
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SUOMEN ANESTESIASAIRAANHOITAJAT RY:N  
TOIMINTAKERTOMUS 2020 



 

 

Yleistä 
Toimintavuosi 2020 oli Yhdistyksen 54. toimintavuosi. 
Yhdistyksen hallitus kokoontui kahdeksan kertaa toimintavuoden aikana. Pääosa kokouksista 
pidettiin skype-kokouksina. Lisäksi hallitus piti kaksi ylimääräistä sähköpostikokousta sekä 
sääntöjen määräämät kokoukset. 
 
Yhdistyksen kevätkokousta ei voitu järjestää sääntöjen edellyttämällä tavalla koronaviruspan-
demiasta johtuneiden tiukkojen matkustus- ja kokoontumisrajoituksten vuoksi. Eduskunnan 
hyväksymä poikkeuslaki (HE45/2020), joka piti sisällään poikkeamia muun muassa yhdistysla-
kiin mahdollisti kuitenkin kokouksen järjestämisen 30.9.2020 saakka. Poikkeuslain nojalla Yh-
distyksen kevätkokous järjestettiin Helsingissä 24.9.2020 ja siihen poikkeuslain mukaisesti oli 
järjestetty myös mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 
normaalein kokousmenettelyin heti kevätkokouksen jälkeen. 
 
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 sekä Instagram-
tililtä. 

 
Molemmat toimintavuodelle suunnitellut koulutuspäivät jouduttiin siirtämään pidettäväksi 
vuonna 2021. 
 
Yhdistys liittyi Suomen Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoksen jäseneksi. 

1. Yhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt 2020 

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  Joni Karjalainen Kati Welling 
Tietosuojavastaava  Iina Harju  Markus Sjögren 
Spirium päätoimittaja Susanna Sunnarborg-Annala – 
Spirium toimittaja  Anna Rantanen Hanna Lindholm-Hakala  
Verkkosivujen vastaava toimittaja Markus Sjögren Antti Purhonen 
Verkkosivujen toimittaja Ei tarvetta  
Sihteeri   Mari Nordman Marja-Liisa Ylitalo-Airo 

2. Hallituksen toiminta 

Hallitus kokoontui toimintavuoden 2020 aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Järjestäytymisko-
koukseen tammikuussa osallistuivat myös varajäsenet. Toimintavuoden aikana hallituksen 



 

 

kokoukset pidettiin pääosin etäkokouksina vallinneen koronaviruspandemian ja sen myötä 
voimassa olleiden rajoitusten takia. 
Hallituksen jäsenille on korvattu kokouksiin osallistumisesta matkakustannukset ja päiväraha 
sekä muut kulut erillisiä tositteita vastaan. Etäkokouksiin osallistumisista ei  hallituksen jäse-
nille ole maksettu korvauksia. 
Sääntömääräisten kokousten lisäksi Yhdistyksen hallitus piti kaksi ylimääräistä sähköpostiko-
kousta. 
 
Toimintavuoden aikana Sari Pyhälälle hankittiin tulostin. 
 
Hallituksen kokouksista on pidetty pöytäkirjaa yhdistyslain mukaisesti. Lisäksi hallitus on pitä-
nyt toimintavuoden aikana yhteyttä sähköpostein ja puhelimitse Yhdistyksen toimintaan liit-
tyvissä asioissa. 
Yhdistyksen tietosuojavastaavana toimi vuonna 2020 Iina Harju. 
 
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut toimintavuoden 2020 aikana ulkopuolinen kirjanpitäjä 
Pauliina Eloluoto, Tilimeklarit Oy, Masku. 
 
Toiminnantarkastajina vuonna 2020 toimivat Tia-Mari Kuusisto Helsingistä ja Laura Arajärvi 
Nurmijärveltä. Varatoiminnantarkastajina toimivat Tiina Hokkanen Tuusulasta ja Tuija Kuikko 
Helsingistä. 

