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Tampereen Yliopistollisen sairaalan 
Anestesiayksikkö 40+ vuotta

Riitta Sihvo ja Helena Porkkala

8.10.2004 juhli Tampereen Yliopistollisen sai-
raalan Anestesiayksikkö 40-vuotista taivaltaan 
näyttävin menoin. Olimme hitaina hämäläisi-

nä pari vuotta myöhässä, mutta juhlimme sitten si-
täkin perusteellisemmin. Juhlan aloitti iltapäivällä 
Lääketieteenlaitoksella Juhlasymposium arvokkaine 
puhujineen ja musiikkiesityksineen. Päivä huipentui 
Hotelli Rosendahlissa pidettyyn iltajuhlaan. Juhlaan 

oli kutsuttu kaikki tällä 
hetkellä anestesiayksik-
köön kuuluvat henkilöt 
sekä kaikki täällä Tam-
pereella vuosien saatos-
sa valmistuneet tai pi-
dempään anestesiayksi-
kössämme työssä olleet 
anestesialääkärit. Kau-
kaisimmat kollegat tu-
livat aina Saksasta asti 
muistelemaan mennei-
tä ja juhlistamaan ny-
kyistä. Kaikkia kutsu 
ei suruksemme tavoit-
tanut.

Juhlasymposiumin avasi 
medisiinariorkesteri Sivuää-
nen juhlava soitanta. Eme-
ritusprofessori Tapani Tam-
miston elegantilla charmil-
la esitetty katsaus anestesian 
historiaan sai kuulijat tarkkaa-
vaisiksi. Paikallisesta anestesiolo-
gian kehityksestä nykypäivään ker-
toili evp erikoislääkäri Mikko Schar-
lin. Lämpimän hoitajanäkökulman 
viime vuosikymmenien kehitykseen 
toi anestesiahoitaja Helena Leskinen. 
Professori Leena Lindgren tarinoi 
pontevaan tapaansa anestesiologias-
ta erikoisalana. Tämän jälkeen hän 
viritteli viulunsa erikoislääkäri Hele-
na Porkkalan säestyksellä tamperelaista anestesiolo-
giaa kuvaavaan ”elämää juoksuhaudoissa”. Tilaisuus 
päättyi komeasti kaikuvaan Maamme-lauluun.

Iltajuhla pidettiin Hotelli Rosendahlissa. Juhla-
vieraat olivat pukeutuneet parhaimpiinsa ja odotuk-
set olivat korkealla. Tervapatojen loisteessa Professo-
ri Leena Lindgren sekä apulaisylilää-
käri Timo Porkkala kättelivät ja toi-
vottivat vieraat tervetulleiksi. Illan 
seremoniamestarina toimi eri-
koislääkäri Juuso Pajula. Het-
ken seurustelun jälkeen vieraat 
asettuivat pöytiin ja ruokailu al-
koi. Heräsi epäily, että istumajär-
jestys oli tehty sv-numeron pe-
rusteella ja näinhän se oikeas-
taan olikin, sillä samoihin ai-
koihin täällä apulaislääkärinä tai 
työssä olleet oli sijoitettu omiin 
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pöytiinsä. Puheensorina olikin katkeamaton. Kuin 
huomaamatta katosi lautaselta antipasto-alkupalat 
sekä karitsanpaistipihvi salottisipulipannuperunoi-
neen. Ennen jälkiruokaa ja kahvia saivat juhlavieraat 
puheenvuoron ja mm. Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin johtaja Rauno Ihalainen sekä Tays:n johtajayli-
lääkäri Ossi Auvinen ”hauskuuttivat” meitä puheen-
vuoroillaan. Ruokailu huipentui ilotulitukseen, jon-
ka veroista ei Tampereella ole aiemmin nähty. Tä-
tä kirjoittaessa ei Aamulehden yleisönosastossa vielä 
ole ollut yhtään valitusta.

Ilotulituksen jälkeen siirryimme muistelemaan 
menneitä diashow’n muodossa. Vanhimmat kuvat, 
joita kauhugalleriaksikin kutsuttiin, olivat 60-luvun 
alkupuolelta. Yksikkömme alkuajoista aina kahdek-
sankymmenluvulle asti oli tapana valokuvata jokai-
nen anestesialääkärimme ja ripustaa kuva kaikkien 
ihailtavaksi leikkausosaston käytävän seinälle. Jossa-
kin vaiheessa tämä tapa unohtui, osa kuvista katosi 
ja loput kuvat kerättiin pahvilaatikoihin pölyynty-
mään, kunnes kaivoimme ne esille ja skannasimme 
ne juhliamme varten tietokoneelle. Nyt alkuperäisil-
le kuville etsitään jälleen arvoistaan paikkaa. Kauhu-
galleriaa seurasi joukko epävirallisempia kuvia, jotka 

Pajulan Juuson kommenteilla 
höystettynä herättivät iloisia 
naurunpurskahduksia katse-
lijoissa. 

Seuraavaksi lavalle mars-
sitettiin musiikin tahdis-
sa suuria nimiä suoma-

laisen ja vähän muun-
kin maailman viihteen 
taivaalta. Oli Abbaa, 
Akia ja Turoa, Armia 
ja Dannyä, Arethra 

Franklinia, Steavie 
Wonderia, Lin-
da Lampeniusta 

ja ties ketä. Yksi toisensa perään juhlavieraita napat-
tiin takahuoneeseen pukeutumaan ja loput salissa ar-
vuuttelivatkin sitten keskenään kuka esiintymisasun 
alle kätkeytyi. Tiettävästi kukaan valituista ei kunni-
asta kieltäytynyt vaan kaikki näyttivät ottavan osaa 
ilonpitoon täydestä sydämestä. Musiikkipitoisen oh-
jelman luonnollisena jatkeena oli tanssia elävän mu-
siikin tahdissa ja lattialla oli ajoittain melkoinen me-
no päällä. Sekahaku antoi meille naisille mahdolli-
suuden pyydystää vähän kauemmaksikin karkuun 
yrittänyt tanssipartneri. Jatkoille lähtijöitäkin löy-
tyi mutta ei niistä sen enempää… Huhujen mukaan 
viimeiset juhlavieraat kömpivät koteihinsa aurin-
gon jo noustua Rieväkylän taivaalle. Som moro! r
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