takaisin
Laboratoriotyön perinne talteen

Keruukilpailun voittajat on valittu
Suomen Bionanalyytikkoliitto ry järjesti yhdessä Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa
valtakunnallisen keruukilpailun, jonka tarkoituksena oli kerätä
talteen tietoa, käsityksiä ja muistoja kliinisestä laboratoriotyöstä
1950-luvulta nykypäivään. Keruulla juhlistetaan Suomen
Bioanalyytikkoliiton pian 50 vuotta kestänyttä toimintaa.
Kilpailuvastaukset on arkistoitu kansanrunousarkistoon, jossa ne
ovat muun muistitietoaineiston tavoin tutkijoiden käytettävissä.
Aineistoa hyödynnetään tammikuussa 2008 julkaistavassa
historiikissa, jonka kirjoittaa tietokirjailija fil. lis. Pekka Hako.
Kilpailuun tuli 43 vastausta, joista kertyi 467 sivua. Tulosta
voidaan pitää hyvänä, sillä kirjoitusten aihepiirit ja näkökulmat
vaihtelivat kokonaisista elämänkaaren ja työuran kuvauksista
yksittäisiin tarinoihin sattumuksista ja muistoista. Monissa
kirjoituksissa oli ansiokkaasti ja seikkaperäisesti kuvattu vuosien
varrella tapahtunutta laboratoriotyön muutosta. Erityisen
kiinnostavia olivat monet työolojen, työtapojen ja laitteiden
kehityksen kuvaukset. Tärkeän lisänsä toivat useat arkistolle
lahjoitetut ääninauhat ja valokuvat.
Kilpailun voittajaksi valittiin helsinkiläisen Carita Saviaron
monipuolinen kertomus, joka kattaa kuvauksen 1960-luvun
puolivälistä 1990-luvun lopulle. Toiselle sijalle ylsi lapualainen
Tarja Ylimäki, jonka kirjoitus "Minä, laboratoriohoitaja" erottui
eheällä ja persoonallisella tyylillään. Kolmannelle sijalle valittiin
kolmihenkisen työryhmän hauska kertomus "Raskaustesti bufobufo". Työryhmään kuuluivat Ulla Autio (Pornainen), Kaija
Myyryläinen (Angelniemi) ja Eila Lampi (Oulu).
Kilpailun palkinnot jaettiin 7.10.2004 Laboratoriolääketiede ja
näyttely 2004 -tapahtumassa Helsingissä. Ensimmäinen palkinto
oli suuruudeltaan 800 euroa, toinen 500 euroa ja kolmas 300
euroa. Näiden lisäksi seitsemälle keruukilpailuun osallistuneelle
annettiin 120 euron suuruinen palkinto: Tuula Aapa (Ylämylly),
Anja Kornilow (Helsinki), Marja Merioja (Helsinki), Irja Mutanen
(Joensuu), Kirsti Mäkinen (Tampere), Leena Sulonen (Lahti) ja
Aini Vuori (Helsinki).
Kirjapalkinnoilla muistettiin seuraavia: Sinikka Hytönen
(Jyväskylä), Päivi Kaski (Matkaniva), Greta Kiviniemi (Ylihärmä),
Anneli Lehtimäki (Hirsilä), Liisa Lehto (Hyvinkää), Eila Lemiläinen
(Kulennoinen), Sakari Närvänen (Vantaa) ja Raija Pehkonen
(Mikkeli). Useat paikallisjärjestöt ja paikalliset aktiivit olivat
keruukilpailun tiimoilta järjestäneet muisteluiltoja.
Palkintolautakunta halusi muistaa näitä kirjapalkinnolla: EteläSavon Bioanalyytikot ry, Keski-Suomen Bioanalyytikot ry,
Pohjois-Karjalan Bioanalyytikot ry ja Varsinais-Suomen

Bioanalyytikot ry sekä Savonlinnan keskussairaalan “vanhojen
muistelut”.
Palkintolautakuntaan kuuluivat kansanrunousarkistosta Pekka
Laaksonen (pj.), Juha Nirkko ja Liisa Lehto, Suomen
Bioanalyytikkoliitosta Seija Tuokko ja Leena Puhakka sekä
historiikin kirjoittaja Pekka Hako.
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