 

3. Jäsenistö 

Toimintavuoden 2020 lopussa Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli yhteensä 1786, joista aktii-
visia henkilöjäseniä 1481. Kokonaisjäsenmäärästä opiskelijajäseniä oli 45, eläkeläisiä 11, yri-
tyksiä 8 sairaaloita, kirjastoja ja kouluja 84 sekä kunniajäseniä 16(12). 
Jäsenmaksu oli vuonna 2020 varsinaisilta jäseniltä 25 €, opiskelijajäseniltä 10 €, eläkeläisjäse-
niltä 10 €, sairaaloilta, kirjastoilta ja kouluilta 50 € ja yrityksiltä 100 €. 
 
Yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen pitäminen sääntöjen edellyttämällä tavalla 
huhtikuun loppuun mennessä ei ollut mahdollista koronaviruspandemian aiheuttamien tiuk-
kojen kokoontumis- ja matkustusrajoitusten takia. Eduskunnan hyväksymän poikkeuslain 
(HE45/2020) turvin kevätkokous pidettiin 24.9.2020 Helsingissä. Kokoukseen oli mahdollista 
osallistua myös etäyhteydellä etukäteen ilmoittautumalla. Syyskokous pidettiin omana ko-
kouksenaan välittömästi kevätkokouksen jälkeen normaalein sääntöjen mukaisin kokousme-
nettelyin. 
 
Vuonna 2020 apurahoja jakoi Suomen Anestesiasairaanhoitajien Säätiö (sr), jolle Yhdistys lah-
joitti toimintavuoden aikana 2500€ jaettavaksi apurahoina. 
 
Yhdistyksen hallitus kutsui toimintavuoden aikana Marja-Liisa Ylitalo-Airon Yhdistyksen 16. 
kunniajäseneksi. Hallituksen perustelut Marja-Liisa Ylitalo-Airon kunniajäsenyydelle olivat hä-
nen poikkeuksellisen pitkä ja ansiokas toiminta anestesiahoitotyön eteen niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin (Liite1). 



 

 

4. Kansainvälinen toiminta 

Toimintavuoden 2020 aikana kansainvälisinä yhteyshenkilöinä Yhdistyksessä ovat toimineet 
Sari Pyhälä (IFNA) ja Anna Rantanen (ICPAN). 
 
IFNA:n jäsenmaksu kaudelle 2020 maksettiin 1400 jäsenen mukaisesti. Koronaviruspande-
mian vuoksi toukokuulta marraskuulle siirretty maaedustajien tapaaminen pidettiin lopulta 
etäkokouksena 13.11.2020. Kansainvälinen yhteistyö on pääosin ollut sähköpostitse tapahtu-
nutta informointia anestesiasairaanhoidon kentän tapahtumista ja koronaviruspandemian 
aiheuttamista haasteista maailmalla. 
 
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 2020 aikana toiminut Mar-
kus Sjögren. 
Helsinkiin suunniteltu NOSAM(Nordiskt Samarbets Möte) –kokous siirrettiin pidettäväksi vuo-
delle 2021 koronaviruspandemian vuoksi ja yhteyshenkilöt pitivät etäkokouksen 13.5 ja 17.6. 
Lisäksi yhteyshenkilöt ovat pitäneet yhteyttä sähköpostitse. Yhteydenpito on tänä vuonna kä-
sitellyt normaalien pohjoismaisten yhteistyöasioiden lisäksi koronaviruspandemian aiheutta-
mia haasteita. 
 

6. Koulutustoiminta 

Yhdistyksen molemmat vuodelle 2020 suunnitellut koulutuspäivät jouduttiin peruuttamaan 
koronaviruspandemian vuoksi. 
 
Kevätkoulutuspäivät eli Anestesiakurssi oli suunniteltu järjestettäväksi Naantalissa 18.-
19.3.2020 yhteistyössä Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa. Anestesiakurssi olisi ollut 
yhdistysten 30. yhteinen tapahtuma ja Yhdistyksen puolesta järjestelyihin osallistuivat Sari Py-
hälä ja Sanna Salo. Koronaviruspandemia kuitenkin saavutti Suomen noin viikkoa ennen Anes-
tesiakurssia ja Anestesiakurssin toimikunta päätti siirtää tapahtuman pidettäväksi 25.-
26.3.2021 Naantalissa. 
 
