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Still going strong – if not stronger still

SAY:n toimintavuoden huipentuma – Opera-
tiiviset päivät – on jälleen onnellisesti ja on-
nistuneesti ohitse. Vaikka kysymyksessä ei 

ollut viime vuoden tapaan juhlavuosi, vaan vietim-
me nyt arkisesti 11. Operatiivisia päiviä, oli päivien 
niin tieteellinen kuin sosiaalinen anti erinomai-
nen. Päivien valmistelussa kuultiin tänä vuonna 
myös näytteilleasettajia, ja saimmekin iloksemme 
huomata näyttelyn pysyneen lähes edellisvuosien 
laajuisena, vaikka maailmantalous elääkin vyön-
kiristysten aikaa. Nyt ensi kertaa järjestetty Mes-
susuunnistus oli näytteilleasettajiemme ideoima. 
Messusuunnistuksen voittajan arvonta suoritettiin 
näyttelyalueella torstai-iltapäivän päätteeksi Hap-
py Hourin yhteydessä. Suunnistuksen menestyk-
sellisesti suorittaneiden korteista onnettarena toi-
minut Kirurgiyhdistyksen sihteeri Helena Isonie-
mi nosti ensimmäisenä helsinkiläiskollegan kor-
tin, mutta koska tätä suunnistajaa ei epätoivoisis-
ta yrityksistä huolimatta näyttelyhallista löydetty, 
suoritettiin uusi arvonta, ja 1000 euron matkalah-
jakortti lähti Kuopioon. Ensi vuonna kannattaa 
Happy Houriin osallistumista vakavasti harkita, 
vaikka itseään ei juuri tuolloin erityisen janoisek-
si tuntisi. Aurinkomatka marras–joulukuussa teki-
si varmaankin itse kullekin hyvää.

Jo ennen Messusuunnistuksen voittajan ar-
vontaa pääsimme jakamaan Messusäätiön Ope-
ratiivisten päivien järjestäjille – SAY:lle ja SKY:lle 
– myöntämän 5000 euron apurahan, jolla oli tar-
koitus tukea ”potilaan hyvinvointia edistävää ko-
timaista teknologista, lääketieteellistä tai organisa-
torista innovaatiota”. Palkintoraadin muodostivat 
SKY:n varapuheenjohtaja ja II sihteeri ja SAY:n va-
rapuheenjohtaja ja ainoa sihteeri. Raati päätyi jaka-
maan palkintosumman kahteen 2500 euron apu-
rahaan, jotka menivät WHO:n Safe Surgery-hank-

keen englantilaisen esittelyvideon suomenkielisen 
tekstitykseen ja ensihoidon laadunvarmistukseen 
tähtäävän ensihoitajien verkkotenttijärjestelmän 
kehittämiseen. Parhaan väitöskirjan palkinto me-
ni Sari Karlssonin sepsistyölle, ja parhaana vapaa-
na esitelmänä palkittiin oululaisen Eija Junttilan 
esitys. Vuosikokouksessa 12.11. meillä oli ilo vali-
ta uusiksi jäseniksi yhdistykseemme 26 lääkäriä ja 
kaksi kannattajajäsentä yrityselämän puolelta. Joh-
tokunnan uusiksi jäseniksi erovuorossa olleiden 
Jaakko Klockarsin ja Tanja Forchinin tilalle valit-
tiin Helsingistä Eero Pesonen, joka on lupautunut 
ottamaan hoitaakseen rahastonhoitajan tehtävät 
Jaakolta, ja Acta-palkinnon voittanut Eija Junttila, 
joka jatkaa Tanjan työtä SAY:n osoitteistonhoita-
jana. Uuden johtokunnan ja alajaosten edustajien 
yhteiskokous pidetään 25.1.2010 OneMedin uusis-
sa toimitiloissa Helsingin Haagassa.

Kevätkokous järjestetään ensi huhtikuussa 
SKY:n ja SAY:n yhteistyönä Jyväskylän Laajavuo-
ressa. Seniorikilta on jo päättänyt viettää omaa ke-
vätkokoustaan samassa yhteydessä, ja haluaisinkin 
tässä yhteydessä kannustaa muitakin alajaoksia 
miettimään omien kokousten pitämistä SAY:n Ke-
vätkokouksen ja Operatiivisten päivien yhteydes-
sä ainakin silloin, kun alajaoksen kokouksen tie-
teellinen ohjelma ei ole erityisen laaja vaan käsit-
tää esimerkiksi vain yhden symposiumin. Juhla- ja 
teemakokoukset ansaitsevat tulla järjestetyiksi it-
senäisinä, mutta pienempimuotoisille alajaosten 
sääntömääräisille kevät- ja vuosikokouksille löytyy 
tilaa SAY:n kokousten yhteydessä. Näin toimien 
kulut pysyvät kurissa ja logistiset ongelmat eli ai-
kaa kuluttava matkustelu voidaan minimoida.

Professori Rosenbergin muotokuvakeräys on 
päättynyt. Keräys yhdessä juhlasymposiumin yh-
teydessä järjestetyn näyttelyn kanssa tuotti runsaat 
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13 000 euroa, ja sillä voitiin kattaa pääosa kuluista. 
Haluan SAY:n puolesta kiittää keräykseen osallis-
tuneita kollegoita, muita yksityishenkilöitä, yrityk-
siä ja julkisyhteisöjä. SAY on valmis toimimaan ke-
räyksen järjestämiseen tarvittavana rekisteröitynä 
yhdistyksenä uudelleen, kun erikoisalamme merk-
kihenkilöille järjestetään vastaavia keräyksiä.

Kiitän johtokunnan puolesta alajaoksia, hienon 
jäsenlehtemme Finnanestin toimitusta, erikois-
alamme edustajia niin kansallisissa kuin kansainvä-
lisissä järjestöissä, auditointitoimikuntaa ja kaikkia 

yhdistyksemme jäseniä aktiivisesta ja kollegiaali-
sesta työskentelystä erikoisalamme hyväksi päätty-
mässä olevan vuoden 2009 aikana. Toivotan kaikil-
le hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa ja menestyk-
sekästä uutta vuotta 2010. Tapaamme taas monissa 
hyvissä kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa, joita 
SAY:llä on kunnia eri yhteistyökumppaneiden kans-
sa jäsenistölleen ja sidosryhmillemme järjestää. 

Helsingissä, 26.11.2009
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