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Pikku polkuja anestesiologin taipaleella

Terttu Virkkala
Finnanestin päätoimittaja 1968–1969

Aloitin vakinaisen työn Invalidisäätiön sai-
raalassa 1.3.1960. Tulin Töölön sairaalasta, 
missä olin tottunut erinomaiseen ryhmä-

työhenkeen ja kokenut anestesiologin välttämättö-
mäksi ainakin aivoleikkauksissa. Lääkärien lämpi-
mästä yhteistyöstä oli todisteena esim. minulle jär-
jestetyt kahdet läksiäiset. Neurokirurgien järjestä-
mästä tilaisuudesta sain ”korun”, minkälaista tus-
kin toista on. Se oli hopeisesta lasinaluslautasesta 
tehty riipus, johon oli kaiverrettu kalloporan kuva. 
Takana oli roomalainen ykkönen. Seuraava oli tar-
koitus antaa professori Snellmanille, joka oli läh-
dössä piakkoin eläkkeelle. Koskaan näitä ei kuiten-
kaan teetetty lisää, syynä kuulemma kaiverruksen 
korkea hinta. 

Nämä muistot mielessäni vastaanotto Invalidi-
säätiössä oli lähes tyrmäävä. Ensi tervehdyksek-
seen johtava ylilääkäri Anders Langenskiöld sa-
noi: ”Eihän tällainen talo narkoosilääkäriä tarvitse 
kuin spondylodeesileikkauksissa, ja kun nuo pri-
vaatit tahtovat”. Lisäksi hän sanoi, että spinaaleja 
ei tässä talossa laiteta, kun ne saavat aina niin ko-
van päänsäryn. Vastustin sanomalla että päänsäryt 
olivat tulleet aika harvinaisiksi, kun käytössä olivat 
ohuemmat neulat. 

No, ylilääkärin sana oli laki, myös silloin, kun 
hän määräsi minut pitämään lastenkutsut osa-
na Helsinkiin tulevan maailman ortopedikong-
ressin ”Special Program”:ia. Niinpä meillä sitten 
eräänä iltapäivänä oli kotonamme parikymmentä 
3–15-vuotiasta lasta, mm. kolme Jamaicalta. Heillä 
oli rytmi niin veressään, että letkajenkan alkaessa 
parin tahdin jälkeen pieni kolmivuotias johti ko-
ko porukkaa. Illalla olimme Linnanmäellä, ja se-
litin portilla, keitä nämä suomenkieltä taitamatto-
mat lapset olivat, ja kohta koko henkilökunta hat-

taranmyyjiä myöten seurasi huolehtien jokaista 
lasta. Illalla olin kyllä ”poikki”, vastuu painoi sel-
kää kumaraan.

Parin vuoden jälkeen saatiin Invalidisäätiöön 
toinen anestesiologin virka. Kysyin heti vanhal-
ta ystävältäni Marjatta Slätisiltä, tulisiko hän ta-
loon, ja olisi myös sijaisenani odotettavissa ole-
van äitiysloman aikana. Marjatta purskahti nau-
ruun. En ymmärtänyt miksi, kunnes hän selitti, et-
tä odotimme vauvaa kahden viikon välein. Niinpä 
sitten helmikuussa 1963 olin kaksi viikkoa äitiys-
lomalla, sitten Marjatta kaksi kuukautta, jonka jäl-
keen minä sain ne puuttuvat puolitoista kuukaut-
ta. Marjatan tulo vahvisti huomattavasti anestesio-
login asemaa sairaalassamme. Hän oli ihana työto-
veri seitsemän vuotta, siihen asti kunnes perhe Slä-
tis muutti Vaasaan. 

Suomen Anestesiologiyhdistys -historiikissa 
vuodelta 1982 sivulla 72 Leena Janhunen kertoo 
johtokunnan kokouksesta 30.12.1967. Siinä koko-
uksessa suunniteltiin tiedotuslehtistä ja sen sisäl-
töä Finnanest -nimeä myöten sekä päätettiin in-
formoida kaupallisia yrityksiä uudesta lehdestä. 
Lehti tehtäisiin koneella kirjoitetuista A4-sivuista 
monistamalla arkki arkilta, koska sen aikaiset ko-
neet eivät tehneet työtään sarjoina. Työläs homma. 
Marjatta sanoikin usein, että mene nyt tekemään 
niitä rahastonhoitajan hommia tai sitä Finnanes-
tia, kyllä minä hoidan nämä leikkaussalihommat. 
Onneksi sain sitten ylilääkärin sihteerin talkoo-
apuun. Monistustoimiston käytöstä ei alkuaikoi-
na voinut olla puhettakaan, yhdistyksellä ei sii-
hen aikaan ollut sellaiseen varoja. Sen tiesin var-
sin hyvin, koska olin samaan aikaan SAY:n rahas-
tonhoitaja vuodet 1965–68. Sain idean panna ir-
tolehdet muovikansiin, halvimpaan mahdolliseen 
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luentokansioon, joka lähetettiin jokaiselle uudelle 
jäsenellekin ensimmäisen lehden numeron kansi-
na. Siihen oli helppo lisätä lehden seuraavat nume-
rot, jos piti tarpeellisina esimerkiksi sihteerin si-
vun kokouskutsuja ja muita tiedotteita.

Lehden sisältöön sai kirjoittaa erilaisia juttuja 
kuka tahansa. Oli kokousselostuksia, tieteellisten 
artikkelien referaatteja, ulkomaisten kongressien 
matkakertomuksia, uutisia tekeillä olevista tieteel-
lisistä töistä, jopa pieniä perheuutisia. Sisältö pyr-
ki kuitenkin olemaan kovin eteläsuomipainotteis-
ta. Lähetetyn aineiston maantieteellistä laaja-alai-
suutta saatiin vasta kun kunkin lehden sisältö pää-
tettiin koota yhden yliopistosairaalan piiristä. His-
toriikin mukaan lehden toimituskuntaa lisättiin: 
Korkeila, Lahdensuu, Pöntinen, Scharlin. Täl-
lainen ”toimitus” ei Matti Lahdensuun ja minun 

mielestäni koskaan kokoontunut. Sen sijaan valta-
va apu oli Matti ja Outi Lahdensuun tarjous ru-
veta yhdessä minun kanssani postittamaan lehdet. 
Tämä tapahtui heillä kotona suuren ruokapöydän 
ympärillä. A4-arkkeja oli usein yli 10. Lähetettä-
vien osoitteiden määrä oli kuutisen kymmentä li-
sääntyen koko ajan.

Olin näyttelypäällikkönä sekä Finlandiatalon 
että Oulun kongressin näyttelyissä. Kutsuin etu-
käteen firmojen edustajat Invalidisäätiöön ja jaoin 
jokaiselle näyttelytilan pohjapiirustuksen koordi-
naatteineen, ja tiedot kaikista kielloista, joita kiin-
teistön haltijoilla oli paljonkin. Hyvät suhteet jat-
kuivat.

Nyt Finnanest 40 vuotta täyttäessään on ko-
mea ja arvostettu lehti. Onnitteluni!                   




