  
Pro Anaesthesia Fennica  
–palkinto

LKT Arno Vuori, Tyks

Professorit  
Jussi Heinonen 

ja Eija Kalso.

K
U

V
A

 R
IT

V
A

 J
O

K
EL

A

 ` Vuosikokouksessa 2015 
kunniajäseniksi kutsutut

Professori Markku Hynynen
Erikoislääkäri Otto Pitkänen


