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Terveisiä SAY:n johtokunnasta!

Timo Iirola

Alkuvuodesta Bodo Wagner soitti minulle
ja kertoi aikeestaan saada meidät eri yli-
opistoissa erikoistuvat anestesialääkärit yh-

teen. Aluksi ajatus tuntui hiukan vieraalta – kyl-
lähän ainakin meillä kaikki kunnossa on, miksi
moinen vaiva? – Mutta hiukan hauduttuaan se
on alkanut tuntua koko ajan aina vain paremmal-
ta. Uskoisin, että missään yliopistoklinikassam-
me asiat eivät ole retuperällä, ja joka paikassa on
omat vahvuutensa ja hyvät puolensa, mutta var-
masti myös heikkoutensa. Mikäli saamme aikaan
yhteyden eri sairaaloissa erikoistuvien kesken,
pääsemme vertailemaan omia työpaikkojamme ja
saamme asioihin uusia näkökulmia, minkä avulla
voimme poimia eri sairaaloiden koulutusmalleis-
ta parhaat päältä ja yrittää tuoda niitä omille työ-
paikoillemme. Tietenkään me erikoistuvat emme
yksin pysty koulutustamme ja sairaaloiden tapo-
ja muuttamaan, mutta reilu puoli vuotta SAY:n
johtokunnassa mukana olleena ja sitä kautta anes-
tesiaklinikoiden johtohahmoihin tutustuneena
olen voinut ilolla todeta, että erikoistuvien lääkä-
reiden koulutusta ja asemaa halutaan aidosti pa-
rantaa ja kehittää.

Edellisen FINNANESTin Erikoistuvan pals-
talla Bodo Wagner kirjoitti, että tulevaisuudessa
meillä erikoistuvilla on oltava mahdollisuus vai-
kuttaa edustajamme valintaan SAY:n johtokun-
taan, mikä onkin aivan oikein. Tähän saakka eri-
koistuvien lääkäreiden edustus on vuorotellut yli-
opistopaikkakuntiemme välillä, mikä kuitenkin
on mielestäni hyvä, jottei edustuksesta pääsisi
syntymään minkään klinikan jatkuvaa etuoikeut-
ta. Sen sijaan edustajan valinnasta kunkin klini-
kan sisällä on syytä käydä keskustelua.

Mielestäni SAY on koulutusmyönteinen yh-
distys. Koulutukseen liittyviä asioita puidaan jo-
kaisessa johtokunnan kokouksessa: Vuosikokouk-

sen järjestäminen vaatii uskomattoman paljon
työtä ja vaivannäköä ympäri vuoden. Se varmasti
onkin suurin yksittäinen koulutustapahtuma
Suomen anestesialääkäreille. Ei pidä myöskään
unohtaa SAY:n jakamia tiedonhankkimisen mah-
dollistavia apurahoja ja SAY:n omaa lehteä
FINNANESTia. Myös SAY:n alajaosten toimin-
ta mahdollistaa ja kannustaa lisätietojen ja -tai-
tojen hankkimiseen.

Tähänastisen johtokuntaurani aikana ”viralli-
nen” pääpaino vuosikokousasioiden ohella on ol-
lut erikoislääkäreiden jatkokoulutuksessa; SAY:ltä
mm. pyydetään lausuntoja Suomen Lääkäriliiton
myöntämien erityispätevyyksien koulutusvaati-
muksista. Erikoistuvien lääkäreiden asema ja olo-
suhteet eri sairaaloissa, erikoislääkäritentin sisäl-
tö ja vaatimukset sekä monet muut asiat ovat
kuitenkin useasti olleet epävirallisen keskustelun
aiheena. Toukokuisessa johtokunnan kokoukses-
sa Turussa ilmoitusasiana todettiin Bodo Wagne-
rin koordinoima erikoistuvien lääkäreiden yhteis-
toiminta. Suhtautuminen asiaan oli hyväksyvän
positiivista.

Bodo on saanut työn hyvään alkuun, mistä
syyskuussa Kuopiossa oleva kokous on konkreet-
tinen osoitus. Mikään työ ei kuitenkaan etene it-
sestään eikä Bodo pysty kaikkea yksin tekemään.
Nyt meillä kaikilla on hyvä mahdollisuus vaikut-
taa – ellei omaamme niin ehkä seuraavien aneste-
sialääkärisukupolvien koulutukseen. Vaivaa pitää
hiukan nähdä ja omaa vapaa-aikaa käyttää, mut-
ta palkintona on koulutuksen paranemisen ja
hyvän mielen lisäksi mukavat sosiaaliset tapahtu-
mat.
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