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FINNANESTIN TEKIJÄT 2018

 f Finnanestin toimituskunta on 
jälleen hieman uudistunut. Toimitus-
kunnassa on tällä hetkellä 14 inno-
kasta jäsentä eri puolilta Suomea, 
ja maantieteellinen kattavuus alkaa 
olla hyvällä mallilla. Lehden päätoi-
mittajana jatkaa Vesa Kontinen. Sara 
Nisula väistyi vuoden vaihteessa 
toimitussihteerin paikalta rivitoimit-
tajaksi, ja hänen loisteliasta toimitus-
sihteerin uraansa pyrkii jäljittelemään 
uusi toimitussihteeri Laura Ylikauma. 
Koulutuskalenterista on jo jonkin ai-
kaa vastannut Anna Sepponen-Lavik-
ko, ja verkkotoimittajan paikkaa pitää 
edelleen Ville Koskela. Lehden ilmoi-
tushankkijana jatkaa Pekka Jakkula. 
Kasvukäyrillä-palstan kirjoittaja Maria 
Heliste on lupautunut jatkamaan 
toimituskunnassa, vaikka itse palstan 
elinkaari alkaa lähentyä luonnollista 
loppuaan Marian valmistumisen 
lähestyessä. Inhimillinen tekijä -pals-
tan vastaavana toimittajana jatkaa 
Riikka Lehtisalo, ja uutena Elämää 
suurempi harrastukseni -palstan vas-
tuutoimittajana aloittaa aiemmin jo 
toimitukseen kuulunut Heidi Vanhala. 
Toimituskunnassa jatkavat myös Ulla 
Ahlmén-Laiho, Inari Listo sekä Karolii-
na Wares. Tuoreimpina vahvistuksina 
mukaan on saatu Sinikka Rantala 
Oulusta sekä Hannaleena Karjalainen 
Kuopiosta.  

Lehden taitosta vastaa edelleen 
Graaf ja painotyön tekee PunaMus-
ta. Suuri kiitos hyvästä ja sujuvasta 
yhteistyöstä!

Lehteen on pyritty kokoamaan 
teema-artikkeleita vaihtuvien teemo-
jen ympärille. Viiden yliopistokaupun-
gin rooli lehden toimittamisessa py-
syy ennallaan, ja edelleen julkaistaan 
myös teemojen ja vastuuyliopiston 
ulkopuolelle jääviä artikkeleita. Kaikki 
ideat ja ehdotukset ovat erittäin 
tervetulleita, ja innokkaita kirjoittajia 
kaivataan aina. Lehden 50-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi teemme kevään 
aikana lukijakyselyn SAY:n jäsenille. 
Palautetta toki otetaan vastaan mie-
lellään juhlahumun laannuttuakin!

Vesa Kontinen,  
päätoimittaja,  
HYKS, Jorvin sairaala
Vesa on ajautunut Finnanestin pariin 
jo 2005, ja ylpeilee lehden palaverien 
jatkoilla voittaneensa Finnanest-pal-
kinnon lukuisia kertoja. Aikaisem-
missa toimituskunnan esittelyissä 
Vesa on epätoivoisesti yrittänyt pitää 
kiinni vihaisen nuoren miehen roolis-
ta. Lehden ja päätoimittajan täytet-
tyä 50 vuotta hän vihdoin myöntää 
olevansa pikemminkin myhäilevä 
teoreetikko niin telemark-hiihdossa, 
purjehduksessa, lämpimien ja kirkkai-
den vesien sukelluksissa, harrastelija-
hopeaseppänä kuin lehtihommis-
sakin. Sekä päätoimittajan että 
ylilääkärin tärkeimpänä hommana 
hän pitää hyvän tiimin rekrytoimista 
ja pitämistä tyytyväisenä. Lehden 
teossa hyvänä kakkosena tulee kirjoi-
tusohjeista nalkuttaminen.

