SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N
TOIMINTAKERTOMUS 2015

Yleistä
Toimintavuosi 2015 oli Yhdistyksen 50. toimintavuosi.
Yhdistyksen sääntöjen määräämät kokoukset pidettiin.
Yleisten kokousten lisäksi jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Yhdistyksen toimintaan
ja saada tietoa sen toiminnasta Yhdistyksen julkaisemasta jäsenlehdestä Spiriumista,
verkkosivuilta osoitteesta www.sash.fi , Yhdistyksen Facebook-sivuilta ja -ryhmästä.
Yhdistys on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla yhdistäen jäsenistöä ja huolehtien
jäsenistönsä kouluttamisesta.
1. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2015
Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Pohjoismainen yhdyshenkilö
Kansainvälinen yhdyshenkilö
Yhdistyksen PR-henkilö
Jäsensihteeri
Rahastonhoitaja
Spirium päätoimittaja
Spirium toimittaja
Verkkosivujen vastaava toimittaja
Sihteeri
Yhdysjäsen vastuuhenkilö

Hallituksen jäsen
Anni Saarela
Tiina Ilola
Harriet Ljungberg-Rasmus
Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Anni Saarela
Anitta Pirinen
Joni Karjalainen
Tiina Ilola
Sari Pyhälä
Anni Saarela
Marja-Liisa Ylitalo-Airo
Anna Rantanen

Hallituksen varajäsen

Marja-Liisa Ylitalo-Airo

Anna Rantanen
Annika Aho-Konttinen
Markus Sjögren
Annika Aho-Konttinen
Melina Suomela

2. Hallituksen toiminta
Hallitus kokoontui toimikaudella 2015 yhteensä seitsemän kertaa. Vuoden ensimmäiseen
järjestäytymiskokoukseen osallistuivat myös varajäsenet. Muutoin varajäsen on osallistunut
hallituksen kokoukseen vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksiin
osallistumisesta on korvattu osallistujille matkakustannukset ja päiväraha. Muut kulut on
korvattu erillisiä tositteita vastaan.
Toimintavuoden aikana hankittiin kannettava tietokone Harriet Ljungberg-Rasmukselle sekä
kannettava tietokone ja ulkoinen kovalevy Sari Pyhälälle hallitustyötä ja jäsenlehden
tekemistä varten.
Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on
pitänyt toimintakauden aikana runsaasti yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen
toimintaan liittyvissä asioissa.
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimikaudella 2015 ulkopuolinen kirjanpitäjä Pauliina
Eloluoto, Tilimeklarit Oy, Masku.
Toiminnantarkastajina vuonna 2015 toimivat Miia Sirniö ja Heli Nissinen Oulusta.
Varatoiminnantarkastajina toimivat Jenni Vaarala ja Anne Myllymäki Rovaniemeltä.

3. Jäsenistö
Toimintavuoden 2015 lopussa Yhdistyksen jäsenmäärä oli 2094, joista varsinaisten jäsenten
lisäksi oli opiskelijoita 42, eläkeläisiä 7, yrityksiä 19, sairaalat, kirjastot ja koulut 122.
Kunniajäseniä Yhdistyksellä oli toimintavuoden päättyessä 15.
Jäsenmaksu oli kaudella 2015 varsinaisilta jäseniltä 20€, opiskelijajäseniltä 10 €,
eläkeläisjäseniltä 10€, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 40 € ja yrityksiltä 100 €.
Yhdysjäsentoimintaa on edelleen jatkettu toimintavuoden aikana. Yhdysjäseniä on 29.
Yhdysjäseninfoja on järjestetty yhdellä paikkakunnalla. Vähäisen toiminnan vuoksi
syyskokouksessa päätettiin lopettaa yhdysjäsen toiminta väliaikaisesti.
Apurahojen jakaminen on tapahtunut Säätiön kautta. Kuluneena vuonna Säätiö myönsi 2
hakijalle apurahoja, jotka suunnattiin kansallisiin koulutuspäiviin ja kansainvälisiin
kongresseihin. Yhdistys myönsi taloudellista tukea Olga Heikkaselle 1000€ Lahden
Ammattikorkeakoulun järjestämään Anestesiahoitotyön erikoistumiskoulutukseen, joka alkoi
tammikuussa 2015.
2. Kansainvälinen toiminta
Toimintavuoden 2015 aikana kansainvälisenä yhdyshenkilönä Yhdistyksessä on toiminut
Marja-Liisa Ylitalo-Airo. Varapresidentin ominaisuudessa hän osallistui IFNA:n
toimihenkilöiden (Officer’s meeting) ja kongressisuunnittelutoimikunnan kokoukseen (CPC,
Congress Planning Committee) Glasgowissa 20.- 23.5.2015 ja Tukholmassa 18.- 21.11.2015.
Kansainvälisenä yhdyshenkilönä Marja-Liisa Ylitalo-Airo osallistui ICPAN (International
Conference for PeriAnesthesia Nurses) kongressiin 9.-12.9.2015 Kööpenhaminassa.
IFNA jäsenmaksu kaudelle 2015 maksettiin 1600 jäsenen mukaisesti.
3. Pohjoismainen toiminta
Yhdistyksen Pohjoismaisena yhdyshenkilönä on toimintavuoden 2015 aikana toiminut
Harriet Ljungberg-Rasmus.
NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) -kokous järjestettiin 24.–26.4.2015 Tanskassa Århusissa.
Kokoukseen osallistui pohjoismainen yhdyshenkilö Harriet Ljungberg-Rasmus.
6. Koulutustoiminta
Yhdistys järjesti toimintavuoden 2015 aikana kahdet koulutuspäivät.
Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi järjestettiin Naantalin kylpylässä 19. - 20.3.2015
yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Anestesiakurssi oli 26. järjestetty
yhteinen koulutustapahtuma. Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Tiina Ilola ja
Marja-Liisa Ylitalo-Airo. Anestesiakurssille osallistujia oli 160.
Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät järjestettiin Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa 8.9.10.2015. Järjestelyistä vastasivat Anni Saarela, Sari Pyhälä ja Joni Karjalainen.
Koulutuspäivien yhteydessä järjestettiin myös heräämöluennot, joiden vastuuhenkilö oli
Jaana Hirvijoki. Koulutuspäivillä järjestettiin luennot myös leikkaussalien

