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Päätoimittajaksi ryhtyessäni jotkut jäsenet 
esittivät toiveensa teemanumeroista. En-
simmäiset kaksi vuotta jätin tämän toiveen 

toteuttamatta, koska lehtien toimittamisessa yli-
opistopohjaltakin riitti haastetta. Kun minut valit-
tiin päätoimittajaksi vielä kolmanneksi vuodeksi, 
ajattelin, että Finnanest voisi sen kunniaksi puris-
taa teemanumeron. 

Teeman ongelma on siinä, että se sekoittaa 
MAK Mattilan lanseeraaman yliopistopakan, kos-
ka mikään yliopisto yksin ei luullakseni pysty tee-
manumeroa tuottamaan. Lehteä piti siis lähteä ka-
saamaan muulta pohjalta, ja päädyin alajaoksiin. 
Nehän itsessään edustavat tiettyä teemaa. 

Päätoimittajakauteni aikana SAY:n alajaokset 
ovat merkittävästi pönkittäneet asemaansa. Joil-
lakin on omat nettisivutkin. Tehohoidon ja Ensi-
hoidon alajaokset vastasivatkin huutoon hetimi-
ten. Siitä luonnollisesti seurasi, että piti saada kol-
maskin teemanumero, joka käsittelee kivun hoi-
toa. Onhan omakin klinikkamme vaihtanut nimeä 
vuoden alussa. Ennen se oli Anestesiologian ja te-
hohoidon yksikkö, mutta nyt nimenä on Aneste-
siologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon 
klinikka (ATEK). Sama trendi on havaittu aikai-
semmin ainakin Helsingissä. 

Alajaoksiin vedotessani päädyin myös selvitte-
lemään niiden historiaa. Jonkin verran aiheesta on 
kirjoitettu SAY:n historiikissa Untako vain, mutta 

siinäkään ei erityisen systemaattisesti. Vielä tämän 
vuosituhannen alussa alajaokset eivät olleet niin 
pontevia, että niistä olisi historiikkiin kirjoitettu 
kapiittelia: Alajaokset.

Untako vain -kirjasta, vanhoista Finnanesteis- 
ta ja Jussi Heinoselta ja Jouko Jaloselta kyseltyä-
ni vahvistui tieto, että ensimmäiset alajaokset: Sy-
dänanestesian, Lasten anestesiologian ja Tehohoi-
don alajaokset perustettiin vuonna 1989. Sitä en-
nenkin Lastenanestesiologeilla ja Sydänanestesio-
logeilla oli ollut klubitoimintaa. Kivunhoidon ala-
jaos perustettiin SAY:n kevätkokouksessa Rukalla 
vuonna 1994 ja Ensihoidon alajaos vasta vuonna 
2000. Yhteensähän alajaoksia on nyt kahdeksan.

Ensimmäisenä alajaoksista on nyt vuorossa Te-
hohoito, joka Ville Pettilän johdolla on laatinut tä-
män teemanumeron. Kolmosnumeron teemana 
tulee olemaan kivunhoito ja viitosnumeron tee-
mana ensihoito. Nelosnumeroon tulevat Opera-
tiivisten päivien abstraktit, joiden viimeinen jättö-
päivä on 14.9.2007.

Vakiopalstat ovat tässäkin lehdessä normaalita-
paan kuopiolaisten laatimia. Poikkeuksellista täs-
sä numerossa on, että SAY:n puheenjohtaja on an-
tanut palstansa SAY:n Tehohoidon alajaoksen pu-
heenjohtajan käyttöön.                                
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