Laura Ylikauma,  
toimitussihteeri,  
OYS
Laura on edustanut pohjoisempaa 
Suomea Finnanestin toimituskunnas-
sa jo parin vuoden ajan, ja hänestä 
tuli Finnanestin uusi toimitussihteeri 
tämän vuoden alussa. Laura kokee, 
että on suuri kunnia saada jatkaa 
lehden toimittamista, nyt hieman 
eri näkökulmasta ja uusin haastein. 
Harrastus-palstasta kahden vuoden 
ajan vastanneena olisi ollut luontevaa 
aloittaa joku uusi harrastus, mutta 
edelleen Lauran vapaa-aika kuluu 
matkustellen, liikkuen ja sosiaalisia 
yhteyksiä ylläpitäen. Lauran toiveena 
olisi, että yhä suurempi joukko yhä 
laajemmalta alueelta Suomea innos-
tuisi kirjoittamaan Finnanestiin. ”FA 
on monipuolinen ja korkeatasoinen 
lehti, jota toimittaessa saa olla ylpeä 
hienosta ammattikunnastamme!”
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Anna Sepponen-Lavikko, koulutustoimittaja, Tays
Anna on Finnanestin koulutustoimittaja, joka pitää SAY:n koulutuskalenterin järjestyk-
sessä. Koulutustoimittajan pestin hän sai päätoimittajan huomattua toimituskunnan 
Tampereen jäsenen onnistuvan organisoimaan kalenterimerkinnät kohdilleen. Vaikka 
Anna onkin lähes aina ajan tasalla siitä, mitä koulutuksia anestesiologian alalla on tarjolla, 
voi hänelle vinkata, mikäli havaitsee koulutuskalenterissa puutteita tai haluaisi mainos-
taa mainiota koulutusta kollegoille. Anna kokee Finnanestin toimituskunnan jäsenyyden 
erinomaisena tapana osallistua aktiivisesti SAY:n toimintaan. Hänen mielestään on myös 
tärkeää julkaista laadukasta anestesiologiaan liittyvää luettavaa suomen kielellä. Anna 
työskentelee Tays:n Anestesiayksikössä, ja hänen sydämensä sykkii erityisesti lapsille: 
lastenanestesiologian erityispätevyys onkin työn alla. Työltä ja perheeltä liikenevän ajan 
hän soittaa viulua sinfoniaorkesterissa, harrastaa partioprojekteja ja vaeltaa ystävien 
kanssa.

Ville Koskela, verkkotoimittaja, KYS
Ville peri SAY:n verkkotoimittajan pestin pitkäaikaiselta edeltäjältään Otto Pitkäseltä 
muutama vuosi sitten. Verkkotoimittaja vastaa SAY:n nettisivujen ja Finnanestin sähköi-
sen version ylläpidosta. Ville antaakin mielellään kuvan itsestään uusimpien teknologioi-
den tuntijana, mutta totuus lienee toisenlainen. Oikeasti Ville on kiinnostunut vanhoista 
ruotsalaisista autoista, italialaisista moottoripyöristä ja talonsa lämmittämisestä puilla. 
Näitä harrastuksia hän rahoittaa käymällä töissä Puijon sairaalan teho-osastolla. Jotain 
sitoutumisesta verkkotoimittajan tehtävään kertoo se, että Villen auton rekisterinumero 
alkaa kirjaimin “SAY”.

Ulla Ahlmén-Laiho, Tyks
Ulla on yksi Tyks:n Totek-yksikön erikoislääkäreistä ja työskentelee lisäksi Turun 
yliopistossa anestesiologian ja tehohoidon kliinisenä opettajana. Finnanestin toimi-
tuskuntaan Ulla päätyi Julkisen sanan neuvoston jäsenyyskaudesta alkaneen mediaa 
koskevan kiinnostuksensa ja tutkimusaktiviteettinsa pohjalta. Simulaatiokouluttajana 
ja lääketieteen peruskoulutuksen mentorina koulutuksen kehittäminen on hänelle 
tärkeää, kuten ovat myös saaristoluonto, laitesukellus lämpimissä vesissä, kirjoittami-
nen ja ruokakulttuuri. Vapaa-aikaa kuluu myös satavuotiaan talon kunnossapitoon ja 
puutarhanhoitoon sekä kehnotasoiseen viulunsoittoon. Arkea jakaa IT-alalla työsken-
televä puoliso.

