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Haloo, kuuleeko Joensuu, kun festarikan-
sa kiittää ja kumartaa! Suomen Aneste-
siologiyhdistyksen kevätkokous aurin-

koisessa, mutta viileässä Pohjois-Karjalan pääkau-
pungissa ei jättänyt ketään kylmäksi ja tarjosi var-
masti jokaiselle jotain kotiin vietävää. Tällä kertaa 
kokous järjestettiin yhteistyössä Suomen Kirurgi-
yhdistyksen kanssa, joten paikalle oli saatu muka-
vasti väkeä kaaren molemmilta puolilta.

Kevätkokouksen ohjelma oli sopiva sekoitus 
ajankohtaisia kliinisiä aiheita, hallintoa, ja kan-
sainvälisyyttä. Kokousjärjestelyt Joensuun yliopis-
ton Carelia-salissa sujuivat erinomaisesti. Kaiken 
kruunasi reippaaseen festarihenkeen järjestetty 
Umpisolmurock Karjalantalolla Ilosaaressa. Etu-
käteisohjeistus ”unohda prässihousut ja jakkupu-
ku, kaiva esiin nuoruutesi”– ja etenkin sen noudat-
taminen – takasi tunnelman. Tapahtumassa soit-
ti neljä eri kokoonpanoa, ja lähes kaikki muusikot 
olivat lääkäreitä. Suomirokki soi ja villitsi – ja me 
annoimme sen viedä.

Ilta lujitti uskoa uhanalaiseen lääkäriprofes- 
sioon. Saimme nähdä (ja kuulla), että lääkärit ovat 
edelleen lahjakasta ja monipuolista väkeä. Voimme 
olla ylpeitä ammattikunnastamme. Vaativan työn 
tekijöiden ohella joukostamme löytyy ammatti-
laistason harrastajia joka lähtöön. Hyvä Joensuu, 
hyvä me! 

Tällä kertaa kevätkokous keräsi myös nuoria 
osanottajia, minkä toivoisi tulevan tavaksi. SAY:n 
korkeatasoisen koulutustarjonnan lomassa kevät-
kokouksella on merkittävä rooli anestesiologien 
yhteisöllisyyden kehittämisessä. Pienessä maassa 
on tärkeää, että me anestesiologit opimme tunte-
maan toisemme ja verkostoidumme keskenämme. 
Käytännön kliinisen työn ja tutkimustyön kehit-

täminen on huomattavasti helpompaa, kun omaa 
monipuolisia kontakteja. Kontaktit helpottavat 
myös urasuunnittelua. Sitä paitsi, ”minkelointi” on 
trendikästä! 

(Suomen Wikipedia ei vielä tuntenut termiä, 
mutta lainaan ruotsalaista: ”Mingla är att där män-
niskor träffas blanda sig med de närvarande, för att 
under småprat bekanta sig med dem. Ordet är ett 
lån från engelskan där mingle betyder ’blanda sig’ 
eller ’umgås med’ .”)

Kahden teeman lehti

Tässä Finnanestin numerossa on peräti kaksi tee-
maa. Sydänanestesia-teeman sisällöstä vastaa 
SAY:n sydänanestesian alajaos. Sydänanestesiolo-
git ovat ahkeroineet kiitettävästi esitelläkseen eri-
koisalansa tuoreimpia kuulumisia. Toinen teema 
on lastenanestesiologia. Tässä lehdessä julkais-
taan helmikuussa Kuopiossa järjestetyn SULAT- 
kokouksen luentolyhennelmät. Aiheet käsittelevät 
monipuolisesti ajankohtaista lastenanestesiologiaa. 
Janne Aaltosen johdolla pääsemme kurkistamaan 
tulevaisuuden terveydenhuoltoon, sairaalakier-
roksella tutustumme Satakunnan keskussairaalan 
uuteen päiväkirurgian yksikköön ja Elämää suu-
rempi harrastukseni -palstalla viininmaistelun sa-
loihin. Nämä ja paljon muuta mielenkiintoista täs-
sä lehdessä. Kiitos kaikille kirjoittajille!

Toivottavasti ansaittu kesälomanne täyttää odo-
tukset. Unohtakaa suorittaminen, pysähtykää naut-
timaan suloisesta Suomen suvesta, keräämään voi-
mia tulevia haasteita varten. Hyvää kesää!          

Jyväskylässä 20.5.2008

Vatruskoita, sultsinoita ja  
reipasta rokkia Joensuussa




