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 ` Finnanestin osittain uudistunut 
toimituskunta kokoontui marraskuun 
lopulla Operatiivisten päivien aikaan 
ideoimaan, miten lehteä kehitetään 
jatkossa. Päätoimittajana jatkaa Ritva 
Jokela. Toimituskunnasta jäi nyt pois 
toimitussihteerinä toiminut Minna 
Tallgren, jonka suuret saappaat täyt-
tää Sara Nisula. Ilmoitushankkijan 
pestin jätti Juhani Haasio, jota seuraa 
yhdistykselle tärkeässä tehtävässä 
Pekka Jakkula. Verkkotoimittajan 
tehtävän kauan sitä hoitaneelta Otto 
Pitkäseltä otti hoitaakseen vuoden 
2013 lopussa Ville Koskela. Jatkuvuut-
ta toimituskunnassa edustavat lähes 
kymmenen vuoden kokemuksella 
Hannele Heine ja Arvi Yli-Hankala, 
joka professorina on myös lehden 
akateemisuuden takuumies. Koke-
musta edustaa toimituskunnassa 
myös Leila Niemi-Murola. Pitkään 
toimituskunnassa myös toimineen 
Nina Keinäsen persoona on omiaan 
vastaamaan lehden viihdeosastosta. 
Toimituskunnassa uusin jäsen on 
syksyllä aloittanut Maria Heliste, jolle 
samoin kuin vuosi sitten aloittaneelle 
Riikka Lehtisalolle hyvä ja elävä 
suomen kieli on tärkeää.

Lehden kiitetystä taitosta on 
vastaa edelleen Helsingissä Etu-Töö-
lössä toimiva Graaf Oy, jonka kanssa 
yhteistyö on kolmen vuoden aikana 
muotoutunut jouhevaksi. Lehden 
korkeatasoinen painotyö tehdään 

jatkossakin PunaMusta Oy:ssä Joen-
suussa.

hannele heine
LL, erikoislääkäri, Tyks
Hannele on Finnanestin koulutustoi-
mittaja. Hän kokoaa lehteen koulu-
tuskalenterin, julkaistavia koulutus-
ilmoituksia ja muuta koulutukseen 
liittyvää aineistoa. Kymmenen 
vuotta lehden toimituskunnassa on 
hurahtanut huomaamatta mukavien 
kollegojen hyvässä seurassa yhtei-
seksi hyväksi toimien. Tuloksena on 
syntynyt alati parempia Finnanesteja. 
Koulutustoimittaja yllättyi, kun hänen 
osin vastustamansa lehden ulkoasu-
muutos on osoittautunut oivallisen 
onnistuneeksi; silti värillä on edelleen 
väliä, ”en pidä beigestä enkä home-
väreistä”. Hannele työskentelee 
Tyksissä perusanestesiologina, 
anestesiaa jo vuodesta 1986 lähtien. 
Nykyisellään yhä suuremman osan 
työajasta täyttää Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin Jukon koordinoi-
van pääluottamusmiehen tehtävät: 
huonot ajat lisäävät kysyntää.

Maria heliste
LL, erikoistuva lääkäri, Hyks
Maria on toimituskunnan juniori ja 
tuorein jäsen. Mariasta ei koskaan 
pitänyt tulla ”ainakaan lääkäriä”. 
Lukion jälkeen hän opiskeli Helsingin 
yliopistossa suomen kieltä ja yhteis-
kuntaoppia, kunnes parin vuoden 
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Koulutustoimittaja yllättyi, kun hänen osin 
vastustamansa lehden ulkoasumuutos on 

osoittautunut oivallisen onnistuneeksi.
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opiskelun jälkeen totesi, että haluaa 
sittenkin vaihtaa alaa – nimenomaan 
lääkäriksi. Alanvaihto ei ole ainakaan 
vielä kaduttanut. Tällä hetkellä 
takana on reilu vuosi anestesiologian 
erikoistumista. Finnanestissa Marian 
päätoiminen tehtävä on havainnoida 
ja pohdiskella erikoistuvan lääkärin 
arkea ja urakehitystä aloittelijasta 
erikoislääkäriksi ”Kasvukäyrillä”-pals-
talla.

Pekka Jakkula
LL, erikoislääkäri, Hyks, ensihoito
Pekka Jakkula on vastikään valmis-
tunut anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkäri, joka työskentelee 
tällä hetkellä Helsingin ensihoito-
yksikössä. Päätyönsä ohella hän 
toimii sivutoimisena tuntipettajana 
ammattikorkeakoulu Arcadassa ja 
vapaa-aikansa hän viettää lähinnä 
liikuntaharrastusten ja lukemisen 
parissa. Alkava väitöskirjaprojekti 
takaa sen, että aika ei erikoistumisen 
jälkeenkään käy pitkäksi.

