
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N  
TOIMINTAKERTOMUS 2019 



 

 

Yleistä 
Toimintavuosi 2019 oli Yhdistyksen 53. toimintavuosi. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui kuusi kertaa toimintavuoden aikana. Lisäksi hallitus piti kolme 
ylimääräistä sähköpostikokousta sekä sääntöjen määräämät kokoukset. 
 
Yleisten kokousten lisäksi jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vaikuttaa Yhdistyksen toimintaan 
ja saada tietoa sen toiminnasta Yhdistyksen julkaisemasta jäsenlehdestä Spiriumista, verkko-
sivuilta osoitteesta www.sash.fi, Yhdistyksen Facebook-sivuilta ja -ryhmästä. 
 
Yhdistys on toiminut sääntöjensä edellyttämällä tavalla yhdistäen jäsenistöä ja huolehtien jä-
senistönsä kouluttamisesta. 

 

1. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2019 

 
Tehtävä  Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen 
Puheenjohtaja   Sari Pyhälä  – 
Varapuheenjohtaja  Markus Sjögren – 
Pohjoismainen yhdyshenkilö  Markus Sjögren – 
Kansainvälinen yhdyshenkilö 
IFNA   Sari Pyhälä  – 
ICPAN   Anna Rantanen – 
Yhdistyksen PR-henkilö Sari Pyhälä  – 
Jäsensihteeri   Iina Harju  Mia Heikuri 
Rahastonhoitaja  Markus Sjögren Joni Karjalainen 
Tietosuojavastaava  Iina Harju  – 
Spirium päätoimittaja Susanna Sunnarborg-Annala – 
Spirium toimittaja  Anna Rantanen Annika Aho-Konttinen  
Verkkosivujen vastaava toimittaja Mari Nordman Kati Welling 
Sihteeri   Sanna Salo  Marja-Liisa Ylitalo-Airo 
 

 

2. Hallituksen toiminta 

 
Hallitus kokoontui toimikaudella 2019 yhteensä kuusi kertaa. Järjestäytymiskokoukseen tam-
mikuussa osallistuivat myös varajäsenet. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta on korvattu 
osallistujille matkakustannukset ja päiväraha. Muut kulut on korvattu erillisiä tositteita vas-
taan. Lisäksi Yhdistyksen hallitus piti kolme ylimääräistä sähköpostikokousta. 
 
Toimintavuoden aikana Mari Nordmanille ja Anna Rantaselle hankittiin kannettavat tietoko-
neet yhdistystyötä varten. Yhdistys maksoi koneista 1000€. Markus Sjögrenille hankittiin osa-
korvausperiaatteella rikkoutuneen tilalle uusi kannettava tietokone, josta Yhdistys maksoi 
600€. 



 

 

Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on pitä-
nyt toimintakauden aikana runsaasti yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen toimin-
taan liittyvissä asioissa. Yhdistyksen tietosuojavastaavana toimi vuonna 2019 Iina Harju. 
 
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimikaudella 2019 ulkopuolinen kirjanpitäjä Pauliina Elo-
luoto, Tilimeklarit Oy, Masku. 
 
Toiminnantarkastajina vuonna 2019 toimivat Tia-Mari Kuusisto Helsingistä ja Laura Arajärvi 
Nurmijärveltä. Varatoiminnantarkastajina toimivat Ella Huuskonen Turusta ja Mari Heikkinen 
Tampereelta. 

 

3. Jäsenistö 

Toimintavuoden 2019 lopussa Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä 1886, joista aktii-
visia henkilöjäseniä 1590. Kokonaisjäsenmäärästä opiskelijajäseniä oli 48, eläkeläisiä 11, yri-
tyksiä 8, sairaaloita, kirjastoja ja kouluja 94 sekä kunniajäseniä 15(11). 
Jäsenmaksu oli kaudella 2019 varsinaisilta jäseniltä 25 €, opiskelijajäseniltä 10 €, eläkeläisjäse-
niltä 10 €, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 50 € ja yrityksiltä 100 €. 
 
Vuonna 2019 apurahoja jakoi Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö (sr), jolle Yhdistys lah-
joitti toimintavuoden aikana 3500€ jaettavaksi apurahoina. 

 

4. Kansainvälinen toiminta 

Toimintavuoden 2019 aikana kansainvälisinä yhteyshenkilöinä Yhdistyksessä ovat toimineet 
Anna Rantanen (ICPAN) ja Sari Pyhälä (IFNA). 
 
IFNA:n jäsenmaksu kaudelle 2019 maksettiin 1556 jäsenen mukaisesti. IFNAlla ei ole toiminta-
vuoden 2019 aikana ollut maaedustajien tapaamista. Yhteistyö on ollut sähköpostitse tapah-
tunutta informointia kansainvälisen anestesiasairaanhoidon kentän tapahtumista. 
 
The International Collaboration of Peri-Anaesthesia Nurses (ICPAN) on kansainvälinen herää-
möhoitotyön järjestö, joka perustettiin 2015. SASH ry liittyi järjestöön huhtikuussa 2016. Jä-
senmaksu maksetaan pääasiallisesti heräämössä työskentelevien hoitajien arvioidun määrän 
(251–500 heräämöhoitajaa) perusteella. Toimintavuoden aikana järjestetyt kokoukset järjes-
tettiin gotomeeting-kokouksina. 

