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Suomen Anestesiologiyhdistyksen Lastenaneste-
sia-alajaos SULAT on toiminut virallisesti vuo-
desta 1989 alkaen. Perustan nykymuotoiselle toi-
minnalle antaa neljän kollegan tapaaminen vuo-
delta 1986. Eila Iisalon johdolla Turussa kokoon-
tuivat Matti Mattila Kuopiosta, Olli Meretoja
Helsingistä ja Pauli Ryhänen Oulusta. Tuon ko-
koontumisen lopputulema oli se, että myös Suo-
messa lastenanestesiologian tulee järjestäytyä.
Ensimmäinen konkreettinen merkki päätöksestä
oli vuonna 1986 ilmestynyt Finnanestin teema-
numero otsikolla “Lasten anestesia“. Tuo Finna-
nestin numero lienee edelleen lehden 33 vuoti-
sen historian luetuin yksittäinen painos, oikeaan
osunut päätös. Saman syksyn vuosikokouksessa
oli symposium otsikolla Lasten Anestesia. Tämän
symposiumin suunnittelussa oli mukana edustus
myös Tampereelta.

Toki korkeatasoista lastenanestesiologiaa oli
toteutettu jo ennen SULAT:in perustamista. Suo-
men lastenanestesiologian isähahmo oli vuosikym-
menet Topi Suutarinen. Topi oli arvostettu anes-
tesiologipiireissä kautta maailman, tästä osoituk-
sena hänellä oli aikanaan kunniajäsenyys useissa
kansainvälissä yhdistyksissä. Merkittävimmän las-
tenanestesiologiyhdistyksen APA:n, Englannin ja
Irlannin lastenanestesiologiyhdistys, kunniajäse-
nyyden Topi sai ensimmäisenä ulkomaalaisena,
ns. overseas memberinä, 1980-luvulla yhdessä
henkilökohtaisen ystävänsä Gordon Jackson-Ree-
sin kanssa. Topi ja Gordon olivat tuttu veljespari
lastenanestesiologi-kokouksissa aina viime vuosi-
kymmenen lopulle. Topi uupui, Gordon jatkaa.
Topi oli meidän nuorempien käyntikortti maail-
malla, kiitos siitä.

Kolmas Eilan, Matin, Ollin ja Paulin idearii-

Lastenanestesiologia 2001

Hannu Kokki

hen päätös oli aloittaa vuosittaiset SULAT kou-
lutuspäivät. Helmikuun ensimmäisenä viikonlop-
puna 1987 meitä kokoontui parikymmenpäinen
joukko Oulun liepeille Rokualle. Jo tuossa en-
simmäisessä kokouksessa toteutuivat alajaoksen
keskeiset toimintaperiaatteet: esitelmöitsijöitä oli
kaikista viidestä yliopistopiiristä, kokous oli kak-
sipäiväinen, ja tiiviin kokousohjelma joukkoon oli
ujutettu pari tuntia liikuntaa. Rokualla Tampe-
reen kaksikko, Kassila-Inberg, kävi hiihtämässä.
Alusta lähtien SULAT toiminta on perustunut
rotaatioperiaatteelle, vuosikokous ja alajaoksen
puheenjohtajuus kiertää vuosittain yliopistopii-
ristä toiseen. Tätä kirjoitettaessa takana on juuri
15. vuosikokous Turussa, ja ensi vuoden helmi-
kuussa tavataan taas Oulussa. Helmikuussa 2001
SULAT jäsenmäärä on 60.

Lastenanestesiologia on saanut virallisen ase-
man myös ulkopuolisten silmissä, lastenaneste-
siologian erityispätevyys hyväksyttiin ensimmäis-
ten joukossa Suomen Lääkäriliiton erityispätevyys-
toimikunnassa tammikuussa 1996. Helmikuus-
sa 2001 lastenanestesiologian erityispätevyys on
jo 26 kolleegalla. Myös kansainvälisesti toimin-
taamme arvostetaan, 5. Euroopan Lastenaneste-
siologian kokous järjestetään Helsingissä touko-
kuun lopussa.

Kuluneen 15 vuoden aikana SULAT on lunas-
tanut paikkansa. Toimintamme suuntautuu ko-
rostetusti ulospäin, ja vieläpä ilmeisen onnistu-
neesti, esimerkiksi Turun kokouksessa puolet osal-
listujista oli muita kuin alajaoksen jäseniä, terve-
tuloa myös jatkossa mukaan. Vastuuta lastenanes-
tesiologian kehityksestä maassamme jaetaan, ja
siitä osoituksena kädessäsi on nyt toinen FINNA-
NESTin lastenanestesiologian teemanumero. Kir-
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joittajat ovat osittain vaihtuneet, ja kuten huo-
maatte entisten suuruuksien tilalle tarvitaan vä-
hintään kaksi nuorta, Manner ja Aantaa korvaa
Iisalon, ja Kiviluoma ja Karinen Ryhäsen. Mutta
yritystä meillä nuorilla on.

Toki jotakin säilyy. Tähän loppuun suora lai-
naus Topin pääkirjoituksesta vuodelta 1986: Las-
tenanestesiologia on kehittynyt jättiaskelin maas-
samme 30 vuoden aikana. Tätä kehitystä meidän

on pyrittävä jatkamaan edelleen niin, että voim-
me auttaa lasta selviämään sairaalassaolosta ja toi-
menpiteestä mahdollisimman pienin fyysisin ja
psyykkisin rasituksin takaisin normaalielämään.

Kuopio, ystävänpäivänä 2001
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