
FINNANEST Vol. 34 Nro 5 2001 489
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Puheenjohtajan palsta

Seppo Alahuhta

Suomen Anestesiologiyhdistys täyttää 50 vuotta
vuonna 2002. Kunniakkaan yhdistyksemme
perustava kokous pidettiin marraskuun 22.

päivänä 1952. Läsnä olivat  Mirja Tuppura,  Jorma
Airaksinen, Päiviö Savolainen ja Eero Turpeinen.
Tämä tapahtuma ja muu anestesiologian kehitys
Suomessa aina vuoteen 1982 on kirjattu muistiin
Leena Janhusen ansiokkaaseen historiikki-kirjaan
(1). Sen julkaisemisesta on kulunut lähes kaksikym-
mentä vuotta. Viimeisten parin vuosikymmenen
aikana erikoisalamme kehitys on ollut huikea. Nel-
jän hengen perustavasta kokouksesta on paisunut
yli 700 jäsenen erikoisalayhdistys, joka edustaa yhtä
tärkeimmistä erikoissairaanhoidon erikoisaloista.
Yhdistyksessä toimii aktiivisesti alajaoksia kehittä-
en ja edistäen erikoisalamme osaamisalueita. Suo-
men Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmään on
perustettu tähän mennessä kuusi erityispätevyyttä,
joiden puitteissa anestesialääkärillä on mahdollisuus
jatkokouluttautua. Koulutusohjelman nimikin on
vuosien saatossa muuttunut. FINNANEST on lu-
ettavissa nettiversiona. Nämä ja monet muut tapah-
tumat on syytä kirjata muistiin niissä mukana ol-
leiden kertomana ja julkaista uutena historiikkina.
Tähän tarjoutuu arvokas tilaisuus yhdistyksen juh-
liessa 50-vuotispäiviään.

Yhdistyksemme tulevaa 50-vuotishistoriikkia on
jo 1.5 vuoden ajan ollut työstämässä työryhmä, jo-
hon kuuluvat Leena Janhunen, Tapani Tammisto
ja Juhani Haasio. Historiikki tulee koostumaan n.
25 kirjoituksesta. Toimittajat ovat esittäneet toivo-
muksen, että historiikin alkusivuille sijoittuvan
SAY:n virallisen ja kuivan historian jatkoksi he saa-
vat persoonallisia ja värikkäitä katsauksia, kokemuk-
sia ja näkökulmia. He ovat pyytäneet jokaista  yli-
opistoklinikkaa laatimaan paikallista anestesiologi-
an kehitystä valottavan kirjoituksen. Näitä täyden-
tää keskussairaaloissa vaikuttaneiden pioneerien

muistelot. Jokainen alajaos laatii perustamistaan ja
sen jälkeistä toimintaa kuvaavan kirjoituksen.
FINNANESTin vaiheista tulee kirjoitus. Virallisen
historiankirjoituksen ohella historiikki tulee sisäl-
tämään myös kirjoituksia ja näkökulmia anestesio-
login työhön läheisen kosketuspinnan omaavien
toimesta. Näitä ovat anestesiologin puolison näkö-
kulma,  anestesiasairaanhoitajan ja operatöörin nä-
kemys yhteistyöstä anestesiologin kanssa. Naisanes-
tesiologin näkemys tulee esille omassa kirjoitukses-
sa. Suomen Anestesiologit - alaosaston toiminnasta
laaditaan historiallinen katsaus. Historiikki tulee
sisältämään luettelon erikoisalamme väitöskirjoista
ja jäsenluettelon.

Kyseessä on sen verran arvokas hengenluomus,
että se ansaitsee kovat kannet. Historiikin kooksi
on sovittu A5. Jokainen SAY:n jäsen saa sen jäsen-
etuna. Ilman sponsoreita toiminnan pyörittäminen
olisi huomattavan vaikeaa. Tämä koskee myös his-
toriikin painattamista ja postitusta. Sponsoreilta
kirjaan toivotaan saatavan historiallisia mainoksia.

Hanke on jo edennyt varsin pitkälle. Toimittajat
ovat asettaneet kirjoitusten takarajaksi vuoden 2001
lopun. Osa käsikirjoituksista on jo työryhmälle toi-
mitettu ja loput ovat toivottavasti työn alla ja vii-
meistelyä vailla. Suomen anestesiologialla on kun-
niakas ja muistelemisen arvoinen historia. Sen pio-
neerit ansaitsevat meidän kaikkien kunnioituksen.
Toimittajat ovat keskeisessä asemassa, mutta he tar-
vitsevat meitä muita edesauttamaan historiikin syn-
tyä. Tehdään SAY:n 50-vuotishistoriikista teos, jonka
ottaa mielellään ja ylpeänä käteen.
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