Pekka jatkaa Juhani Haasion 
pitkään tekemää työtä Finnanestin 
ilmoitusvastaavana, jonka toimialaan 
kuuluvat myös SAY:n kevätkokouksen 
ja operatiivisten päivien näyttelyt. 
uuteen luottamustehtäväänsä hän 
suhtautuu innokkaasti. ”Samalla kun 
teen työtä yhdistyksen hyväksi pysyn 
kartalla myös siitä, mitä yritysmaail-
massa tapahtuu erikoisalaamme 
liittyen.” 

Ritva Jokela
Dosentti, ylilääkäri, Hyks,  
Naistenklinikka
Ritva ryhtyi vuoden 2011 alussa ilman 
päivänkään aiempaa lehdenteko- tai 
esimieskokemusta päätoimittajaksi 
ja anestesiaylilääkäriksi; kun kerran 
otetaan haasteita, otetaan sitten 
kunnolla. Lehden ulkoasun hän päätti 
uudistaa ensi töikseen. Tuekseen hän 
hankki ammattimaisen taittofirman 
lisäksi lähes ammattitason valo-
kuvausvälineet, joilla kuvaa haas-
tateltavien lisäksi ASAC-ystäviensä 
(Academic Society for Advanced 
Cooking) kanssa loihtimiaan gour-
met-tuotoksia. Laatuviinien kera. 
Keittokirjaa varten? Kulttuuria hän 
kuluttaa monipuolisesti, samoin 
ympäröivä yhteiskunta ilmiöineen 
kiehtoo. Lehti näkyi myös Operatiivi-
silla päivillä: Finnanest–symposiumin 
otsikko oli Lääketiede ja media. 
Lehden tekoon Ritva on jäänyt 
koukkuun. Päätoimittajuudesta hän 
aikoo luopua sitten kun on sen aika, 
hän kuitenkin lupaa.

nina keinänen 
LL, erikoislääkäri, OYS
”Nartun rakenne on tasapainoinen ja 
sen luusto on vahva olematta raskas. 
Se on tiivis ja vankka, ei liioiteltu, 
kuitenkin riittävän tyylikäs. Se on tar-
mokas yksilö, jolla on eloisa ja älykäs 
ilme. Olemukseltaan narttu on pieni, 
vankka, väsymätön ja energinen kuin 
ratsuponi. Käyttäytymiseltään se 

on sosiaalinen ja sopeutuu kaikkiin 
oloihin. Sillä on älykäs ja tarkkaavai-
nen ilme sekä tasapainoinen luonne. 
Se metsästää kaikenlaista riistaa, 
kaikenlaisissa maastoissa ja se on 
metsästysinnoltaan varhaiskypsä. 
Narttu on erinomainen hakija ja 
liikkuja. Sillä on lisäksi erinomainen 
hajuaisti, maastonpeittävyys ja se 
on helppo kouluttaa. Hampaat ovat 
hyvin kiinnittyneet, täysilukuiset ja 
hyvin leikkaavat. Kaula on nartulla 
keskipitkä ja lihaksikas kiinnittyen 
lapoihin sulavasti ilman löysää kaula-
nahkaa. Karva on rungossa hienoa, 
pinnanmyötäistä ja hieman laineikas-
ta. Lantio on leveä ja lihaksikas, vain 
hieman viistoutuen.”

Finnanestin toimituksessa narttu 
vastaa viihdeosastosta, erityisesti 
Jatkiksen sydänverta vuodattavista 
tarinoista yhdessä erikoistuvan 
lääkärin Anni Karppisen kanssa. 
Työssään Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa narttu työskentelee teho-
osastolla ja leikkaussalissa keskittyen 
erityisesti neurokirurgisten potilai-
den hoitamiseen.

ville koskela
LL, erikoistuva lääkäri, KYS
Ville Koskela on toiminut Finnanestin 
nettitoimittajana vuodesta 2013 al-
kaen. Hän hoitaa SAY:n ja Finnanestin 
nettisivujen päivittäistä ylläpitoa 
kuten lehden artikkeleiden latausta 
nettiin, extranetin ylläpitoa sekä 
tapahtumakalenterin ja uutispalstan 

Mikäli huomaat rikkinäisen linkin sivuilla 
tai sinulla ei vielä ole extranet-tunnuksia, 

ole yhteydessä verkkotoimittajaan.
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päivitystä. Vapaa-ajallaan SAY:n töis-
tä Ville erikoistuu anestesiologiaan ja 
tehohoitoon Kuopion yliopistollises-
sa sairaalassa, josta nettitoimittajan 
tehtävä on myös peritty. Nettitoimit-
tajan tehtävässä häntä kiinnostavat 
erityisesti palveluiden kehittäminen 
käyttäjä ja käytettävyys huomioon-
ottaen, ajankohtaista tietosisältöä ja 
mobiililaitteita unohtamatta. Mikäli 
huomaat rikkinäisen linkin sivuilla tai 
sinulla ei vielä ole extranet-tunnuksia, 
ole yhteydessä Villeen.

