
FINNANEST 11, 44 (1) 5

Päätoimittajalta

Eihän Finnanestia voi lopettaa!

Operatiivisilla päivillä pidetyssä SAY:n vuo-
sikokouksessa marraskuussa 2010 valit-
tiin allekirjoittanut Finnanestin uudek-

si päätoimittajaksi. Täysin ja erittäin kunniakkaas-
ti palvelleen Johanna Tuukkasen tilalle oli etsit-
ty uutta päätoimittajaa jo keväästä saakka, mutta 
ehdokkaita ei vain tuntunut löytyvän. Rekrytoin-
tikampanjan pitkittyessä vaalitoimikunnan pu-
heenjohtaja jo tokaisi turhautuneena, että lopete-
taan koko lehti. Joitakin kuukausia asiasta jo itse-
ni kanssa keskustelleena ja päätoimittajaa sisältäni 
etsineenä aloin nähdä kynnyksen edessäni jo ma-
talampana. Tässäkö jo mennään? Ei kai Finnanes-
tia voi lopettaa? 

Olen erittäin iloinen siitä, että lehden toimituk-
sen painopisteen siirtyessä vuodenvaihteessa Kes-
ki-Suomesta pääkaupunkiseudulle, Johannan ko-
keneesta ja osaavasta toimituskunnasta valtaosa 
– erikoislääkäri Hannele Heine Turusta, erikois-
lääkäri Nina Keinänen Oulusta ja professori Ar-
vi Yli-Hankala Tampereelta – jatkaa ja toimitus-
sihteeriksi ryhtyi LT Minna Ilmakunnas Helsin-
gistä. Verkkotoimittajana jatkaa LT Otto Pitkänen 
Kuopiosta, ilmoitushankkijana LKT Juhani Haasio 
Helsingistä ja osoiterekisterin ylläpitäjänä erikois-
lääkäri Eija Junttila Oulusta. Uusia ajatuksia leh-
den toimitukseen tuovat dosentti Minna Tallgren 
ja erikoistuva lääkäri Sami Suvanto, molemmat 
Helsingistä. Toimituskunnassa yhdistyvät vankka 
kokemus ja tuoreet näkökulmat.

Lehden linja tulee säilymään pitkälti entisel-
lään painottaen kaikkien erikoisalamme osa-aluei-
den, anestesiologian, teho-, ensi- ja kivunhoidon 
äänen kuulumista lehden sivuilla. Aiomme kevään 

kuluessa toteuttaa lukijakyselyn kartoittaaksemme 
kollegakunnan tuntoja siitä, mihin suuntaan leh-
teä tulisi kehittää. Uutena osiona olemme perusta-
neet suomalaisten kollegoiden artikkeleita sekä ko-
timaisissa että kansainvälisissä julkaisusarjoissa re-
feroivan palstan, jonka välityksellä toivomme näi-
den julkaisujen pääsevän paremmin kotimaiseen 
tietoisuuteen. Entisistä palstoista jatkavat uutissi-
vut, joille toivomme vinkkejä myös toimituksen 
ulkopuolelta. Finnanest sairaalakierroksella -sar-
jassa on jäljellä viisi keskussairaalaa ja kaikki alue-
sairaalat, jotka kaikki toivomme saavamme esitel-
lä. Tapani Tammiston ja Leena Janhusen suururak-
ka, Finnanest 30 vuotta sitten -sarja päättyi vuoden 
vaihteessa. Toimituksessa haemme tapaa, jolla jat-
kamme heidän hienoa työtään lehden ja suomalai-
sen anestesiologian historian esittelyssä. 

Finnanest täytti tämän vuoden tammikuus-
sa 43 vuotta. Kaikki me vuoden 1968 jälkeen eri-
koistuneet olemme varttuneet anestesiologeik-
si, teho-, ensi- ja kivunhoitolääkäreiksi yhtei-
sen lehtemme kanssa. Sitä olemme lukeneet eri-
koislääkärikuulusteluihin, sieltä olemme päivittä-
neet tietomme alamme kuulumisista ja siirtäneet 
kalentereihimme tulevat koulutukset. On poik-
keuksellista, että Suomessa jollakin lääketieteel-
lisellä erikoisalalla on tämä lehden kaltainen vir-
keä, ajassaan elävä, laajasti luettu lehti. Finnanest 
on erikoisalamme uskollisin äänenkannattaja. Jo-
pa steriilin liinan toisella puolen meiltä kadehdi-
taan tätä lehteä. Annetaan Finnanestin elää! 
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