Maria Heliste, HYKS
Maria on pian erikoislääkäriksi valmistuva kollega Espoosta. Lehteen Maria rekrytoi-
tiin aikoinaan kirjoittamaan ”Kasvukäyrillä”-palstaa kuvaamaan erikoistuvan lääkärin 
polkua alusta loppuun. Palsta on pian tulossa tiensä päähän, mutta Maria 
aikoo paikata kolumnistin tehtävästä eläköitymisen jättämää tyhjää 
aukkoa jäämällä toimituskunnan jäseneksi. Kielitiede ja kirjoittami-
nen kiinnostavat Mariaa, sillä ennen lääkäriksi ryhtymistään Maria 
opiskeli suomen kieltä ja suunnitteli täysin erilaista uravalintaa. 
”Tässä saa yhdistää toisiinsa kaksi maailmaa, lääketieteen ja kieli-
tieteen, mikä on hauskaa.”

”Tässä saa 
yhdistää toisiinsa kaksi maailmaa, 
lääketieteen ja 
kielitieteen.”
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Hannaleena Karjalainen, KYS
Hannaleena on uusin rekrytointi Finnanestin toimituskunnan joukkoon. Hän toimii 
erikoislääkärinä KYS:n leikkaussaleissa. Erikoislääkäriuran ensimmäiset viisi vuotta hän 
toimi kliinisenä opettajana, mutta on sittemmin palannut takaisin oikeisiin töihin. Hä-
nellä on vakaa aikomus erikoistua neuroanestesiologiaan jossakin vaiheessa. Lisäksi 
hän pyrkii edistämään tieteellistä tutkimusta motolla ”hitaasti mutta epävarmasti”. 
Vapaa-ajalla hän harrastaa sohvalla makoilun lisäksi kulttuuria monialaisesti kuuluen 
siihen keski-ikäisten naisten joukkoon, joka täyttää teatteri-, tanssi- ja musiikkiesitys-
ten katsomot ja pitää kirjakaupat pystyssä. Myös kulinaariset ilot ovat lähellä hänen 
sydäntään. Ruumiinkulttuuria hän harrastaa vain koska on pakko.

Riikka Lehtisalo, HYKS
Riikka on viihtynyt toimituskunnassa jo useamman vuoden, ja hänestä onkin huippua 
olla mukana tekemässä suomenkielistä anestesiologista julkaisua. Muinaiset vies-
tinnän opinnot taisivat aikoinaan painaa vaakakupissa hänen liittyessään toimitus-
kuntaan. Riikan mielestä suomen kieli on kaunista, ja hän innostuu yhä uudestaan ja 
uudestaan sen hienouksista kaikenlaisissa teksteissä proosasta tiedeartikkeleihin. 
Riikkaa kiinnostavat ihmisten tarinat, ja niinpä hän etsii mielellään Finnanestiinkin 
kertomuksia leikkaussalin tuolta puolen Inhimillinen tekijä -palstalle. Päivät hän viettää 
tällä hetkellä Naistenklinikalla, illat taaperon kanssa ja vapaa-aikaa leimaa konditionaa-
li: jos ehtisin, lukisin, hölkkäisin, kirjoittaisin ja aloittaisin joogan. 

Inari Listo, HYKS 
Inari on helsinkiläinen anestesialääkäri, joka on ollut mukana Finnanestin riveissä 
vuoden verran. Kielen ja kirjallisuuden arvostus on häneen 
kulttuurikodista imeytynyt ominaisuus, jota on kiva päästä 
ilmentämään lehdentoimituksen parissa. Muut kirjalliset 
projektit antavat odottaa pöytälaatikosta ulostuloaan, 
joten sitä odotellessa hän keskittyy iltasatujen lukemi-
seen 3- ja 5-vuotiaille tyttärilleen. Inarin intohimona ovat 
ihmiselämän ilmiöt ja tarinat, joita lääketiede – ja hieno 
lehtemmekin – on pullollaan.

