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Erikoistuvien palstalla on keskusteltu tois-
tuvasti kollegoiden merkityksestä. Jat-
kan samoilla linjoilla ja mainostan SATE-

Lia. Muistutukseksi kerrottakoon, että SATEL on 
SAY:n juniorien kilta. Lyhenne tulee sanoista Suo-
men anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvat 
lääkärit.

Itse olen varsin tuore SATEL-aktivisti. Linjani 
on ollut, että olen visusti välttänyt joutumista yh-
distystouhuihin, vaikka aikoinaan olenkin joku-
sessa yhdistyksessä huseerannut innokkaana rivi-
jäsenenä. Suojaukseni pääsi pettämään, kun SA-
TELin aiempi sihteeri Teijo Saari aloitti taidokkaan 
maanittelukampanjan enkä pystynyt sanomaan ei. 
Lipsahdus ei kuitenkaan ole harmittanut. SATE-
Lin hallituksessa tutustuin energisiin ja mukaviin 
kollegoihin, joiden kanssa innostuimme puhalta-
maan uutta henkeä viime aikoina hiljaiseloa viet-
täneeseen kiltaamme.

Ensi töiksemme järjestimme SATELille jäsen-
kyselyn. Kartoitimme kahta asiaa: erikoistuvi-
en mielipiteitä omasta erikoistumiskoulutukses-
taan sekä odotuksia ja toiveita SATELin toimin-
nan suhteen. Vastauksien perusteella laadimme 
yhteenvedon erikoistumiskoulutuksen tämänhet-
kisestä tilanteesta ja lähetimme yhteenvedon kaik-
kien anestesiayksiköiden professoreille ja hallin-
nollisille ylilääkäreille. Jälkimmäinen osa kyselys-
tä aiheutti hienoisen yllätyksen. Suuri osa jäsenis-
tämme tunsi SATELin varsin huonosti. Itse asias-
sa läheskään kaikki erikoistuvat eivät edes kuulu 
SATELiin. 

Mitä hyötyä on SATELiin kuulumisesta? Jos tar-
kastellaan hyödyn ja haitan välistä suhdetta, niin 
SATELiin kuulumisesta aiheutuva haitta näyttää 
jäävän kliinisesti merkityksettömäksi. Jäsenyys 
on ilmaista, liittyminen on helppoa (ks. www.say.
fi) eikä ikäviä velvoitteita ole. Hyödystä voi toki 
nauttia ilman SATELin jäsenyyttäkin. SATEL pyr-
kii huolehtimaan erikoistuvien lääkäreiden edun-
valvonnasta ja järjestämään ajatustenvaihtoa ja va-
paamuotoista kommunikointia erikoistuvien kes-
ken. Lisäksi vireillä on yhteistoiminta SAY:n seni-
orikillan kanssa ja toisaalta myös pohjoismaisten 

erikoistuvien kanssa. 
SATEL järjestää erikoistuville suunnatun koulu-

tustapahtuman keväisin. Tänä keväänä oli mielen-
kiintoinen koulutus Kemissä. Ensi vuonna tapah-
tuman järjestää Helsinki. Kannattaa alkaa suun-
nitella osallistumista, sen verran hyviltä alustavat 
ohjelmasuunnitelmat vaikuttavat! Ja kuinka mu-
kavaa on tavata muita erikoistuvia hauskan oheis-
ohjelman merkeissä!

Jäsenistömme toiveiden mukaisesti pyrimme 
jatkossa järjestämään myös pienempiä tilaisuuk-
sia muiden koulutuspäivien yhteydessä. Paikalli-
sia tapahtumia on toivottu, ja tähän toiveeseen yri-
tetään vastata. Tällä hetkellä toimintaa järjestä-
vä miehitys on kauhean vähäinen. Jos jollekin tu-
lee sellaisen olo, että olisi kiva organisoida SATE-
Lille tapahtumia, niin kaikki apu on tervetullutta. 
SAY:n sivuilta löytyy SATELin kohdalta kunkin 
yliopistoalueen edustajan yhteystiedot. 

Tärkeintä SATELissa ei ole tiukka järjestötoi-
minta, vaan ajatus siitä, että ylläpidämme yhteistä 
toimintaa erikoistuvien lääkäreiden keskuudessa. 
Onneksi erikoisalamme seniorit ovat yleensä ai-
van ihania, ystävällisiä ja avuliaita henkilöitä, joi-
den kanssa on helppo tulla toimeen. Välillä on silti 
kiva saada vertaistukea samassa koulutusvaiheessa 
olevalta kollegalta.

Meille Turkuun onkin kehittynyt varsin muka-
va systeemi erikoistuvien yhteistoiminnan kehit-
tämiseksi. Me erikoistuvat olemme pitäneet va-
paamuotoisia illanviettoja enimmäkseen lähiseu-
dun ravintoloissa syömisen ja mukavan jutus-
telun merkeissä, kenties lasillisenkin joskus. It-
se olen pitänyt näitä tapahtumia kovin antoisina. 
Anestesiologia on erikoistumisalana monipuoli-
nen ja mielenkiintoinen, mutta joskus rankka ja 
surullinenkin. Välillä epäonnistuu ja on muka-
na tilanteissa, jotka jäävät painamaan mieltä. Ai-
nakin omalla kohdallani tapahtumien jälkipuinti 
ja keskustelu kollegoiden kanssa on ollut merkit-
tävä mielenterveyttä ja työviihtyvyyttä ylläpitävä 
tekijä. Toivoisin, että saisimme SATELin toimin-
nalla välitettyä tätä samaa yhteishenkeä ja kolle-
giaalisuutta kaikkien erikoistuvien ulottuville. 




