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Terveisiä Suomen lapsellisimmilta anestesiologeilta

Maaliskuun lopulla reipas-
henkinen joukko lastenaneste-
siologeja ja hoitajia kokoontui 
Viking Line m/s Mariellalle 
SULAT-vuosikokoukseen. 
Tämänvuotisen tilaisuuden 
järjestelyvastaavina toimivat 
helsinkiläiset kollegat Olli 
Meretojan ja Reijo Korpelan 
johdolla. Koulutusohjelmaan 
sisältyi mm. sessiot lapsen 
kivusta, ilmatien hallinnasta 
ja vaikeista hätätilanteista. 
Tukholman satamassa seuraan 
liittyivät Per-Arne Lönnqvist ja 
Ninna Gullberg, jotka kertoivat 
sedaatiosta lasten tehohoi-
dossa ja NAVA-hengitystuesta. 
Faktaa vai fiktiota -tieto-
paketit (15 min) monista eri 
aiheista olivat yleisön kannalta 
käytännönläheisintä antia. 

Pauli Ryhäsestä  
SULATin kunniajäsen

Tiukan koulutuksen ohessa osallistu-
jat saivat nauttia erinomaisen her-
kullisesta huolenpidosta – mm. hyt-
teihin jaettu tervetuliaisviini kohot-
ti tunnelmaa merkittävästi. Perjan-
taiaamupäivälle jäi muutama tun-
ti aikaa Tukholmassa käyskentelyyn 
tai muuhun rentoutumiseen ennen 
iltapäivän laajaa luentopakettia.

SULAT-vuosikokouksessa valit-
tiin seuraavaksi puheenjohtajaksi LT 
Markku Taittonen ja sihteeriksi LL Ol-
li Vänttinen Turusta. Illallisella juhla-
puheen piti dosentti Pauli Ryhänen 
Oulusta, joka kutsuttiin samalla yh-
distyksen kunniajäseneksi. Paulin 
lämminhenkinen puhe käsitteli las-
tenanestesiologian kehitystä ja ko-
kemuksia hänen pitkältä uraltaan.

Suomen lastenanestesiologia-
klubi (vuodesta 1988 alkaen Suo-
men lastenanestesiologit, SULAT) 
perustettiin keväällä 1986 Turus-
sa Eila Iisalon, Matti Kassilan, Mat-
ti Mattilan, Olli Meretojan ja Pau-
li Ryhäsen aloitteesta. Tällä hetkel-
lä SULAT-jäseniä on 80 henkeä. Yh-
distyksen tärkein toimintamuoto on 
ollut vuosittaisen koulutustilaisuu-
den järjestäminen yliopistopaikka-
kunnilla vuorovuosin. Koulutuk-
sia on vuosien saatossa pidetty mi-
tä eksoottisimmissa paikoissa, mm. 
Rukalla, Kanarian saarilla ja Tampe-
reella. Alunperin SULAT-kokouksissa 
oli tarkoitus myös harrastaa liikun-

taa ja pelata vuosittainen yliopisto-
sairaaloiden välinen lentopallotur-
naus. Myöhemmin peli-into on hi-
venen hiipunut, mutta puheenjoh-
tajakaupungille kuuluva lentopallo 
kiertää edelleen. Helmikuun alussa 
pidettäviin SULAT-kokouksiin ovat 
tervetulleita kaikki lasten anestesia-
työtä tekevät ammattilaiset. Useim-
miten kokoukseen on tullut osallis-
tujia Amerikasta asti!

SULAT on myös ohjannut lasten-
anestesiologian ja tehohoidon eri-
tyispätevyyskoulutusta niin kauan 
kuin se kuului Lääkäriliiton koulu-
tusvaliokunnalle. Erityispätevyyden 
saaneiden määrä on tällä hetkellä 
yli 40. Nyt lasten anestesiologian ja 
tehohoidon erityispätevyydestä on 
tullut lisäkoulutusohjelma yliopis-
toihin, mutta SULAT tulee jatkossa-
kin huolehtimaan valtakunnallisen 
tentin järjestämisestä.

SULAT-uutisia

SULAT-puheenjohtaja		
Markku	Taittonen.
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Feapasta ESPA

Syksyllä 2009 suhteemme euroop-
palaiseen lastenanestesiologijär-
jestöön muuttui, kun entinen Fea-
pa (Federation of European Asso-
ciations of Paediatric Anaesthe-
sia) muutettiin ESPA:ksi (European 
Society for Paediatric Anaesthe-
sia). Päätös muutoksesta oli teh-
ty jo v. 2008 kokouksessa, jossa sil-
loinen edustajamme Kai Kiviluoma 
ansiokkaasti ja sitkeydellä äänes-
ti Feapan säilyttämisen puoles-
ta. Syynä perusteltuun vastahakoi-
suuteen oli se fakta, että nykyises-
sä yhdistyksessä suomalaisten val-
ta ja edustus tulee olemaan mer-
kittävästi pienempi kuin entisessä 
Feapassa, jossa äänimäärämme oli 
1/20 jäsenmaasta. ESPA on sen si-
jaan jäsenten muodostama yhdis-
tys, johon kansallisilla yhdistyksil-
lä tai alajaoksilla ei ole suoraa yh-
teyttä. ESPAn toimintaperiaatteet, 
arvot ja tavoitteet ovat yhteneväi-
set Feapan kanssa, ja Feapan varat 
myös siirrettiin lyhentämättöminä 
suoraan ESPAn tilille. 

ESPAn jäseneksi anotaan ja jä-
senmaksua vastaan saa alennusta 
kongressimaksuista, saa äänestää ja 
tulla valituksi yhdistyksen toimihen-
kilöiksi sekä saa postitettuna yhdis-
tyksen toiminnasta kertovan News-
letterin. Vuonna 2010 jäsenmaksua 
ei peritä (tutustumistarjous), mut-
ta ensi vuodesta alkaen se tulee ole-
maan n. 25–30 e/v.

Tässä yhteydessä haluaisin roh-
kaista kaikkia niitä anestesiologeja, 
jotka enemmän tai vähemmän te-
kevät lasten anestesiologiaa joko vi-
rallisessa toimipaikassaan tai vaik-
kapa privaatissa OTO, liittymään ES-
PAan (anomuslomake löytyy sivuil-
ta www.feapa.eu tai www.euroespa.
org). ESPAan liittymisen edellytyk-
senä ei ole lastenanestesiologian 
erityispätevyys tai edes minkäänlai-
nen lastenanestesiologinen työko-
kemus – kaikki asiasta kiinnostuneet 
anestesialääkärit voivat liittyä. Seu-

raava ESPA-kongressi pidetään Ber-
liinissä 2.–5.9.2010 ja sitä seuraava 
Palma de Mallorcalla v. 2011.

Tuula Manner
tuula.manner[a]tyks.fi

P.S. Korkeatasoista 
kansainvälistä lasten 

kipukoulutusta tarjolla Turussa: 
The 5th Nordic Congress on 
Pediatric Pain 9.–10.9.2010. 

Lisäinfoa: www.congress.utu.fi/
pedpain2010

Kiitokset viimekertaisesta helsinkiläisille!

Pallo on heitetty: tervetuloa Turkuun 

SULAT-kokoukseen helmikuussa 2011.

Markku Taittonen, SULAT puheenjohtaja

Olli Vänttinen, SULAT sihteeri

SULAT	2010	puuhamiehet	juhlavissa	tunnelmissa:	Pertti	Suominen,		
Kari	Wirtavuo,	Reijo	Korpela	ja	Olli	Meretoja.




