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Janne Aaltonen
janne.aaltonen@hus.fi

LL Helsingin yliopisto 1995. Anestesiologian erikoislääkäri Helsingin yliopisto 2002. 
Tämänhetkinen tehtävä projektipäällikkö Kirurgian toimialalla HUS:ssa, vastaten anes-
tesia- ja tehotietojärjestelmän käyttöönoton koordinaatiosta Meilahden sairaalassa, leik-
kaustoiminnan ohjausjärjestelmän hankesuunnittelun koordinaatiosta ja elinsiirtotieto-
järjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton koordinaatiosta sekä toimien asiantuntijana 
muissa tietojärjestelmähankkeissa. Lääkäriliiton valtuuskunnan jäsen 2000–. Finnanes-
tin toimittaja 2000–2001, Finnanestin webmaster 2001–.

Seppo Alahuhta, professori
Anestesiaklinikka, OYS
seppo.alahuhta@ppshp.fi

Vastuualueeni on Finnanestin uutispalsta.

Kai Kiviluoma, päätoimittaja
kai.kiviluoma@ppshp.fi

Päätoimittaja Kai Kiviluoma on 42-vuotias alunperin Etelä-Pohjanmaalta Ouluun opis-
kelemaan lähtenyt yhden vaimon mies ja kahden pojan isä. Opiskeluaikana innostuin 
tutkimustyöstä, joka on säilynyt kiinnostuksen kohteena reilut parikymmentä vuotta. 
Anestesiologian ja tehohoidon tiiviimmän opiskelun aloitin perehdyttyäni ensin syvälli-
semmin rotan sydämen aineenvaihdunnan säätelyyn. Nykyisin toimin OYS:n virkaa te-
kevänä lastenanestesiologian osastonylilääkärinä.

Finnanestin lisäksi harrastan nykyisin epäsäännöllistä liikuntaa ja intensiivistä nuori-
soliikuntaan liittyvää kuljetus- ja muuta tukipalvelua.

Päivi Laurila, toimitussihteeri
OYS Anestesiaklinikka, PL 21, 90029 OYS, (08) 3152011/haku 2288
paivi.laurila@oulu.fi

Toimin OYS:n anestesiaklinikassa päätoimisena apulaisopettajana ja sivutoimisena eri-
koislääkärinä.

Finnanestissa hoidan toimitussihteerin tehtäviä. Otan vastaan lähetetyt tekstit, siirrän 
ne edelleen oikoluettavaksi ja aikanaan lähetän ne taittajalle. Tarkastamme vielä vedok-
set ennen lehden painamista. Koska prosessi on näinkin monivaiheinen, olisin iloinen, 
jos kaikki kirjoittajat yrittäisivät pitää dead-line päivämääristä kiinni. Kaikki valokuvaa-
misesta innostuneet ovat tervetulleita lähettämään minulle kuvia, joita voimme julkais-
ta Finnanestin sivuilla.

Toimituskunta esittäytyy
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Kati Martikainen, LL, sairaalalääkäri
OYS Anestesiaklinikka, (08) 315 2011/haku 2283
kati.martikainen@oulu.fi

Olen anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri. OYS:ssa olen työskennellyt 
vuodesta 1999, tätä ennen minut työllisti Kainuun keskussairaalan anestesiaklinikka. 
Vastuullani on erityisesti Finnanestin koulutuskalenteri, johon ovat tervetulleita kaik-
ki vihjeet ja tiedot alaamme liittyvistä kotimaisista ja kansainvälisistä koulutustilaisuuk-
sista.

Timo Salomäki
timo.salomaki@ppshp.fi

Olen Finnanestin toimittaja ja OYS:n anestesiaklinikan hallinnollinen apulaisylilääkäri. 
Jos olet tuoreeltaan väitellyt niin onnitteluni ja harras pyyntö lähettää minulle väitöskir-
jastasi referaatti julkaistavaksi Finnanestissa.

Vilho Vainionpää, apulaisopettaja, dos
OYS Anestesiaklinikka, PL 21 90029 OYS, (08) 3152011 / haku 4740
vilho.vainionpaa@oulu.fi

Artikkelitoimittamisen lisäksi vastuualueenani on ”Kirjauutuuksia” ja ”Kirja-ar-
vostelut” palstat. Jotta jälkimmäiselle saataisiin aineistoa, rohkaisen jäsenistöä tart-
tumaan kiinnostavalta tuntuvan kirjan arvioimiseen. Käytännössä se tapahtuu si-
ten, että kiinnostunut arvostelija ottaa yhteyttä esim. minuun, jolloin sovitaan kir-
jan hankinnasta Akateemisesta kirjakaupasta Helsingistä ja arvioinnin valmistu-
misaikataulusta. Kirjan maksaa SAY ja arvostelija saa sen itselleen palkkiona. r
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