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Toimitukselta

FINNANESTin toimituskunnan raju uudistu-
minen vuosi sitten asetti uudelle toimituksel-
le melkoisesti paineita ja taisi epäilyttää mui-

takin kuin asianosaisia. Uskomme kuitenkin onnis-
tuneemme. Onnistuminen ei ole sattumaa vaan mo-
nen tekijän summa. Esimerkiksi edellisten toimi-
tusten tekemä pohjatyö, taittotyön ulkoistaminen, 
nettitoimittajan ja ilmoitustenhankkijan jatkami-
nen sekä lukuisten kirjoittajien työpanos ovat olleet 
edellytyksiä lehden onnistumiselle. Työtä se kuiten-
kin on teettänyt. Kiitos kaikille mukana olleille ja 
tukijoille.

Työmäärän järjestämiseksi ja lehden edelleen ke-
hittämiseksi ensivuoden aikataulua on muutettu to-
tutusta. Uusi aikataulu on nähtävissä lehden etusi-
vulta. Ei siis kannesta vaan sivulta, joka on aukean 
oikealla puolella, kun kannen kääntää auki. Sitä voi 
kutsua myös sivuksi, jossa on apinalaatikko. (Sieltä 
se aikataulu muuten löytyy aina. Vaikka kyllä toimi-
tus mielellään vastaa kyselyihinne jättöpäivästä.)

Suurin muutos uudessa aikataulussa on vuoden 
viimeisen numeron ilmestyminen operatiivisten päi-
vien jälkeen. Nyt numero siis on enemmän vuoden 
päättävä lehti. Tämän mahdollistaa se, että Opera-
tiivisten päivien abstraktit julkaistaan myös Kirur-
giyhdistyksen kotimaisessa julkaisusarjassa, joka jae-
taan Operatiivisten päivien materiaalissa. Suuret kii-
tokset Anne Vakkurille asian järjestämisestä. Toki 

abstraktit ovat sitten myös luettavissa myöhemmin 
FINNANESTista.

Kirjoittajien ja toimituskunnan työhön oleelli-
sesti vaikuttavia ovat numeroiden 1 ja 4 siirtyneet 
jättöajat. Nyt helsinkiläiset eivät joudu viimeistele-
mään kirjoituksiaan joululomalla, eivätkä oululaiset 
kesälomalla. Heinäkuun lopulla lehden teko oli toi-
mitukselle melkoinen ponnistus. Tulosta on kylläkin 
kehuttu. Uudella aikataululla kevätkokouksen abst-
raktit on tarkoitus saada lehteen numero 3 eli kesä-
kuulle luettavaksi.

Aikataulua on tiivistetty siten, että jättöpäivästä 
lehden suunniteltuun ilmestymiseen on viisi viikkoa 
aikaisemman kuuden sijasta. Tämä tarkoittaa, että 
jättöpäivässä ei ole pelivaraa. Seuraavia numeroita 
toki sitten aina tehdään.

Nämä tiedot tietenkin sillä varauksella, että yh-
distyksen vuosikokous ei vaihda FINNANESTin 
päätoimittajaa.

Päätoimittaja vaihtuu vuodeksi 2005, joten 
mietintämyssyt päälle. Nykytoimitus on osoit-
tanut, ettei toimitustyö ole paikkaan sidottu ei-
kä koko toimituksen tarvitse olla samalla paikka-
kunnalla. Sähköpostit toimii ja joskus asiat hoi-
tuu vanhanaikaisesti puhelimellakin.        r
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