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T
ämän vuoden ensimmäiseen lehteen tu-

li uudistuksia, joista olin kovin innoissani 

ja unohdin siksi tyystin repostella ensim-

mäistä vuottani päätoimittajana. Ostinhan aikoi-

naan sian säkissä, ja ihan mielelläni, koska sika sä-

kissä on yksi lempiprojekteistani.

Alku ei tuntunut vaikealta, koska päätoimitta-

jien vaihtuessa asiaa auttaa huomattavasti se, et-

tä Finnanest lankeaa kullekin yliopistosairaalal-

le kuin entiselle illallinen. Finnanestin valmistu-

minen on hyvin toimiva hoitoketju, jonka alkupää 

ei tiedä, mitä loppupää tekee, mutta homma sujuu 

silti.

Lehden materiaalia joutuu paljon märehtimään. 

Toimitussihteeri onkin osuvasti todennut, että hy-

vä puoli Finnanestin toimittamisessa on se, että 

kun lehti tulee postissa, ei sitä tarvitse enää lukea. 

On nimittäin tullut jo sen verran tutuksi.

Luen itse kuitenkin edelleen Finnanestia, koska 

jo ensimmäinen toimittamani lehti tuotti yllätyk-

sen. Olin luullut, että painopaikka on Lauttapaino 

Huittisissa, mutta postin tuomassa Finnanestissa 

lukikin, että Finnanest painetaan Priimus Painos-

sa Loimaalla.

Päätoimittajaa tietysti nolotti, koska tilanne ei 

ollutkaan täysin hallinnassa. Kommunikointi tait-

tajan kanssa selvitti asiaa, ja kirjapainosta tulikin 

myöhästynyt selitys. Lauttapaino ja Loimaan Kir-

japaino olivat lyöneet hynttyyt yhteen, ottaneet uu-

den yhteisen nimen ja painoivat Finnanestia Loi-

maalla, koska siellä oli paremmat koneet.

Päätoimittajaa jäi kuitenkin vaivaamaan proses-

sin loppupään utuisuus. Koska kirjat ja kirjaimet 

kuuluvat rakkaisiin harrastuksiin, kypsyi ajatus si-

sällyttää kokemuspiiriin myös kirjapaino. Teinkin 

sitten visiitin Loimaalle, jonne ei ole Turusta pit-

kä matka.

Tapasin Jorma Lindin ja Eeva Aaltosen ja muu-

ta kirjapainon väkeä. Näin koneet, joilla Finnanest 

painetaan ja joilla osoitteet lyödään lehtiin. Näin 

myös paljon historiaa, sillä Loimaan Kirjapaino 

perustettiin jo vuonna 1915. Vierailupäivänäni ei 

Finnanest ollut juuri painettavana, eikä myöskään 

Tehohoito-lehti eikä Spirium. Koneet suolsivat op-

paita, esitteitä, mainoksia, värityskirjoja ja sudoku-

ja. Kahviakin tarjottiin. Harmi, että sukset unoh-

tuivat kotiin. Tarjolla olisi ollut myös hyviä latuja 

ja kaunis ilma ja minulla vuosiloma.

Kaikki ei kuitenkaan ole ollut aivan näin ruu-

suista. Lehden talous ei ollut niin hyvissä kantimis-

sa kuin olin odottanut, mutta kukapa lypsylehmää 

säkissä saisikaan. Talous on edelleen huolenaihe. 

Jäsenmäärän ja SAY:n ystäväpiirin laajetessa pai-

nosmäärä kasvaa, mutta mainosten määrä ei nou-

se. Mainokset ovat Finnanestin ainut tulonlähde ja 

niiden määrä laskussa. Valittaen on todettava, että 

eräs suurimmista anestesiologien tukijoista on ve-

täytynyt kuvioista täysin. Edesmenneen Ben Covi-

non oppitytölle tällainen juttu on kova pala. Var-

sinkin, kun muistaa kertomuksen siitä, miten Ben 

Covinon liituraitapuku ilmestyi residenttien pu-

kukaappiin.

Palatakseni osoitteisiin haluan painottaa, että 

edes Otto Pitkänen, saatikka Priimus Painon osoi-

tekone, ei tiedä teidän uutta osoitettanne, ellette 

ilmoita siitä Otolle. Jos ilmoitatte osoitteen muu-

toksesta vain Lääkäriliittoon, niin SAY:n jäsen-

maksulappu löytää kyllä perille, mutta Finnanest 

ei. Useimmille teistä lehti on kuitenkin lukemisen 

väärti.

Postinkantajienkin kanssa on jouduttu teke-

misiin. Eräs viaton espoolainen rouva teki rekla-

maation, kun hänen postilaatikkoonsa oli tunget-

tu kerralla yhdeksän Finnanestia. Onneksi rou-

va toimitti lehdet takaisin postiin ja asianomai-

set jäsenet ilmeisesti lopulta saivat lehtensä. 

Turussa, 22.3.2006




