
LABORATORIOTYÖN
PERINNE
TALTEEN!

Osallistu yhteiseen perinteen keruuseen! Kerro
muistojasi ja kokemuksiasi laboratoriotyöstä.
Minkälaista työsi oli ennen, millaista se on nyt?

Suomen Bioanalyytikkoliitto ry järjestää yhdessä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansan-
runousarkiston kanssa keruukilpailun, jonka avulla
kerätään talteen tietoa, käsityksiä ja muistoja
laboratoriotyöstä 1950-luvulta nykypäivään.
Keruulla juhlistetaan Bioanalyytikkoliiton pian
50 vuotta kestänyttä toimintaa. Keruuaineistoa
tullaan hyödyntämään historiikissa, joka julkais-
taan tammikuussa 2008.

Aihepiiri
Tervetulleita ovat kaikenlaiset laboratoriohoitajien,
bioanalyytikkojen, kemistien, laboratoriolääkä-
reiden, osastosihteerien yms. työhön liittyvät
kertomukset, myös aivan viime vuosilta. Voit
esimerkiksi kertoa oman työurasi tarinan. Kerro
tositapauksia, kuvaile tilanteita ja sattumuksia,
muistele persoonallisuuksia, kerro muutoksista,
kerro kokemuksistasi. Muistatko kaskuja ja sanon-
toja? Halutessasi voit käyttää oman alasi ronskiakin
slangia.

�  �  �

Muistitiedon

keruukilpailu
 1.6.2003–31.1.2004

Muistitiedon

keruukilpailu
 1.6.2003–31.1.2004

Palkinnot ja tulosten
julkistaminen

1. palkinto 800 euroa
2. palkinto 500 euroa
3. palkinto 300 euroa
4.–10. palkinto 120 euroa
Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja

Tulokset julkistetaan Laboratoriolääketiede ja
näyttely 2004 -tapahtuman yhteydessä.

Palkintolautakunta

– Pekka Laaksonen, arkistonjohtaja, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto

– Juha Nirkko, tutkija, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansanrunousarkisto

– Liisa Lehto, apulaistutkija, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto

– Seija Tuokko, historiikkityöryhmän puheen-
johtaja, Suomen Bioanalyytikkoliitto ry.

– Leena Puhakka, historiikkityöryhmän jäsen, 
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry.

– Pekka Hako, FL, tutkija ja tietokirjailija

Lisätietoja antavat

– Liisa Lehto, apulaistutkija, p. 09-1312 3240 
(liisa.lehto@finlit.fi)

– Toni Lehtinen, järjestösihteeri, p. 09-155 2632,
050-302 6504, (toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi)

– Pekka Hako, historiikin kirjoittaja,
p. 09-621 7163, 050-585 3663 
(pekka.hako@welho.com)



Tässä vinkkejä muistisi
virkistämiseksi

� Miksi hakeuduit tähän ammattiin?
� Miten lähipiirisi suhtautui valintaasi?
� Kokemuksesi koulutuksesta?
� Minkälaisia olivat ensimmäiset 

työkokemuksesi?
� Minkälaista koulutusta on tarvinnut 

hankkia ammattitaidon ylläpitämiseksi?
� Ammatin sisäinen eriytyminen, 

erikoistuminen?
� Työasuihin liittyvät muistot?
� Ammatti-identiteetti?
� Minkälaisia työmenetelmiä, työvälineitä

ja laitteita käytettiin?
� Miten työ on muuttunut?
� Henkilösuhteet ja hierarkiat työ-

yhteisössä?
� Minkälaisia eroja työyhteisöissä on ollut?
� Työn arvostus?
� Kerro potilaiden peloista
� Potilaskontaktien ja analytiikan merkitys

ja arvostus?
� Asiakkaina lapset ja lasten vanhemmat?

Vanhukset?
� Minkälaisia vaaratilanteita olet 

kohdannut? Tapaturmat?
� Miten ja mille olet työssäsi altistunut?
� Työturvallisuus?
� Potilaiden kokemukset ovat myös 

tervetulleita
� Erittele tarinassasi liittyvätkö koke-

muksesi esim. keskussairaalaan, alue-
sairaalaan, terveyskeskukseen tai 
johonkin muuhun yhteisöön (esim. 
vankila ja vanhainkoti), kuvaile 
tapahtumien aika ja paikka

Kirjoitusohjeet
Kirjoita suomeksi tai ruotsiksi, koneella tai
siististi käsin
• tavallisille A4-arkeille vain toiselle puolelle 

paperia
• jättäen vasempaan reunaan nelisen senttiä tyhjää

liuskojen sitomista varten
• kirjoituksen laajuus on vapaa

Kirjoita alkuun omalle liuskalleen
• nimi, syntymäaika ja -paikka, ammatti, koulutus

sekä osoite ja puhelinnumero
• allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto

arkistoidaan nimelläsi Kansanrunousarkiston 
tutkimuskäyttöön ja että sitä voidaan käyttää 
yhdistyksen 50-vuotishistoriikissa

