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T

ätä kirjoittaessani olen juuri lukenut SAY:
n historiikin ”Untako vain?” kannesta kanteen. Kannatti lukea. Harva erikoislääkäriyhdistys voi ylpeillä näin upealla oman historiikkinsa esityksellä. Historiikkitoimikunta Tapani Tammisto, Leena Janhunen, Pirjo Suutarinen ja Juhani
Haasio saavat kulkea rinta rottingilla pitkään. Erityistä ihastusta on herättänyt kirjan otsikko, jonka Tapani keksi juuri ennen kirjan painoon menoa.
Kovakantista teosta on vielä jäljellä 600 kappaletta. Teos oli sijoitettu jokaisen SAY:n jäsenen Operatiivisten päivien osallistumisreppuun. Teos postitetaan niille jäsenille, jotka eivät ole saaneet vielä omaa
kappalettaan. Hämmästykseksemme löysimme SAY:
n huoneiston ullakolta Sandelsinkadulta Leena Janhusen kirjoittamaa historiikkia ”Dum spira, spero”
vuodelta 1982 vielä 40 kappaletta.
Finnanestin toimitus on siirtynyt Ouluun oltuaan
Helsingissä koko olemassaolonsa ajan. Uusi päätoimittaja Kai Kiviluoma on käärinyt hihansa ja ryhtynyt innolla uuteen toimeensa. Toivotan Kaille ja hänen toimituskunnalleen menestystä työssään, mistä
ei tule puuttumaan valvomista, hikeä eikä varmaan
kyyneleitäkään. Todennäköisesti muutama ohivilistävä onnen hetkikin löytyy.
SAY:n johtokuntakin vaihtui rahastonhoitaja Anne Vakkuria ja allekirjoittanutta lukuunottamatta.
Uusi johtokunta on kokoontunut jo kerran. Toivotan uudelle johtokunnalle siunauksellista toimikautta. Kevätkokous pidetään tänä vuona Tampereella.
Kokouksen alustava ohjelma on jo luettavissa.
Operatiiviset päivät 2002 keräsi ennätysmäärän
osallistujia. Keskiviikon yhteissymposiumi kirurgien kanssa on saanut paljon kiitosta. Yhdistyksemme 50-vuotisjuhla on nyt takana. Kaksiosainen juhla keräsi peräti 320 osallistujaa. Arkkiatrin juhlapu-
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he Yliopiston suuressa juhlasalissa julkaistaan tässä
numerossa. Ulkomaisia vieraitamme Hans-Joachim
Priebeä ja Sven Erik Gisvoldia ihastuttivat jäsenistömme juhlapuvut illallisella.
Vakiohuoleni, anestesialääkäreitten määrän lisääminen, ei jää nytkään ilman huomiota. Käytän kaikki mahdolliset tilaisuudet nuorison rekrytoimiseen
alalle. Kandidaattiopetus on ilman muuta käytettävä
hyväksi. Osallistuin nelisen viikkoa sitten erään pääkaupunkiseudun eliittilukion puurojuhlaan. Nuorison musiikkiesitysten jälkeen kävin siekailematta valovoimaisimpien kimppuun. Menestykseni ei
ollut huono: moni kertoi pyrkivänsä lääketieteelliseen. Anestesialääkäriuran auvoisa kuvaukseni herätti heissä huomattavaa mielenkiintoa. Päivänselväksi
jäi etteivät nuoret lahjakkuudet tiedä mitään erikoisalastamme. Suomen valionuoriso kokoontuu kesäleireille musisoimaan. Täytyypä vierailla noilla leireillä ensi kesänä.
Toivotan yhdistyksen jäsenille hyvää alkanutta
vuotta ja voimia jaksaa. Tapaamisiin Tampereella! r
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