Nyt

Sara Nisula alkaa tekemään Finnanestia
`` Olen Sara Nisula, espoolainen
erikoislääkäri ja Minna Tallgrenin
manttelinperijä Finnanestin toimitussihteerinä. Minut ohjasi tähän vastuulliseen tehtävään se perinteinen
ajopuuteoria (lue: uhkailu, kiristys ja
lahjonta) sekä tietysti oma vapaaehtoisuuteni.
Vaikka olen Finnanestia melkein 10 vuotta nuorempi, ulottuu
historiani lehdentekijänä kauas. Itse
toimittamaani ja äidin työpaikan kopiokoneella monistettua ”Paloheinän
Pörröturkit” –koiralehteä julkaistiin
kuitenkin muistaakseni puolitoista
numeroa 1980-luvun alkupuolella.
Yläasteella kuuluin jokseenkin näivettyneen koululehden toimitukseen
ja opiskelijana kirjoitin salanimellä
epämääräisyyksiä LKS:n Q-kautiseen.
Tätä taustaa vasten minulla saattaa
olla vielä jotain opittavaa lehdenteosta.
Tyyppinä olen enemmän ”kyllä”
kuin ”ehkä”. Tosin yleensä sanon
ensin aina ”ei”. Mielestäni harrastan korkeakulttuuria, musiikkia
ja urheilua, mutta käytännössä
maallikkoaikani jakaantuu omakotitalonhoidon ja niiden projektien
kesken, joihin muistaakseni sanoin

”ei”. Ylivuotoaikanani seison pellolla
erilajisten nelijalkaisten kera. Ne
ovat hyvää lomaseuraa, koska niistä
kukaan ei tarvitse CV-katetria eikä
niiden omaisten kanssa tarvitse
keskustella.
Ahkeruuteni ohessa opettelen
tekemättömyyttä. Haaveilen istuskelusta sohvalla, mutta siihen sisäisen
moottorini kierrokset sopeutuvat
huonosti. Jonkinasteisesta kirjoitusharrastuksestani huolimatta en juuri
lue; unenlahjani ovat sitä luokkaa,
ettei romaanin saman neljän sivun tavaaminen illasta toiseen ole tuntunut
mielekkäältä. Entisenä kilpaurheilijana palvon luonnollisesti ihmiskehoa
ja toimintani tähtääkin useimmiten
joko sen kunnostamiseen tai aktiiviseen tärvelyyn.
Nyt kun suurin äidinkielellinen
häpeätahrani — ”alkaa tekemään”
ylioppilaskirjoitusten preliaineen
ensimmäisessä lauseessa vuonna
1996 — on virallisesti kielitoimiston
toimesta puhdistettu, uskaltauduin
tähän vaativaan Finnanestin armoitetun kielinipon tehtävään. Nyt
kertaan ne pilkkusäännöt ja päästän
valloilleen Mäkelänrinteen lukion
majesteettisen äidinkielen lehtorin

Toimitussihteeri Sara Nisula

kovalla työllä päähäni takoman kielija tyylioppipaketin. Tulen toivottavasti vastaanottamaan teiltä tulevina
vuosina äärettömän monta taitavaa,
inspiroivaa ja erikoista kirjoitusta,
jotka ovat ennen kaikkea meidän,
suomalaisten anestesiologien
näköisiä! 
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