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Päätoimittajalta

FINNANEST on mielestäni kiistatta Suomen 
paras erikoisalakohtainen lehti. Tämä ei ole 
pelkkää sattumaa, vaan asiaan on vaikutta-

nut niin määrätietoiset päätoimittajat, toimittajat, 
ilmoitustenhankkijat ja varsinkin korkeatasoisten 
artikkeleiden kirjoittajat. Eikä tietenkään voi unoh-
taa lehden kiinnostuksella vastaanottaneita lukijoita. 
Uusin askel lehden kehityskulussa on toimituksen 
siirtyminen Ouluun.

Vaikka ”hajasijoitusta” on aikaisemminkin tapah-
tunut, FINNANESTIN toimituskunta ja toimitus-
koneisto on fyysisesti sijainnut pitkän aikaa samal-
la Meilahden sairaalan tontilla. Tästä on ollut suun-
naton etu lehden kehittämiselle. Voidaan sanoa, että 
toimituksen tehtävät ja päätoimittajuus on ”saatta-
en vaihdettu”. Lehden onni on ollut, että toimituk-
seen on löytynyt asiasta innostunutta ja osaavaa te-
kijäkuntaa. Erityisen tärkeää monialainen asiantun-
tijuus on ollut tietotekniikan kehittymisen hyödyn-
tämisessä lehden hyväksi. Lehden ulkoasun kehityk-
selle on ollut välttämätöntä, että toimituskunnasta 
on löytynyt intoa ja taitoa taitto-ohjelmien käyttöön 
ja netti-version kehittämiseen. Voimakas panostami-
nen harrastuksenomaiseen toimintaan myös syö voi-
mavaroja. Luulenkin olevani oikeassa sanoessani, et-
tä kaiken tekeminen itse osaltaan myös väsytti entis-
tä toimituskuntaa. On siis ymmärrettävää, että myös 
muiden yhdistyksestä tulee vuorollaan ottaa vastuu 
yhteisistä asioista.

Uudeksi päätoimittajaksi ei ollut kilpailua. Kä-
sittääkseni FINNANESTissa 5/02 julkaistuun pää-
toimittajan hakuilmoitukseen ei tullut yhtään ha-
kemusta, vain allekirjoittaneen suostumus. Arvelen 
päätoimittaja halukkaiden puuttumisen johtuvan ai-
nakin kahdesta syystä. Lehden toimitustyö oli sillä 
tasolla, että oli/on vaikea mieltää, miten päästä pa-

rempaan. Jopa tason lasku saattoi pelottaa. – Näin 
ainakin omalla kohdallani. Toiseksi esimerkiksi tait-
totyö vaatii niin paljon aikaa, kokemusta ja ATK 
taitoja, että ilman aikaisempaa kokemusta siihen ei 
harrastuksen puitteissa helposti hypätä. Harrastusta-
han yhdistystoiminta kuitenkin on.

Omalle päätoimittajuudelleni oli kolme ehdoton-
ta ehtoa. Nettitoimittaja Janne Aaltosen jatkaminen, 
ilmoitustenhankkija Juhani Haasion jatkaminen ja 
lehden taittotyön siirtäminen ulkopuoliselle. Jannen 
ja Juhanin jatkamisen näin välttämättömäksi lehden 
turvaamiseksi. Markku Hynysen päätoimittajakau-
della aloitettu nettiversio on mielestäni osoittanut 
tarpeellisuutensa, enkä halunnut menettää version 
kehittäjän tietotaitoa muutosvaiheessa. Vaikka leh-
den ensisijainen tarkoitus ei ole tuottaa yhdistykselle 
rahaa, myös kohtalainen mainostuotto on oleellista 
lehden toiminnan jatkamiseksi. Resurssini eivät riit-
täneet edes miettimään vaihtoehtoa Juhanille.

Suurin muutos on lehden taiton siirtyminen ul-
kopuoliselle eli Jari Simosen (Lifeteam Oy) harteil-
le. Muutoksen taustalla on selkeä pyrkimys vähen-
tää toimituksen työtunteja teknisestä työstä ja kes-
kittyä enemmän toimitustyöhön. Tarkoitus on, ettei 
aikaisempien toimituskuntien hioma lehden ulkoa-
su muutu. Taittojärjestelyllä tähdätään myös siihen, 
että toimitusvastuun siirto muualle tulevaisuudessa 
olisi mahdollista. Ikuisiksi ajoiksi toimitusta ei ole 
Ouluun suunniteltu. Jari Simonen valikoitui taitta-
jaksi sekä joustavan yhteistyökykynsä että näyttöjen-
sä perusteella. Läheisistä yhteistyötahoista Tehohoi-
tolehti ja Spirium ovat hänen taittamia. Yhteistyön 
on tarkoitus olla pitkäkestoista. Samassa yhteydessä 
kilpailutuksen perusteella lehden painopaikka vaih-
tui Lauttapaino Oy:ksi.

Oulussa aloittavan toimituskunnan kokemus toi-
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mitustyöstä on ajalta, jolloin sähkökirjoituskone oli 
luksusta ja suurin osa taitosta tehtiin saksilla ja lii-
malla. Muutenkin olemme toimittajina ns. ama-
töörejä yhdistyksen asialla. Halu kehittää Suomen 
Anestesiologiyhdistyksen äänenkannattajaa on kui-
tenkin kova. Vanha toimituskunta antoi paljon hy-
viä eväitä kehittämisen pohjaksi. Ja lähtökohta eli 
FINNANEST nykymuodossaan on tietysti pitävä 
pohja. Kuitenkin uusi toimituskunta on oppimis-
käyränsä alkupäässä, joten kaikki apu ja palaute on 
tervetullutta.

Suurelta osin allekirjoittaneen periaatteen (jäärä-
päisyyden?) vuoksi toimituskunnan vaihtoon ei ryh-
dytty ennen kuin SAY:n vuosikokous oli virallisesti 
valinnut uuden päätoimittajan. Siitä johtuen toimi-
tustyötä on aluksi tehty hiukan tilapäisjärjestelyin; 
esimerkiksi FINNANESTIN ATK-laitteet siirtyi-
vät Ouluun vasta vuodenvaihteen jälkeen. Laadus-
ta ei kuitenkaan tingitä ja aikataulut on pyritty pitä-
mään kurissa.

Toimituskunta on kuitenkin työrukkanen, joka 
toimittaa lehteä. Varsinaisesti lehti muodostuu sii-
nä olevista artikkeleista, joita toimituskunta ei kir-
joita. Lehden artikkeleiden hankkiminen on edel-
leen vuorollaan kunkin yliopistosairaalan vastuul-
la. Kiertävästä vastuusta huolimatta toimitus kan-
nustaa lähettämään myös spontaaneja kirjoituksia. 
Lehti on kaikkien yhdistyksen jäsenten äänitor-
vi. Samoin toivotaan eri alajaosten hankkivan ar-
tikkeleita FINNANESTiin. Varsinaiset artikke-
lit ovat kuitenkin niitä, joilla lehti säilyttää ase-
mansa ja joiden vuoksi sitä kannattaa lukea. r
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