Riikka lehtisalo
LL, erikoistuva lääkäri, Hyks 
Riikka seurasi ennen lääkärikouluun 
hakeutumistaan vanhempiensa 
jalanjälkiä kohti toimittajan uraa. 
Saatuaan viestinnästä kandin paperit 
vaihtuivat askeleet isosiskon perässä 
lääketieteen maailmaan. Kirjoittami-
nen, lukeminen ja suomen kielen ke-
hityksen seuraaminen ovat kuitenkin 
kulkeneet lääketieteen rinnalla koko 
ajan ja Riikka on kirjoittanut artikke-
leita free-lancerina eri lehtiin sekä 
käynyt kirjoituskursseilla, pitääkseen 
suomen kieltään yllä ja elävänä. 

Finnanestissa hienointa on 
päästä seuraamaan siltä kuuluisalta 
aitiopaikalta Suomessa tehtävää alan 
tutkimusta. Lehdellä on kunnian-
himoinen linja, että julkaistujen 
artikkeleiden tiede on tasokasta ja 
suomeksi kirjoitettuna teksteistä 
on kitketty turhat englanninkielen 
vaikutteet pois. On ylpeyden aihe, 

että meillä julkaistaan suomenkie-
listä tieteellistä anestesian julkaisua 
ja Riikka on iloinen, että saa olla 
toimituskunnassa mukana. Hänen 
tehtävänään on oikolukea kirjoittajien 
tekstejä sekä huolehtia inhimillinen 
tekijä -palstasta.

leila niemi-Murola
Kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
Dosentti, erikoislääkäri, Hyks, Mei-
lahden sairaalan leikkausosasto
Leila työskentelee kliinisenä opettaja-
na Helsingin yliopistossa ja erikoislää-
kärinä Meilahden leikkausosastolla. 
Hän on vakaumuksellinen kliininen 
opettaja, joka on pyrkinyt kasvatta-
maan pedagogista ymmärrystään 
osallistumalla kaikkiin Helsingin 
yliopiston tarjoamiin pedagogisiin 
koulutuksiin. Master of Medical 
Education -tutkinnon hän suoritti 
Karoliinisessa Instituutissa vuonna 
2013 ja on sen jälkeen osallistunut 
Maastrichtin yliopiston järjestämille 
lyhytkursseille. Leila on tutkimus-
työssään keskittynyt elvytyksen, 
kivunhoidon ja simulaatio-opetuksen 
kehittämiseen. 

Finnanestin toimitukseen 
Leila liittyi päätoimeensa liittyvien 
asioiden takia, väitöskirjojen yhteen-
vetojen toimittajana. Toimittajan 
työ on arvokas henkireikä, sillä se 
tarjoaa oivan ikkunan kliinisen työn ja 
tutkimuksen maailmaan, joka välillä 
jää lisääntyvän opetustyön takia liian 
vähälle huomiolle.

Sara nisula
LT, erikoislääkäri, Hyks, teho-osastot
Sara on lehden toimitussihteeri, 
jonka työnkuvaan kuuluu yhteyden-
pito kirjoittajiin, materiaalin keräys ja 
editointi sekä päätoimittajan oikeana 
kätenä toimiminen. Sara aloitti 
tehtävässä syksyllä 2014 ja toimii 
lehdenteon ulkopuolella erikois-
lääkärinä Hyks Tehoklinikassa. Sara 
kuvasi itseään jo edellisessä lehdessä 
(Finnanest 2014; 47: 316). 

Arvi Yli-hankala 
Anestesiologian professori, Tampe-
reen yliopisto 
Arvi on ollut tekemässä Finnanestia 
jo lähes kymmenen vuotta. Aikoinaan 
hän kuvasi lehdelle jonkin verran, 
nykyisin lähinnä oikolukee tekstejä ja 
pyydettäessä sparraa päätoimittajaa 
juttuaiheiden kehittelyssä. ”F-lehden 
toimituksessa on kivoja, älyllisiä ihmi-
siä, joiden seurassa viihtyy, ja hyviä 
tekstejä on ilo lukea – varsinkin, kun 
pääsee joskus vähän vääntelemään 
niiden kieliasua. Lehti on niin hieno, 
että on etuoikeus saada toimittaa 
sitä.” 

Lehti on niin hieno, että on etuoikeus 
saada toimittaa sitä.