Yhdistyksen omat syyskoulutuspäivät oli tarkoitus järjestää Radisson Blu Oulussa 1.–
2.10.2020. Järjestelyistä vastasivat Joni Karjalainen, Anna Rantanen ja Iina Harju. Koulutuspäi-
vien yhteyteen oli suunniteltu leikkausosaston lääkintävahtimestareille omat luennot sekä kip-
sipaja yhteistyössä Suomen 3M:n kanssa. Koronaviruspandemia esti myös syyskoulutuspäivien 
järjestämisen turvallisesti ja Yhdistyksen hallitus siirsi koulutuspäivät pidettäväksi Oulussa 7.-
8.10.2021. 



 

 

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 Hanna 
Lindholm-Hakala. 
Lehden taittajana toimi Pauliina Lindholm, Point Panic Oy, Helsinki ja painopaikkana oli I-Print 
Oy, Seinäjoki. 
 
Jäsenlehden mainostuloilla ei saatu toimintavuoden aikana katettua sen kustannuksia, joten 
taloudellisesti Spirium jäi vuonna 2020 tappiolliseksi. Jäsenlehti on kuitenkin Yhdistyksen ulos-
näkyvä osa ja merkittävä jäsenetu ja hallitus on linjannut aiempien vuosien tapaan kustannuk-
set kuuluvaksi osaksi Yhdistystoiminnan kustannuksia. 
 
Kaikki Spiriumin 2020 verkkolehden numerot ovat olleet rekisteröityneiden jäsenten luetta-
vissa. Lisäksi verkkosivuilla löytyy jäsenlehden sisällysluettelot vuodesta 2012 alkaen. 
 
Yhdistys on pitänyt yllä toimintavuoden aikana verkkosivuja osoitteessa www.sash.fi. Verkko-
sivujen sisällön vastaavana toimittajana ja ylläpitäjänä toimi Markus Sjögren. Rakenteesta on 
vastannut Web-Veistämö, Helsinki. 
 
Verkkosivuilla on julkaistu ajankohtaisia Yhdistyksen toimintaan liittyviä asioita. Lisäksi verk-
kosivuilla on ollut sekä kotimaisten yhteistyökumppaneiden että kansainvälisten kongressien 
mainoksia. 
 
Yhdistyksellä on omat Facebook-sivu, - ryhmä ja Instagram-tili. Tilille lisättyjen kuvien yhtey-
dessä on edelleen käytetty #anestesiaa. 

 

8. Talous 

Yhdistyksen talous pysyi vakaana toimintavuoden aikana, vaikka koronaviruspandemian 
vuoksi talous on perustunut yksinomaan jäsenmaksuista saaduille tuotoille. Merkittävä osa 
vakaan talouden säilyttämisessä olivat onnistuneet normaalien yhdistystoiminnan kulujen 
leikkaustoimet ja hallituksen kokouskulujen pysyminen toimintavuoden aikana maltillisina ko-
koontumis- ja matkustamisrajoitusten myötä. 
 
Toimintavuoden aikana suurimmat menoerät ovat muodostaneet Spiriumin taitto-, painatus- 
ja postituskulut sekä jäsenrekisterin ja verkkosivujen ylläpidosta aiheutuneet kulut ja tilitoi-
mistolle maksetut maksut. 
 
Yhdistys on ottanut käyttöönsä taloushallinnon ohjelmiston Procountorin. 

 
Tarkemmin talouden toteutuminen toimintavuonna 2020 käy ilmi erillisestä talouskertomuk-
sesta. 

 
 



 

 

Helsingissä, 31.12.2020 
 
 
Suomen Anestesiasairaanhoitajat Ry:n hallitus 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Sari Pyhälä     Joni Karjalainen 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Markus Sjögren   Mari Nordman  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Susanna Sunnarborg-Annala   Anna Rantanen 
 
 
 
_____________________________ 
Iina Harju 


