Tätä kirjoittaessa Covid -pandemian toinen aalto on päällä, tartuntojen määrä nousee
ja maskien käyttöön totutellaan ruokakaupoissa. Tehohoitokapasiteetti näyttää kuitenkin
riittävän, ja yleiseen paniikkiin tai ylireagointiin ei näytä olevansijaa. Pandemian myötä
lähes kaikki fyysiset kokoontumiset on peruttu näkyvästä tulevaisuudesta, ja niin muuttavat
muotoaan myös kirurgiyhdistyksen tapahtumat.
Operatiiviset päivät järjestetään yksipäiväisenä webinaarina keskiviikkona 25.11.2020.
Tiedossa on kaikki kirurgian alat ja anestesian ja tehohoidon kattava yhteiskokous, jossa
käsitellään ajankohtaisia asioita pandemiasta työaikalakiin. Lisäksi jaetaan perinteikkäät
palkinnot sekä kuullaan emeritus professori Risto Rintalan Faltin -kunnialuento.
Katso webinaarin ohjelma tästä, ja ilmoittaudu mukaan! Tapahtuma on maksuton.
SKY:n hallitus haluaa kiittää jäsenistöä loistavasta aktiivisuudesta - sekä vuoden kirurgiksi että
erikoistuvien lääkäreiden edustajaksi SKY:n hallitukseen tuli runsaasti erinomaisia ja perusteltuja
hakemuksia! SKY:n hallitus valitaan webinaarin päätteeksi järjestettävässä vuosikokouksessa, ja
Vuoden Kirurgi 2020 -tunnustuspalkinto julkistetaan webinaarin aikana.
Say Sky -kevätkokous on vakiinnuttanut asemansa nuorten kirurgien kouluttautumistapahtumana. Koulutuksen voima on perustunut laajaan ja ajankohtaiseen ohjelmaan ja vetovoimaiseen
koulutuspaikkaan. Nykyisessä pandemiatilanteessa tapahtuman turvallinen järjestäminen ensi
keväänä näyttää mahdottomalta, joten Kirurgiyhdistys on päättänyt yhdessä Anestesiayhdistyksen
kanssa siirtää tapahtumaa vuodella. Seuraava Say Sky järjestetään täten Rukalla 16. - 18.3.2022.
Save the date!
Covid-pandemia muokkaa yhteiskuntaa tavalla, joka ei ole vielä täysin hahmotettavissa. Varmaa
on vain epävarmuus ja jatkuvassa muutoksessa eläminen. Koulutukset löytävät uusia muotoja
täyttämään kokoontumisrajoitusten luomaa tyhjiötä, ja samaan aikaan koko kirurgian professio
on murroksessa kun koulutus, päivystys ja työaikalaki hakevat uusia uomiaan.
Pysytään aktiivina ja ylläpidetään keskustelua yli erikoisalojen. Profession sisäisessä diskussiossa
on voimaa, ja ristiriitojen ratkaiseminen on parempi tehdä omalla porukalla keskustellen kuin
ulkoa määräten. Löyhäkin konsensus on voimakkaampi kuin ulospäin riitainen ammattikunta.
Näin Suomen arvostetuin ammatti säilyttää ansaitun asemansa.
Allekirjoittaneelle muutos tuntuu myös siinä, että tämä jäsenkirje on viisivuotiseksi venyneen
sihteerinpestin viimeinen. Matka on tuonut vastaan hienoja kohtaamisia, ja myös paljon työtä.
Aina ei ole huvittanut, mutta työhön tarttumalla se tulee tehdyksi, palkitsee tekijänsä, ja joskus
myös avaa ovia, joita ei aiemmin tiennyt olevan olemassa. ”Motivation is a feeling, discipline is
not.”
Iso kiitos kaikille matkan jakaneille, teitte siitä unohtumattoman!
Nyt maskit naamalle, nastarenkaat alle ja nähdään Operatiivisten päivien webinaarissa!
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