 

5. Pohjoismainen toiminta 

Yhdistyksen Pohjoismaisena yhteyshenkilönä on toimintavuoden 2019 aikana toiminut Mar-
kus Sjögren. 
NOSAM (Nordiskt Samarbets Möte) –kokous järjestettiin 13. – 15.9.2019 Oslossa, johon poh-
joismainen yhteyshenkilö Markus Sjögren osallistui. NOKIAS 2019 –kongressi järjestettiin 
Reykjavikissa 30.5 – 1.6.2019. Pohjoismainen yhteyshenkilö toimi kongressissa sessioiden 



 

 

puheenjohtajana. Lisäksi kongressin yhteydessä pidettiin NOSAM –yhteyshenkilöiden tapaa-
minen. 

6. Koulutustoiminta 

Yhdistys järjesti toimintavuoden 2019 aikana kahdet koulutuspäivät. 
 
Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi järjestettiin Helsingissä 28.-29.3.2019, Clarion Hotel 
Helsingissä, yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Anestesiakurssi oli 29. jär-
jestetty yhteinen koulutustapahtuma. Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Sari Py-
hälä ja Sanna Salo. Anestesiakurssille osallistujia oli 172 ja näytteilleasettajia 25. 
 
Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät järjestettiin Hyvinkäällä Hotel Sveitsissä 1.–2.10.2019. 
Järjestelyistä vastasivat Markus Sjögren, Anna Rantanen, Sari Pyhälä ja Iina Harju. Koulutus-
päivien yhteydessä leikkausosaston lääkintävahtimestareille järjestettiin omat luennot sekä 
3M:n kanssa yhteistyössä toteutettu kipsipaja. Syyskoulutuspäiville osallistujia oli 130, joista 
luennoitsijoita 15, lääkintävahtimestareita 22. Näytteilleasettajia oli 30. Lisäksi Yhdistys, Säätiö 
ja Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat (FORNA) esittelivät toimintaansa omilla pisteillään. 

7. Julkaisutoiminta 

Yhdistys on julkaissut jäsenlehti Spiriumia. Lehti ilmestyi neljä kertaa toimintavuoden aikana. 
Lehden päätoimittajana toimi Susanna Sunnarborg-Annala ja toimittajana Anna Rantanen. 
Lehden toimituskuntaan kuului toimintavuoden aikana myös hallituksen varajäsen Annika 
Aho-Konttinen. 
Lehden taittajana toimi Pauliina Lindholm, Point Panic Oy, Helsinki ja painopaikkana oli I-Print 
Oy, Seinäjoki. 
 
Taloudellisesti jäsenlehti Spirium jäi vuonna 2019 tappiolliseksi. Spiriumilla oli toimintavuoden 
aikana neljä vuosimainostajaa, minkä lisäksi lehteen saatiin muutama yksittäinen mainos. 
 
Kaikki Spiriumin 2019 verkkolehden numerot ovat olleet rekisteröityneiden jäsenten luetta-
vissa. Lisäksi verkkosivuilla löytyy jäsenlehden sisällysluettelot vuodesta 2012 alkaen.  
 
Yhdistys on pitänyt yllä kauden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi. Verkkosivujen 
sisällön vastaavana toimittajana ja ylläpitäjänä toimi Mari Nordman. Rakenteesta vastaa Web-
Veistämö, Helsinki. 
 
Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia Yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Koulutuspäi-
ville ilmoittauduttiin verkkosivujen kautta, jossa myös julkaistiin koulutuspäivien ohjelma ja 
luentomateriaali siltä osin kuin luennoitsijat antoivat luvan julkaisemiselle. Lisäksi verkkosi-
vuilla on ollut sekä kotimaisten yhteistyökumppaneiden että kansainvälisten kongressien mai-
noksia. 
 
Yhdistykselle perustettiin toimintavuoden 2018 aikana Instagram-tili, jonka käyttöön on toi-
mintavuoden 2019 aika syvennytty tarkemmin. Tilille lisättyjen kuvien yhteydessä on edelleen 
käytetty #anestesiaa. 



 

 

8. Talous 

Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimintavuoden aikana, vaikka yhdistystoiminnankulut ovat 
kasvaneet yleisestää hintatason noususta johtuen. Talous on perustunut jäsenmaksu- ja kou-
lutuspäivätuotoille. Suurimmat menoerät ovat olleet koulutuspäivien järjestelykulut, kuten ti-
lavuokrat ja ruokailuiden järjestäminen. Merkittäviä menoeriä ovat myös Spiriumin taitto-, 
painatus- ja postituskulut, hallituksen kokouskulut sekä varojen siirto apurahoja varten. 

 
Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna 2019 käy ilmi erillisestä talouskertomuk-
sesta. 

 
 
 
 
 
Helsingissä, 31.12.2019 
 
 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat Ry:n hallitus 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Sari Pyhälä     Sanna Salo 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Markus Sjögren   Susanna Sunnarborg-Annala   
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Iina Harju    Anna Rantanen 
 
 
 
_____________________________ 
Mari Nordman 