Voit myös kirjoittaa sähköpostiviestinä:
• sähköposti: pekka.hako@welho.com
• kirjoita viestin aihekenttään tunnukseksi 

KERUU
• kirjoita alkuun omat tietosi edellä olevan ohjeen

mukaan
• pitkät tekstit voi lähettää liitetiedostona
• vältä useiden erillisten liitetiedostojen 

lähettämistä
• digitaalisten kuvien lähettämisestä tulee sopia

erikseen (tiedostokoko, kuvamäärä ja tallennus-
muoto)



Jos liität mukaan valokuvia
• lähetä myös negatiivit (kokonaisina negatiivi-

liuskoina) mikäli ne ovat käytössäsi
• merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö 

kuvat tai negatiivit palauttaa vai ei
• kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman 

tarkat tiedot erilliselle paperille (ei kuviin):
– tärkeimmät tiedot ovat kuvausaika ja -paikka,

kuvan aihe, kuvatut henkilöt sekä kuvaaja
– älä kiinnitä kuvia mihinkään
– älä myöskään revi niitä irti vaan lähetä 

valmiit albumit tai albuminlehdet sellaisinaan
– kerro tarina, joka kuvaan liittyy.

Jos äänität
(olet estynyt itse kirjoittamasta tai haastattelet
toista henkilöä)

• voit käyttää esim. C-kasettinauhuria, Minidisc-
tallenninta ja DAT-nauhuria

• puhu nauhan alkuun haastatteluaika ja -paikka
ja haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot
sekä kysy haastateltavalta suostumus siihen, 
että aineisto talletetaan myös hänen nimellään
tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon

• kirjoita samat tiedot nauhakoteloon sekä
lyhyesti erilliselle paperille nauhan sisältö

• vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua;
lähetä silloin mieluummin teksti.

LÄHETÄ KIRJOITUKSESI
31.1.2004 MENNESSÄ

historiikin kirjoittajalle osoitteeseen

Pekka Hako
Rahapajankatu 3 C 19

00160 HELSINKI
Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus
’’Laboratoriotyöperinne’’. Kirjoituksia ei palauteta,
joten ota itse itsellesi kopio.

Vastausten käyttö ja
tallentaminen
Alkuperäiset kilpailuvastaukset arkistoidaan
Helsinkiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkistoon, missä ne ovat muun
muistitietoaineiston tavoin tutkijoiden käytettä-
vissä. Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista
aineistoa, julkaisuluvat kysytään kirjoittajilta
erikseen. Erillistä tekijänpalkkiota ei makseta.

Perinteen keruu esitellään myös järjestäjien koti-
sivuilla, www.bioanalyytikkoliitto.fi; www.finlit.fi



Annotationstävling
1.6.2003–31.1.2004

TA TILLVARA LABORATORIE-
ARBETETS TRADITIONER!

�  �  �

Delta i insamling av vårt gemensamma traditionsarv! Berätta dina minnen och
erfarenheter av laboratoriearbete. Hurdant var ditt arbete förut, hurdant är det
nu?

Finlands Bioanalytiker rf anordnar tillsammans med Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuras folkdiktningsarkiv  en tävling genom vilken man samlar in kunskap,
uppfattningar och minnen gällande laboratoriearbete från 1950-talet till våra dagar.
Genom insamlingen firar man Bioanalytikerförbundets snart 50-åriga verksamhet.
Materialet kommer att användas i en historik som publiceras i januari 2008.

T emaområde
Välkomna är alla berättelser som har att göra med laboratorieskötares, bioanalytikers,
kemisters, laboratorieläkares, avdelningssekreterares eller därmed jämförbart
arbete, också från de senaste åren. Du kan till exempel berätta historien om din
arbetskarriär. Beskriv verkliga händelser, situationer, episoder, minns personligheter,
berätta om förändringar, beskriv dina erfarenheter. Minns du anekdoter och
talesätt? Om du vill kan du använda även grovhuggen slang från din bransch.

