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Finnanestin tästä numerosta löytyvät vuoden 
2007 Operatiivisten päivien vapaat esitel-
mät. Niitä on kaikkiaan 24, mikä vastaa vii-

mevuotista määrää. Aihepiiri on osittain erilainen. 
Suurin sessio käsittelee pääasiassa sydänanestesio-
logiaa, ja mukaan on sen lisäksi mahdutettu ensi-
hoidon alaan kuuluvat esitelmät. Kakkossessio on 
vivahteeltaan farmakologinen, ja kolmossessio on 
analgesiapainotteinen.

Varsinaista Acta-sessiota ei tänäkään vuonna 
ole, vaan Acta-palkinnon saaja voi löytyä mistä ta-
hansa sessiosta. Vapaiden esitelmien määrän vaih-
telu sessioiden välillä johtuu saliaikojen niukkuu-
desta. Jos aikaa on vain tunti, siihen ei voi mah-
duttaa kuin 6 esitelmää. Abstraktien aiheet vaikut-
tavat hyvinkin mielenkiintoisilta, joten kannattaa 
lähteä kuuntelemaan. Palkinnot on tarkoitus jakaa 
SAY:n vuosikokouksen yhteydessä.

Mitä tulee lehden muuhun sisältöön, niin mini-
teemaksi muodostui Etiikka. Ehdotus aiheesta tu-
li puheenjohtaja Aantaalta, ja oululaiset ottivat sen 
vastaan. Miniteemanumero ei ole kaikenkattava, 
mutta ajatuksia herättäviä kirjoituksia on kuiten-
kin kertynyt eri katsantokannoilta.

Teemanumerojen tehtailu on siis saanut suosi-
ota. Myös toimituksen työtä teemoihin keskitty-

minen on tavallaan helpottanut, koska koko vuo-
den lehtiä on pystynyt valmistelemaan vähitellen. 
Harvemmin on päätoimittajan pöytä ollut tyhjänä 
viimeisen jättöpäivän aamuna, vaikka on sellaista-
kin sattunut. Tosin iltaan mennessä tilanne on ai-
na korjaantunut.

Teemanumeroita saattaa olla tarjolla ensi vuo-
dellekin, koska kiinnostusta näyttää löytyvän teki-
jäpuolella. Ensi vuoden teemanumeroista päättää 
uusi päätoimittaja, joka valitaan SAY:n vuosikoko-
uksessa. Nykyinen toimituskunta kokoaa enää tä-
män vuoden viimeisen numeron, sen jälkeen uusi 
toimituskunta astuu kehiin.

Itse voin vetäytyä tehtävästäni rauhallisin mie-
lin. SAY:n jäsenet ja myös ulkopuoliset tahot ovat 
olleet aktiivisia kirjoittajia. Lisäksi vaikuttaa siltä, 
että mainostajatkin ovat taas aktivoituneet. Ilmoi-
tuksia on lehtiin tullut riittävästi Finnanestin ta-
louden turvaamiseksi. Jotkut ilmoittajat ovat ve-
täytyneet, mutta heidän tilalleen on tullut uu-
sia. Toisaalta, myös jotkut sivuiltamme aiem-
min kadonneet ilmoitukset ovat palanneet. Net-
timainonta on kuitenkin ollut melko hiljaista. 

Turussa, 20.9.2007

Uuden päätoimittajan valinta