lääkintävahtimestareille. Syyskoulutuspäiville osallistujia oli 145, joista
lääkintävahtimestareita oli 22.
7. Julkaisutoiminta
Yhdistys on julkaissut jäsenlehti SPIRIUM:ia. Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden
aikana. Lehden päätoimittajana toimi Tiina Ilola ja toimittajana Sari Pyhälä. Lehden taittajana
jatkoi Jari Simonen, Lifeteam Oy, Helsinki ja painopaikkana oli I-Print Oy, Seinäjoki.
Taloudellisesti jäsenlehti Spiriumin tulos ei ole yltänyt yleisessä haastavassa taloustilanteessa
aikaisempien vuosien tasolle. Lehden laadukas sisältö ja ulkoasu sekä Yhdistyksen
vakiintuneet liike-elämän suhteet ovat kuitenkin tuoneet vuosisopimusten (4 kpl) lisäksi
yksittäismainoksia lehtiin.
Kaikki Spiriumin 2015 verkkolehden numerot ovat olleet rekisteröityneiden jäsenien
luettavissa ja lisäksi kuluneen vuoden aikana on verkkosivuille laitettu Spiriumin
sisällysluettelot vuodesta 2012 lähtien.
Yhdistys on pitänyt yllä kauden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivujen
sisällön vastaavana toimittajana on ollut Anni Saarela ja ylläpitäjänä Web-Veistämö, Helsinki.
Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia, Yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita.
Koulutuspäivien ohjelma julkaistaan verkkosivuilla ja ilmoittautuminen koulutuspäiville
tapahtuu verkkosivujen kautta. Myös osa koulutuspäivien luentomateriaaleista on julkaistu
verkkosivuilla. Lisäksi verkkosivuilla on ollut sekä kotimaisten yhteistyökumppaneiden, että
kansainvälisten kongressien mainoksia.
8. Talous
Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimintavuoden aikana. Talous on perustunut jäsenmaksuja koulutuspäivätuotoille. Yhdistystoiminnan kulut ovat kasvaneet yleisestä hintatason
noususta johtuen. Suurimmat menoerät vastaavasti ovat olleet koulutuspäivien
järjestelykulut, kuten tilavuokrat ja ruokailuiden järjestäminen. Merkittäviä menoeriä ovat
myös Spiriumin taitto-, painatus- ja postituskulut, hallituksen kokouskulut sekä varojen siirto
Säätiölle.
Yhdistys tuloutti Säätiölle budjettiin varatun rahamäärän 2 500 €.
Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna käy ilmi erillisestä talouskertomuksesta.
9. NOKIAS2016
NOKIAS2016- kongressin järjestelyjä jatkettiin. Kongressin verkkosivut on avattu ja niitä
päivitetään kongressitoimiston toimesta. Näytteilleasettajien kutsut lähetettiin joulukuussa
ja sen myötä avattiin verkkosivuilla ilmoittautuminen Lisäksi verkkosivuilla on joulukuussa
julkaistu myös alustava ohjelma sekä abstraktiohjeet.
Hallitus markkinoi NOKIAS2016-kongressia Yhdistyksen Syyskoulutuspäivien lisäksi ICPANkongressissa Tanskassa ja Ruotsin kansallisilla syyskoulutuspäivillä.
NOKIAS2016-kongressille on avattu myös oma facebook-sivu ja ryhmä, joissa tiedotetaan
kongressista.

10. Heräämöprojekti
Heräämöprojekti päätettiin keskeyttää toistaiseksi jäsenistön vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Yhdistys ponnisteli projektin muuttamiseksi jaokseksi, mutta riittävää kiinnostusta sen
ylläpitämiseksi ei ilmennyt.
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