Här vinkar för att friska upp minnet
� Varför valde du detta yrke?
� Hur förhöll sig din omgivning till ditt val?
� Dina erfarenheter av utbildningen?
� Hurdana var dina första erfarenheter av arbetet?
� Vilken slags utbildning har behövts för att upprätthålla kompetensen?
� Specialiseringen inom yrket?
� Minnen förknippade med arbetskläderna?
� Yrkesidentiteten?
� Hurdana metoder, instrument och apparater användes i arbetet?
� På vilket sätt har arbetet förändrats?
� Relationerna mellan personer och hierarkin i arbetsgemenskapen?
� Hur har arbetsgemenskaperna skiljt sig från varandra?
� Värdesättningen av arbetet?
� Berätta om patienters rädslor.
� Betydelse och värdesättning av patientkontakter och analytik.
� Barn och barns föräldrar som klienter? Åldringar?
� Hurdana farosituationer har du stött på? Olyckshändelser?
� Hur och för vad har du blivit utsatt i ditt arbete?
� Arbetarskyddet?
� Också patienters erfarenheter är välkomna.
� Beskriv i din berättelse om dina erfarenheter har att göra med till exempel

central- eller kretssjukhus, hälsocentral eller annat samfund (ss fängelse 
och åldringshem), namnge plats och tidpunkt för händelserna.

Anvisningar för skrivandet
Skriv på finska eller svenska, på maskin eller prydligt för hand.
• på vanliga A4-ark på bara ena sidan av pappret
• lämna ca 4 cm:s marginal på vänster kant för att sammanfoga sidorna
• berättelsens längd är fri

Skriv först på skilt papper
• namn, födelsetid och –ort, yrke, utbildning samt adress och telefonnummer
• undertecknat medgivande till att materialet arkiveras i ditt namn för forsknings-

bruk av Folkdiktningsarkivet och att det kan användas i förbundets 50-årshistorik

Du kan också skriva som epost:
• adress: pekka.hako@welho.com
• skriv i temarutan KERUU som förklaring
• börja med att skriva uppgifter om dig enligt ovanstående anvisning
• långa texter kan skickas som attachment
• undvik att skicka flere skilda attachments
• man bör göra en överenskommelse om att skicka eventuella digitaliska bilder
   ( filestorlek, bildantal och i vilken form sparat )

Om du bifogar fotografier
• skicka också negativ som hela remsor, om du har tillgång till dem
• skriv entydigt i början av din text om bilder och negativ ska returneras eller 

inte
• skriv på skilt papper möjligast exakta uppgifter om fotot (ej på bilden!); de 

viktigaste uppgifterna är när och var bilden tagits, vad den föreställer, personerna
och fotografen
– fastsätt inte bilderna i någonting

riv inte heller loss dem, utan skicka album eller sidor från album som sådana
berätta historien som anknyter till bilden

Om du bandat (ifall du själv inte kan skriva eller intervjuar en person)
• du kan använda C-kasettspelare, Minidisc-apparat eller DAT-bandare
• tala först in intervjutidpunkt och –plats och persondata för bägge samt be om

den intervjuades medgivande till att materialet sparas också i hennes namn 
för Folkbildningsarkivets forskningsbehov

• skriv samma data på fodralet till bandet och kortfattat bandets innehåll på skilt
papper

• undvik att läsa upp färdigskriven text, skicka i så fall hellre texten

Användning och arkivering av insänt material
De ursprungliga tävlingsbidragen arkiveras i Helsingfors i Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuras folkdiktningsarkiv, där de står till förfogande för forskarna i minnesmaterial.
Tävlingsarrangörerna har rätt att publicera materialet, tillstånd bes skilt av skrivarna.
Upphovsmannaarvode betalas inte.

Insamlingen presenteras också på arrangörernas hemsidor;
www.bioanalyytikkoliitto.fi, www.finlit.fi

SKICKA DITT BIDRAG SENAST 31.1.2004

till historikförfattaren, adress:

Pekka Hako
Rahapajankatu 3 C 19

00160 HELSINKI

Skriv på kuvertet ditt namn, din adress och signatur ”Laboratoriotyöperinne”.
Texterna returneras inte, så ta en kopia för dig själv.

Priser och publicerande av resultat
Första pris                 800 euro
Andra pris                 500 euro
Tredje pris                 300 euro
Fjärde – tionde pris 120 euro
Dessutom utdelas bokpriser

Resultaten offentliggörs vid Laboratoriolääketiede ja näyttely 2004 -dagarna.

Prisjury
– Pekka Laaksonen, arkivchef, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,

folkdiktningsarkivet
– Juha Nirkko, forskare, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, folkdiktningsarkivet
– Liisa Lehto, bitr. forskare, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,

folkdiktningsarkivet
– Seija Tuokko, ordförande för historikkomittén, Finlands Bioanalytiker-

förbund rf
– Leena Puhakka, medlem i historikkomittén, Finlands Bioanalytikerförbund rf
– Pekka Hako, forskare och författare

Tilläggsuppgifter ger
– Liisa Lehto, bitr. forskare, tel 09-1312 3240 (liisa.lehto@finlit.fi)
– Toni Lehtinen, organisationssekreterare, tel 09-155 2632, 050-302 6504

(toimisto@bioanalyytikkoliitto.fi)
– Pekka Hako, historikförfattare, tel 09-621 7163, 050-585 3663

(pekka.hako@welho.com)


