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Olet työskennellyt niin yliopistolla, 
lääketeollisuudessa kuin 
kliinikkonakin. Vertaile näitä. 
Mikä on parasta ja mikä pahinta?

– Kaikissa työpaikoissani olen 
viihtynyt ja saanut työskennel-
lä mukavien ja innostavien ihmis-
ten parissa. Yliopistolla parasta on 
akateeminen vapaus ja luova ilma-
piiri, pahinta apurahojen ja virko-
jen vähyys. Kliinikkona parasta on 
potilastyö ja pahinta päivystykset 
ja huonot mahdollisuudet vaikuttaa 
omaan työnkuvaan. Lääketeollisuu-
dessa parhaana näen mielenkiintoi-
sen ja haastavan työn, huonoimpa-
na puolena joskus varsin kireät ai-
kataulut. 

Missä näet itsesi 10 vuoden 
kuluttua?

– Viime vuosien aikana olemme 
perheeni kanssa muuttaneet varsin 
ahkerasti ja työpaikkakin on vaihtu-
nut useasti. Aina kun olemme muut-
taneet, olemme päättäneet asettua 
aloillemme, mutta tähän mennessä 
aina on ilmestynyt uusia mielenkiin-
toisia haasteita, joita on ollut ’pak-
ko’ lähteä kokeilemaan. Vielä kun on 
nuori, en lähde ennustamaan missä 
olen 10 vuoden kuluttua. 

Olette nyt asuneet Englannissa 
reilun kolmen vuoden ajan. Miten 
olette viihtyneet?

– Minä ja perheeni (vaimo, lap-
set 7 v, 3 v, ja 8 kk) olemme viihty-
neet oikein hyvin. Englanti on mie-
lenkiintoinen maa, jossa runsaas-
ti historiaa, mukavia ihmisiä ja jon-
ne on ollut varsin helppo sopeutua. 
Olemme juuri muuttamassa Kentis-
tä (noin 2 tunnin ajomatkan pääs-
tä Lontoon itäpuolelta) Cambrid-
gen seudulle. Vanha asuntomme on 

osittain peräisin 1600-luvulta (päi-
vä paistaa ovenraoista) ja olemme 
muuttamassa paikallisin standar-
dein uuteen asuntoon joka on vain 
reilut 100 vuotta vanha. 

Mitä harrastat?
– Vapaa-aikanani pidän lukemi-

sesta, perheen kanssa yhdessä ole-
misesta ja lisäksi pelaan salibandya 

Cambridgen joukkueessa, joka on 
vahvasti kolmannella sijalla eteläi-
sen liigan 1. divisioonassa. Joukku-
eemme kaipaa kipeästi lisää pelaa-
jia, joten kaikki vahvistukset ovat 
tervetulleita (heikki.mansikka[a]
mundipharma-rd.eu). 

Finnanest onnittelee dosentti 
Heikki Mansikkaa!

Nyt valokuva-arkistoita penkomaan!

Anestesiologian historiallisen 
kuvamateriaalin keräämisprojekti

Seniorikillan piirissä on tiedostettu tarve koota Suomen anestesio-
logiasta historiallinen kuvakokoelma anestesiologian henkisen perin-
teen siirtämiseksi seuraavalle sukupolvelle ja eri anestesiologisukupol-
vien välisen kanssakäymisen edistämiseksi. Keskuudessamme on vielä 
maamme anestesiologian alkuaikojen pioneereja, jotka ovat tunnetus-
ti kameroillaan ikuistaneet yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Kuvia 
olisi mahdollisesti vielä saatavissa myös jo edesmenneiden anestesio-
logien perikunnilta. SAY:n historioitsijoista 2007 vuosikokouksessa ol-
lut prof. Tapani Tammisto piti asiaa tärkeänä kannattaen hanketta.

Kannustamme kaikkia Finnanestin lukijoita osallistumaan projek-
tiin ja poimimaan kuva/videokokoelmistaan valintakriteerit täyttä-
vän materiaalin ja toimitta-
maan aineistonsa projektiryh-
män jollekin jäsenelle. Projek-
ti on alkanut tämän vuoden 
alussa ja ajateltu jatkuvaksi 
toiminnaksi. Yhdistyksemme 
toiminnan historia on arvokas 
asia! Tarkemmat ohjeet kuvi-
en lähettäjille sekä lähetet-
tävien kuvien mukaan liitet-
tävä lähettämislomake löyty-
vät SAY:n nettisivuilta, www.
say.fi. Etukäteen kiittäen Se-
niorikillan asettaman projek-
tin työryhmän puolesta.

Matti A.K. Mattila 
matimed[a]dnainternet.net
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