
puheenjohtajalta

Muutoksen tuulia & kutsu kevätkokoukseen

K
uten kulunut sanonta toteaa, vain muutos 
on pysyvää. Muutokseen tuuliin on joudut-
tu sopeutumaan muun muassa maamme 
yliopistoissa, joissa jatkuvat säästöpaineet 

tekevät opetuksesta ja tutkimuksesta modernisti 
ilmaistuna yhä haastavampaa. Yliopistojen kovim-
mat haasteet taisivat tulla tällä kertaa Helsingin 
yliopistolle, joka joutuu karsimaan kulujaan jo 
vuoden 2016 aikana 50 miljoonaa euroa. Tulevi-
na vuosina kuluja joudutaan karsimaan vielä suu-
rin piirtein yhtä paljon. Säästövelvoitteen vuoksi 
Helsingin yliopisto vähentää työntekijöitään niin 
paljon, että vuoden 2017 lopussa on käytössä 980 
henkilötyöpanosta vähemmän kuin vuonna 2015. 
Muutos on lievästi sanottuna ainutlaatuinen yli-
opiston 376-vuotisessa historiassa. 

Jatkuva muutos näkyy myös Suomen Anes-
tesiologiyhdistyksen toiminnassa, vaikka muu-
tokset lienevät vähemmän dramaattisia kuin 
Suomen yliopistoissa. Yhdistyksen johtokunnalla 
on keskeinen rooli muutosten valmistelussa ja to-
teuttamisessa, mutta merkittävimmät muutokset 
tuodaan koko jäsenkunnan arvioitavaksi vuosiko-
kouksessa. Viime syksyn vuosikokouksessa pää-
tettiin yhdistyksen sääntöjä muuttaa sillä tavoin, 
että vuosikokous ja kevätkokous kutsutaan koolle 
lähettämällä kirjallinen kutsu jäsenistölle vähin-
tään seitsemän päivää ennen kokousta aiemman 14 
päivän asemesta. Samalla päätettiin, että jatkossa 
kirjallinen kutsu tulee kevätkokouksen osalta Fin-
nanestin kakkosnumeron ja vuosikokouksen osalta 
nelosnumeron puheenjohtajan palstan välityksel-
lä. Erillistä paperista kutsukirjettä ei siis lähetetä. 
Lisäksi kokouskutsut lähetetään sähköpostilla. 

Koska Finnanest lähetetään kaikille yhdistyksen 
jäsenille joka tapauksessa, täyttyy yhdistyksen 
sääntöjen edellyttämän kirjallisen kutsun vaatimus 
tällä tavoin asianmukaisesti. Muutoksen avulla 
säästämme postituskustannuksissa merkittävän 
summan rahaa. Nyt on siis ensimmäinen kerta, 
kun parhaillaan lukemasi puheenjohtajan palstan 
teksti on samalla saatekirje kevätkokouksen ko-
kouskutsulle. Kevätkokouksen esityslista löytyy 
tämän lehden sivuilta ja tieteellinen ohjelma oli jo 
Finnanestin numerossa 1/2016.

Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Kirurgi-
yhdistyksen yhteinen kevätkokous on tänä vuonna 
Tampereella 19-20.05.2016. Kokouspaikkana on 
Solo Sokos Hotel Torni Tam-
pereen keskustassa. Aneste-
siologiyhdistyksen puolelta 
ohjelmasta ovat vastanneet 
Sari Karlsson ja Pia Puolakka. 
Tarjolla on aivan erinomai-
nen ohjelma, jonka yhteisten 
koulutusluentojen teemoina 
ovat muun muassa tavallisten 
tautien turvallinen leikkaus-
hoito ja leikkauksen jälkei-
set komplikaatiot. Lähinnä 
oman erikoisalamme lääkä-
reille suunnatussa ohjelmassa 
käsitellään anestesialääkärin 
haasteita leikkauksen aikana 
sekä anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkä-
rikoulutusta.

Toivotan koko jäsenistömme tervetulleeksi 
kevätkokoukseen Tampereelle! 

Klaus Olkkola
Suomen Anestesiologiyhdistyksen puheenjohtaja
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Kutsut yhdistyksen 
kokouksiin lähetetään 
sähköpostilla ja julkaistaan 
Finnanest-lehdessä.


