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En päivääkään vaihtaisi pois

K

iitos Riku Aantaa, kun pyysit minua päätoimittajaksi.
Samanaikaisesti päätoimittajuuden kanssa sain harteilleni työ
yksikköni ylilääkärin vastuun. Jouduin pohtimaan, riittävätkö voima
varani ja osaamiseni. Lehden antama haaste oli kuitenkin niin kieh
tova, etten voinut sitä vastustaa. Se kannatti.
Lehteä tehdessäni olen viettänyt lukemattomia unettomia öitä. Tuleeko
lehteen riittävästi aineistoa? Pitääkö yliopistoklinikan lupaus? Onnistuuko
kaikki aikataulussa? Innostuvatko ilmoittajat? Vuotuista toimituskalenteria
laatiessani olen ihmetellyt, milloin pääsen lomalle ja milloin ehdin koulu
tukseen.
Finnanestin teko on toiminut tuuletusikkunana yksikön vetämisen
rinnalla. Päätoimittajaurani tärkein anti on ollut tunne siitä, että jokainen
ilmestynyt numero on ollut täysipainoinen tieteellinen kokonaisuus, jossa on
ollut mukana ripaus keveyttä. Harvoin työstä saa niin paljon innostunutta
palautetta kuin Finnanestin tekemisestä. Olen oppinut myös kantamaan
vastuun lehden tekemisestä.
Päätoimittajuuden myötä olen löytänyt uudelleen kirjoittamisen ilon.
Lehteä tehdessäni suhteeni valokuvaamiseen on syventynyt ja olen entistä
enemmän oppinut arvostamaan kuvajournalismia ja valokuvataidetta.
Perin vastuun lehdestä Johanna Tuukkaselta, joka jakoi minulle koke
muksensa lehden teosta. Aloittaessani päätoimittajana hain uutta ja modernia
ulkoasua lehdelle. Vankkumattomana tukenani uudistustyössä olivat Minna
Ilmakunnas, Minna Tallgren ja Eero Pesonen. Saimme erinomaisen tuen
nykyisen taittofirmamme Graafin osaavalta henkilökunnalta. Ajatuksemme
ja työskentelytapamme muokkautuivat nopeasti samalle linjalle. Graaf löysi
meille painotaloksi PunaMustan, jonka kanssa työskentely on ollut vaiva
tonta.
Lehden kustantaa SAY, jonka johtokunta on seissyt takanani, mutta ei
edessäni. Sen tekee toimituskunta, jonka osaaminen ja innostus on kan
tanut epäuskonkin yli. Lehteä ei olisi ilman kirjoittajia, joita kollegakunta
on täynnä. Professoreiden panos lehden akateemisuuden ylläpitämisessä on
ollut ensiarvoista. Lehden sivut olisivat värittömät ilman upeita kuvia, joita
osaava jäsenkunta tuottaa. Lehti ei elä ilman lukijoita, joiden palaute on
kehittänyt sitä.
Ilmoittajat mahdollistavat taloudellisesti lehden julkaisemisen ja kehit
tämisen. Kiitos Juhani Haasiolle ja Pekka Jakkulalle heidän tärkeästä panok
sestaan yhteistyökumppaneiden hankinnassa.
Aivan erityisesti haluan kiittää Markku Hynystä ja Arvi Yli-Hankalaa,
jotka ovat olleet korvaamaton tuki moninaisissa tilanteissa, joissa olen tar
vinnut viisasta näkemystä.
Ja lopuksi suurkiitos Vesa Kontiselle, joka mahdollistaa ”eläköitymiseni”.
Vastuu lehden teosta siirtyy pystyviin käsiin.
Siirryn syrjään monta kokemusta rikkaampana. 
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