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Suomen Anestesiologiyhdistyksen kehitys-
yhteistyöjaos perustettiin joulukuussa 2015 
yhdistyksen vuosikokouksessa. Kehitysyh-

teistyöjaoksen isäksi voidaan tituleerata emeri-
tuskollega Tapani Tuppuraista, jonka innoitukses-
ta kaikki lähti liikkeelle. Tapani luotsasi toimintaa 
puheenjohtajana ensimmäisen vuoden ajan. Tä-
män jälkeen Tapani vetäytyi omasta toiveestaan 
tästä tehtävästä, ja jaoksen puheenjohtajana jatkaa 
Miretta Tommila.

Kehitysyhteistyöjaoksen toiminta hakee vielä 
uomiaan ja on pienimuotoista. Toivoisimmekin, 
että asiasta kiinnostuneet kol-
legat lähtisivät rohkeasti mu-
kaan jaoksen toimintaan. Näin 
alkuun toiminnan kohde-
maaksi valikoitui toiminnassa 
mukana olevien henkilöiden 
aiempien vapaaehtoistyöko-
kemuksien pohjalta Tansania. 
Toiminnan kohteita ja itse toi-
mintaa voidaan tietysti tarkis-
taa jatkossa tarpeen mukaan. 
Toivommekin jäsenistöltä ehdotuksia siitä, mitä 
kaikkea kehitysyhteistyöjaos voisi tehdä.

Tapanin aloitteesta kehitysyhteistyöjaoksen 
aikomuksena on valmistaa Tansaniassa sijait-
sevaa Ilembulan sairaalaa varten elektroniseen 
muotoon tallennettavaa oppimateriaalia aihees-
ta ”sektiosynnyttäjän hoitopolku”. Kunnianhi-
moiseksi hankkeen tekee se, että oppimateriaali 
on tarkoitus kääntää swahiliksi. Pyrimme myös 
kartoittamaan mahdollisia tarviketarpeita ja sel-
vittämään, pystyttäisiinkö joitain lääketieteellisiä 
tarvikkeita kuljettamaan Tansaniaan.

Afrikassa useamman vuosikymmenen työs-
kennellyt kirurgi Mikko Aalto on lähestynyt 
kehitysyhteistyöjaosta ja pyytänyt meitä avuksi 

tansanialaisen anestesiakulttuurin kehittämisen 
suhteen. Ensimmäiseksi yhteistyöhankkeeksi 
ehdotetaan tansanialaisen lääkärin anestesia-
opintojen tukemista. Mikko kertoo tästä asiasta 
tarkemmin omassa kirjoituksessaan. Kehitysyh-
teistyöjaos pyrkii myös kartoittamaan sellaisia 
yhteistyötahoja, jotka mahdollistaisivat suoma-
laisen anestesialääkärin lähettämisen Tansaniaan 
muutamien viikkojen pituiselle matkalle pitämään 
anestesia-aiheista koulutusta.

Kehitysyhteistyöjaos pyrkii järjestämään 
toimintaa kotimaan kamarallakin. Ensimmäi-

senä koitoksena oli vuoden 
2016 Operatiivisilla päivillä 
pidetty puolipäiväinen kehi-
tysmaa-aiheinen luentokoko-
naisuus, joka keräsi runsaasti 
yleisöä. Kiitos vielä kaikille 
mainioille luennoitsijoille ja 
innokkaille kuulijoille kiin-
nostuksestanne! Resurssipu-
laan vedoten emme ole järjes-
tämässä luentosessiota tämän 

vuoden Operatiivisille päiville, mutta jatkossa 
tavoitteenamme on osallistua kehitysmaa-aihei-
sen koulutuksen järjestämiseen.

Kehitysmaiden tukemiseen on olemassa usei-
ta suuria organisaatioita, jotka tekevät arvokasta 
työtä. Koemme kuitenkin, että anestesiologian 
arvostuksen parantamiselle ja anestesiataitojen 
kehittämiselle olisi Tansaniassa tilausta. Tämä 
voisi olla oma pieni siivumme maailman paran-
tamiseksi. Kehitysmaajaoksen toimintaan voi tulla 
mukaan isommalla tai pienemmällä panostuksel-
la, mutta haluaisin rohkaista kaikkia asiasta kiin-
nostuneita ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen. 
Pyöräytetään yhdessä kehitysmaajaoksen toiminta 
käyntiin! 

Kehitysyhteistyöjaos 
esittäytyy
Suomen Anestesiologiyhdistyksen kehitysyhteistyöjaos on perustettu joulukuussa 
2015. Tavoitteenamme on anestesiologian arvostuksen parantaminen ja 
anestesiataitojen kehittäminen ensimmäisessä kohdemaassamme Tansaniassa. 
Tervetuloa mukaan kehittämään jaoksemme toimintaa!
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Kannustamme asiasta 
kiinnostuneita kollegoita 

lähtemään rohkeasti 
mukaan jaoksemme 

toimintaan. 