Sara Nisula, HYKS, Tehoklinikka
Toimituskunnan salkuton ministeri ja virallinen dinosaurus Sara hyppäsi mukaan rem-
miin jo edellisen päätoimittajan aikana. Sara on leipätyöltään tehohoitolääkäri, joskin 
viimeiset vuodet ovat enenevässä määrin kuluneet tietojärjestelmäprojekti Apotin 
parissa. Monta vuotta toimitussihteerinä toiminut Sara luovutti vuodenvaihteessa 
tehtävän Lauralle. “Siirsin toimitussihteerin pestin luottavaisin mielin eteenpäin, mut-
ta haluan ehdottomasti pysyä toimituskunnassa mukana. Tämän porukan kanssa on 
kiva tehdä hommia, ja huomaan aina uudestaan, miten paljon pidän suomen kielestä, 
tekstin tuottamisesta ja muokkaamisesta. “

”Intohimonani 

ovat ihmiselämän 

ilmiöt ja tarinat.”
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Sinikka Rantala, OYS
Vuonna 2012 Oulusta valmistunut ja tällä hetkellä OYS:ssa loppuvaiheen erikoistu-
misopintoja suorittava Sinikka päätyi Finnanestin toimituskuntaan talvella 2018 poh-
joista edustusta vahvistamaan. Sinikka kuvaakin olevansa ”avojalakanen oululainen”, 
vaikka sittemmin on vastentahtoisesti taipunut käyttämään putkisukkia ja crocseja 
myös leikkaussalissa. Kiinnostus sekä lääketieteeseen että kieleen syntyi jo lapsuu-
dessa, kun työkseen lääketieteen tekstien parissa kielentarkastusta tekevä ensimmäi-
sen asteen sukulainen tarjosi kiinnostavimmat (ja vähintään kohtalaista suomea ole-
vat) aiheet luettavaksi. Sittemmin kiinnostus vei maallikkopohjaiseen toimituskuntaan 
muutamissa pienemmissä julkaisuissa. Nyt muutaman vuoden toimitustauon jälkeen 
Sinikka on iloinen ja otettu saadessaan olla mukana tekemässä Suomen anestesiolo-
gien ykköslehteä. Finnanestin toimituksen lisäksi vapaa-aika kuluu perheen kanssa, 
vapaaehtoistyössä, musiikin parissa ja kaukoputkella taivaankappaleita ihastellen.

Heidi Vanhala, Tays
Heidi on Finnanestin Tampereen toimituksen toinen jäsen ja Elämää suurempi har-
rastukseni -palstan aloitteleva luotsi, jonka erikoistumisen viimeiset, haikeansuloiset 
tahdit soivat ensi syksynä. Sitä ennen on kuitenkin luvassa vielä paljon suuria ja pieniä 
seikkailuja niin Tays:n turvallisten seinien sisällä kuin kaukana suuressa maailmassa-
kin. Seikkailujen lomassa tämä pieni haaveilija istahtaa rakkaan flyygelin tai kirjojensa 
ääreen, tarttuu siveltimeen tai pujottaa juoksutossut jalkaan. Finnanestin toimitus-
kuntaan Heidi päätyi vuosi sitten vastattuaan myöntävästi yhteen elämän suurimmis-
ta kysymyksistä: ”Pidätkö lukemisesta?”

Karoliina Wares, HYKS, Jorvin sairaala
Karoliina rekrytoitiin mukaan Finnanest-hommiin alkuvuodesta 2017 Jorvin päiväkirur-
gisen osaston kahvihuoneessa. Oletettavasti vaa’assa painoi salattu turkulaismennei-
syys yleisen kirjallisuustieteen ja suomen kielen parissa, tai sitten toimittajaksi pyy-
dettiin siitä huolimatta... Joka tapauksessa vaihtelevan onnistuneesti anestesiologian 
ja tehohoidon erikoislääkäriä esittävä humanistintekele pääsi kaltaiseensa seuraan 
kieltä käyttämään ja sitä huoltamaan. Silloin, kun leikkaussalin anestesiahommilta ja 
puolelta miljoonalta jälkeläiseltään ehtii, Karoliina harrastaa puolivillaista kitaransoit-
toa ja sudenpentulauman pikkupartiolaisten nuorten mielten korruptointia sekä lukee 
ja syö suklaata lapsilta salaa.

”On tärkeää 
julkaista laadukasta 

anestesiologiaan 
liittyvää luettavaa 
suomen kielellä.”




