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Sirkka Lappalaisen muistolle

Hatanpään sairaalan emerita-anestesialää-
käri Sirkka Liisa Lappalainen menehtyi 
pitkään sairastettuaan 30.11.2007 Hatan-

pään puistosairaalassa Tampereella. 
Sirkka Lappalainen syntyi perheen kuopuksena 

Iisalmessa 11.8.1926 ja valmistui ylioppilaaksi Ii-
salmen lyseosta 1947. Hän toimi sota-aikana pik-
kulottana omassa koulussa toimineessa sotasairaa-
lassa. Kokemukset haavoittuneiden hoitajana oli-
vat varmaankin ratkaiseva sysäys Sirkan uranva-
linnalle toimia nimenomaan sairaalalääkärinä. Ta-
savallan presidentti myönsi hänelle 1957 sodan 
1941–1945 muistomitalin ansioistaan isänmaan 
hyväksi tehdystä työstä.

Sirkka valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Hel-
singin yliopistosta 1955 ja hän sai anestesian eri-
koislääkärin pätevyyden 1963. Hän aloitti lääkä-
rin uransa Helsingin Diakonissalaitoksen apulais-
lääkärinä 1955, toimi Nivalassa kunnanlääkärinä 
ja Härmän parantolan osastonlääkärinä ja pala-
si 1960 Helsinkiin erikoistumaan anestesialääkä-
riksi toimien mm. Marian sairaalassa ja kiertävänä 
anestesialääkärinä. Palveltuaan HYKS:issä ja Mal-
min sairaalassa Sirkka siirtyi 1970 Tampereen kau-
punginsairaalan Hatanpään osastoryhmän aneste-
sian osastonlääkäriksi, mistä virasta hän jäi eläk-
keelle 1989.

Sirkka teki kaiken voitavansa potilaittensa hy-
väksi. Hänen periaatteensa oli, että lääkärille ei 
riitä pelkästään vahva ammattitaito. Lääkärin pi-
tää myös aidosti kohdata potilas ihmisenä, lähim-
mäisenä, ja viipyä tämän vuoteen äärellä. Tätä pe-

riaatetta Sirkka noudatti tunnontarkasti voimiaan 
säästämättä niin valmistellessaan potilaita leik-
kaukseen kuin sen jälkeen kotiutukseen asti. Sir-
kan toinen motto ”Lääkäri hoitaa, Jumala paran-
taa” osoitti nöyryyttää tunnustaa ihmisen rajalli-
suus lääkärinäkin. Kaiken tämän sain Sirkan ystä-
vänä kokea henkilökohtaisestikin Sirkan hoitaessa 
syöpäsairasta äitiäni.

Sirkan elämää leimasi myös vahva usko Juma-
laan ja iankaikkiseen elämään Jeesuksen pelastus-
työn ansiosta. Niinpä seurakuntayhteys oli hänelle 
tärkeä jo lapsuudesta lähtien.

Sirkan harrastuksista rakkain oli matkustami-
nen ja valokuvaaminen, mutta ei vain turistina. 
Hänen matkansa suuntautuivat enimmäkseen Is-
raeliin. Siellä hän koki olevansa Raamatun alku-
lähteillä ja Jeesuksen jalanjäljissä. Intia ja Afrikka 
kuuluivat myös hänen matkakohteisiinsa. Jo 1969 
hän perehtyi lähetystyöhön Ambomaalla. Eivätkä 
nuo matkat jääneet pelkästään henkilökohtaisik-
si kokemuksiksi. Niistä hän kanssani koosti dia-
esityksiä ja äänitti niihin selostukset musiikin ke-
ra. Näistä esityksistä saivat nauttia ystävien ja su-
kulaisten lisäksi ihmiset seurakuntailloissa ja oppi-
laani lukion uskonnontunneilla. 

Lisäksi Sirkka oli innokas lukija ja sujuva kir-
joittaja. Hänen päiväkirjamerkintänsä osoit-
tautunevat kullanarvoisiksi jälkipolville.    

Eila Ahonen
Kirjoittaja on Sirkka Lappalaisen ystävä jo 1960-luvulta

In memoriam




