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Jo vanhat roomalaiset antoivat käyttökelpoi-
sena ohjeenaan Suomen anestesiologiyhdis-
tyksen johtokunnan jäsenille, kun johtokun-

ta aloitti Finnanestin toimitustyön 1968 ”Alus-
ta on aloitettava”. Yhdistyksellä oli luontainen tar-
ve tarjota jäsenilleen ajankohtaista tietoa helposti 
omaksuttavassa muodossa. Käytännön anestesio-
logiassa potilaan etu vaatii tutkimustiedon mah-
dollisimman nopeata, hallittua ja laajaa leviämis-
tä valtakunnallisesti ja sulautumista käytännön 
arkitoimintoihin. Juuri tähän on Finnanestin toi-
mituskunta ja päätoimittaja kukin ajanjaksonaan 
pyrkinyt. 1973–1976 oli selvänä tavoitteena luki-
jakunnan aktivoiminen osallistumaan ja alueelli-
nen osavastuu.

Yhdistyksen jäsenille postitettava jäsenkirje 
kasvoi vähitellen ja ”kovalla toimitustyöllä” vakiin-
tuneeseen muotoonsa. Kun päätoimittajallakaan 
ei ole kuin vanha Remington-matkakirjoitusko-
ne, lankapuhelin ja taskukalenteri, mutta häneltä 
puuttuu korjausnauha, tietokone, helppokäyttöi-
nen taitto-ohjelma, digitaalinen leikkaa ja liimaa 
tekniikka, automaattinen oikoluku, kuvan liittä-
mismahdollisuus ja tiedonsiirto, oli jokainen leh-
den sivu hartiavoimin tehty ja mahdollisesti kir-
veellä veistetyn näköinen. Postitusvaiheessa kie-
lelleni jäi postimerkkien liiman maku ja kokemus 
postilaatikon tunkemisesta täpötäyteen viime het-
kessä valmistuneilla lehdillä. Nykyisin meillä on 
kotioloissakin toimitustyötä helpottava huippu-
tekniikka, mutta silti murisemme äänekkäämmin 
kuin puutteen päivinä.

Yhdistyksen sihteerillä oli avainasema kunkin 
numeron sisällön ja toteutumisen osalta. Ilman 
Pauli Ryhäsen panosta olisi ollut omana kautena-
ni totisesti onneton päätoimittaja. Tehokkaan sih-
teerin ansiosta olen miltei unohtanut, miten vuo-
den 1973 numerot lopulta teknisesti saatiin ko-
koon. Etsin mielleyhtymiä Sairaalamuseossamme 
Siilinjärvellä kirjoituskoneen näppäimillä ja mo-

nistuskoneen veiviä vääntäen. Museo tarjoaa oi-
vallisen paikan muistella menneitä, nöyrtyä kiittä-
mään teknisen kehityksen kulkua ja pyrkiä viestit-
tämään menneiden aikojen menetelmät myös tu-
levien polvien hämmästeltäviksi. Samat tavoitteet 
on myös juuri aloiteltavalla valokuvaprojektilla, 
johon olen päässyt mukaan.

Kun selailee Finnanestin numeroa 1/ 73 huo-
maa, miten siinä painetut lyhenteet Lääketiede 
73:n esitelmistä, jotka käsittelevät ”Tehohoidon 
tarvetta ja kustannuksia”, Toimipaikkakoulutuk-
sen, yhteistyön ja viihtyvyyden merkitystä teho-
hoidossa”, ”Kataboliaa ja anaboliaa”, ”Pre- ja pos-
toperatiivista parenteraalista ravitsemusta”ja ”Pa-
renteraalisen nutrition komplikaatioita”, pureu-
tuvat syvälle edelleenkin ajankohtaisiin aiheisiin. 
Päätoimittajalle jäi mieleen vain harras toivomus, 
että näin julkaistu asiantietämys olisi laajasti johta-
nut ”sanoista toimenpiteisiin”.

Samassa numerossa on myös painettuna Sydän-
valvonta OY:n syntysanat ja kattava tuotevalikoi-
ma. Eri hoitomenetelmiä toteuttaessaan anestesio-
logi tarvitsee välttämättömästi luotettavien laite-
edustajien jakaman tiedon, toimitusvarmuuden ja 
huoltotuen.

Näillä mietteillä yhdyn nauttimaan leh-
den 40-vuotis syntymäpäivistä, lehti on todel-
la osoittanut vuosien varrella elinvoimansa ja ke-
hittymiskykynsä.                                   
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