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Päätoimittajalta

Kuinkahan moni Finnanestin kirjoittajis-
ta miettii, mitä seurauksia heidän jutuil-
laan voi olla. Ehkä ei kovinkaan moni? Leh-

teä toimitettaessa asiaa on pakko ajatella monelta-
kin kantilta katsoen, sillä kirjoittajalla on vastuunsa 
ja sanoilla on seurauksensa. Tämän sai keväällä ko-
kea Newsweek, joka joutui peruuttamaan julkaise-
mansa artikkelin sen jälkeen, kun se oli aiheuttanut 
rajuja mellakoita.

Finnanestin jutut tuskin mellakoihin johtavat, 
mutta saattaahan joku joskus narskutella hampai-
taan tai ainakin kohotella kulmakarvojaan. Netti-
versio ”globalisoi” julkaistun aineiston, ja siten voi 
aivan vahingossa astua ajatuksillaan jonkun viatto-
man sivusta katsojankin varpaille. Tokko kuitenkaan 
mitään juttua perumaan joutuu? 

Viime numerossa tuotiin esiin virolaiskollegojen 
lisääntyvä määrä, ja siksi nyt on pyydetty kollega Ur-
mas Savolaista kommentoimaan suomalaista sairaa-
laelämää virolaisesta näkökulmasta katsoen – kävi-
kin sitten niin, että Urmas kertoo nyt vasta hyvät 
uutiset. Varsinaista palautetta hän kohteliaasti jättää 
meidät vielä odottamaan. Uutisosastollakin on tar-
jolla epätavallista herkkua: kuulumisia yksityissekto-
rilta. Turkulainen mehiläinen pohtii: Hunajata, hu-
najata vai ei?

Hunajaiset hommat tuntuvat usein olevan kauka-
na anestesialääkärin töistä, varsinkin julkisella sek-
torilla ja ”metsäanestesiologeilla” vieläkin kauempa-
na? Enemmän anestesiologiset askareet muistuttavat 
maurin töitä. – Satutteko tuntemaan sen maurin, 
johon kotikonnuillani usein viitattiin: ”Mauri on 
työnsä tehnyt, mauri saa mennä”. Vasta myöhem-
min kuulin, että sanonta on Friedrich von Schil-

lerin, kollegan ja kirjailijan, jonka kuolemasta tuli 
toukokuun alussa kuluneeksi 200 vuotta.

Edellä mainittuja kotikontuja esitellään tällä ker-
taa vapaa-ajan palstalla, joka nyt juhannuksen ja ke-
sälomien kunniaksi avataan. Toivottavasti jäsenkun-
nasta löytyy jatkossa muitakin kirjoittajia tälle pals-
talle. Riippumatossa kelliessänne voitte joskus lait-
taa Millerit, Schillerit ja muut lukemistot hetkeksi 
syrjään ja ottaa kynän käteenne tai kannettavan pol-
villenne.

Vapaa-ajan palstasta huolimatta juhannusnumero 
on koulutuspainotteinen. Erikoistumisesta ja erityis-
pätevöitymisestä on tarjolla mielenkiintoista ja ajan-
kohtaista tietoa. Finnanest on myös työntänyt lusik-
kansa talvella kiehuneeseen palkkasoppaan ja selvi-
tellyt epävirallisesti peruspalkkoja eri yliopistosairaa-
loissa. Kyselyn tulokset ovat luettavissa Finnanestin 
netin SLL-sivuilla.

”Emergency Room”-matkaraportti Melbournes-
ta jatkaa katkeamatonta Australian raporttien sar-
jaa. Tällä kertaa kerrotaan erikoistumisesta Alfred 
Hospitalissa. Syyskauden kursseista löytyy run-
saasti informaatiota, ja syksyn apurahatkin ovat 
heti lomien jälkeen taas jaossa.                       
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