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P U H E E N J O H TA J A LTA

Yhden pöydän ympärillä

Y
hdistyksemme elää 69. toimintavuot-
taan vahvana ja elinvoimaisena, jäsen-
määrältään alati kasvavana. Tuskinpa 
perustajanelikko (Tappura, Airak-

sinen, Savolainen ja Turpeinen) arvasi vuonna 
1952 Kulosaarentiellä kokoustaessaan, kuinka 
laajamittaiselle ja arvokkaalle toiminnalle hei-
dän illanistujaisensa pohjan loikaan. Yhdistyksen 
tarkoitus ihan sääntöihin kirjattuna on ”edistää 
anestesiologian ja tehohoidon erikoisalan kehi-
tystä ja yhteistyötä alan lääkäreiden kesken sekä 
antaa lausuntoja ja suosituksia erikoisalaa koske-
vista aiheista”.

Ensimmäinen Finnanest julkaistiin vuon-
na 1968. Lehtisen esipuheen mukaan syynä oli 
yhdis tyksen paisuminen niin, ettei mah-
duttu enää yhden pöydän ääreen ja 
oli tarve parantaa yhdistyksen jä-
senten välistä kommunikaatiota 
ja informaation kulkua. Lehti-
nen on luettavissa Finnanestin 
netti sivustolta. Muina doku-
mentteina yhdistyksen mielen-
kiintoisista vaiheista on julkaistu 
30- ja 50-vuotishistoriikit, joista 
jälkimmäinen ”Untako vain” löytyy 
allekirjoittaneenkin kirjahyllystä. Ja nyt 
kun minulla on siihen mahdollisuus, haluan kiit-
tää kirjan nimennyttä tahoa, koska mielestäni se 
ei voisi olla onnistuneempi.

Yhdistyksemme yksi tärkeimmistä tehtävistä 
edelleen on pitää jäsenistö tämän nuoren, kiih-
keästi kehittyvän erikoisalamme aallonharjalla. 
Kansainvälisyyden vaaliminen on tässä avain-
asemassa. Pelkästään olemalla yhdistyksem-
me jäsen, on sekä Pohjoismaiden anestesia- ja 
tehohoitoyhdistyksen (SSAI) aktiivijäsen, että 
Euroopan anestesia- ja tehohoitoyhdistyksen 
(ESAIC) liitännäisjäsen. Lisäksi yhdistyksemme 
kuuluu maailmanlaajuiseen anestesia- ja teho-
hoitojärjestöön (World Federation of Societies 
of Anaesthesiologists, WFSA).

Myös matka-apurahat ovat yksi yhdistyksen 
tapa kannustaa jäsenistöään laajentamaan revii-

riään yli kotimaan rajojen. Lisäksi jotta maailmal-
lakin tiedettäisiin korkeatasoisesta anestesia- ja 
tutkimustoiminnastamme, pyrimme lisäkannus-
tukseen korkeammalla matka-apurahalla omaa 
tutkimustyötään kansainvälisissä kongresseissa 
esitteleville jäsenillemme. Kunhan vain maail-
ma taas avautuisi! Mainitsematta ei myöskään voi 
jättää pyrkimyksiämme edistää tutkimustoimin-
taa jakamalla väitöskirjan aloitusapurahoja sekä 
väittelijän apurahoja. Kaikista näistä löytyvät 
tarkemmat hakuohjeet nettisivustoltamme.

Viimeisimpänä, mutta ei taatusti vähäisem-
pänä yhdistyksen tarjoamana toimintana ovat 
useat korkeatasoiset kansalliset koulutukset. 
Juuri nyt koulutukset pyörivät webinaareina, joita 

olemme pystyneet pitämään jo lähes kuu-
kausittain. Se, mikä meille kaikille 

on kuitenkin vielä varmistumatta, 
on vuoden 2021 Operatiivisten 
päivien toteutustapa. Olemme 
valmistelleet ohjelmaa toiveik-
kaina fyysistä kokousta silmällä 
pitäen, mutta kyllähän tilanne 

on aivan yhtä epävarma nyt kuin 
vuosi sitten. Joka tapauksessa kuu-

lutamme tässä numerossa taas vuoden 
väitöskirja -kilpailun sekä abstraktikisan 

alkaneeksi! Lisäksi toivomme saavamme teiltä 
jälleen kerran hyviä ehdotuksia Pro Anaesthesia 
Fennica -palkinnon saajaksi ympärillänne olevis-
ta huippukollegoista. Niitä varmasti riittää!

Vahvan halun kokoontua yhden pöydän 
ympärille pyrimme tyydyttämään siis tänäkin 
vuonna: webinaarina, fyysisenä kokouksena tai 
niiden hybridinä. Mitähän perustajanelikko oli-
si tuolla Kulosaaressa istuskellessaan tuumannut 
virtuaali pöytäideasta?

P.S. Olen ymmärtänyt, että edellinen kolumni-
ni onnistui tavoitteessaan herättää keskustelua. 
Tästä osia on nähtävillä käsissänne olevan lehden 
sivuilla. Erinomaista. 

Mitähän 
perustajanelikko olisi 
tuumannut virtuaali-

pöytäideasta?
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