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Uusi vuosi, uusi johtokunta ja uudet haasteet

S

uomen Anestesiologiyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja viisi johtokunnan jäsentä on valittu jo
muutaman vuoden ajan vuosikokouksessa
tehtäviinsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Aiemmin toimikausi oli kolme vuotta. Tällä muutoksella haluttiin lyhentää sitä aikaa, jonka muun
muassa varapuheenjohtaja-puheenjohtaja joutuvat
sitoutumaan yhdistyksen toimintaan. Muutoksella
tavoiteltiin sitä, että jatkossa löytyisi helpommin
aktiivisia jäseniä, jotka olisivat halukkaita yhdistyksen johtokunnan luottamustehtäviin.
Anestesiologiyhdistyksessä esityksen johtokunnan kokoonpanosta tekee vaalitoimikunta,
mutta vuosikokous ei ole kuitenkaan sidottu
valinnoissaan vaalitoimikunnan esitykseen. Perinteisesti varapuheenjohtajasta on tullut kahden
vuoden jälkeen puheenjohtaja, mutta vuosikokous
voi omalla päätöksellään olla myös noudattamatta
tätä perinnettä. Johtokunta valitsee ensimmäisen
kokouksensa yhteydessä keskuudestaan sihteerin
ja rahastonhoitajan.
Viime syksyn vuosikokouksessa johtokuntaan
valittiin uusina jäseninä varapuheenjohtajaksi
Merja Vakkala Oulusta sekä jäseniksi Annette
Moisander Jyväskylästä ja Tuomas Huttunen
Tampereelta. Johtokunnassa jatkavat Ulla Ahlmén-Laiho, Maxim Mazanikov ja Timo Kaakinen. Allekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi,
minkä vuoksi kirjoittelenkin puheenjohtajan
palstaa deadlinen lähestyessä Japanissa. Tässä yhteydessä on hyvä kiittää edellistä puheenjohtajaa
Tarja Randellia sekä johtokunnassa jäseninä olleita
Sari Karlssonia ja Hannaleena Karjalaista.
Vuosikokouksessa päätettiin myös sääntömuutoksesta, minkä mukaan jatkossa Finnanestin päätoimittaja on automaattisesti myös johtokunnan
jäsen. Käytännössä päätoimittaja on osallistunut
erittäin aktiivisesti johtokunnan kokouksiin jo
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aiemmin, mutta nyt asia on siis kirjattu myös
sääntöihin. Ensimmäisenä automaattisesta johtokunnan jäsenyydestä pääsee nauttimaan juuri
valittu uusi Finnanestin päätoimittaja Vesa Kontinen. Vesan ryhtyessä päätoimittajaksi kiitän vielä
Finnanestia loistavasti luotsannutta Ritva Jokelaa
ja toivotan onnea haastavassa tehtävässä Vesalle.
En liioittele, kun totean, että Finnanest on paras
suomalaisen erikoislääkäriyhdistyksen lehti!
Suomen Anestesiologiyhdistyksen toiminta
jatkuu pääosin ennallaan eikä
suuria muutoksia ole odotettavissa. Edellisen johtokunnan
toimikauden aikana viimeinkin käynnistynyt keskussairaaloiden auditointi saataneen
auditointiin ilmoittautuneiden
osalta valmiiksi kevään 2016 Tässä yhteydessä
aikana. Miretta Tommilan on hyvä kiittää
vetämä auditointityöryhmä
raportoinee auditoinnista ja
sen tuloksista kuluvan vuoden
aikana. Auditoinnin toteuttaminen on erikoislääkärikoulutuksen kannalta erittäin
merkittävä asia.
Operatiiviset päivät palasivat vuonna 2015 lähes ennalleen, sillä myös ortopedit pitivät kokouksensa samaan aikaan Helsingin messukeskuksessa.
Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta tällä hetkellä
näyttää melko todennäköiseltä, että ortopedit ovat
mukana Operatiivisilla päivillä myös jatkossa.
Toivotan, lehden ilmestymisaikataulusta johtuen tosin vähän myöhästyneesti, kaikille Suomen
Anestesiologiyhdistyksen jäsenille menestyksellistä vuotta 2016. 
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