
Muutoksia  
Finnanestin toimituksessa

 f Finnanestin toimittajana on aloitta-
nut Anna Kivistö Helsingistä. Hän on 
kauppatieteen ja filosofian maisteri, 
joka erikoistuu nyt anestesiologiaan 
HYKS ATeKissa. Anna kertoo: ”Olen 
Helsingistä kotoisin, mutta Orimattilas-
sa ja Lahdessa kriittiset kasvuvuoteni 
viettänyt anestesiologiaan erikois-
tuva lääkäri. Olen kauppatieteiden, 
biologian ja lääketieteessä sisätautien 
kautta koukannut anestesiapuolelle ja 
anestesiasta löytänyt sisäisen rauhan, 
joskin päivystän edelleen sisätaudeilla 
harrastuksenomaisesti. Joidenkin ulko-

maan vuosien jälkeen olen juurtunut 
(löyhähkösti) Helsinkiin. Olen myös 
kahvitellut Lääkäriliiton sosiaali- ja 
terveyspoliittisessa valiokunnassa 
aiemmin. Innostun herkästi uusista 
asioista, kuten nyt tästä toimituksesta, 
mutta pyrin kuitenkin hoitamaan asiat 
kunniallisesti loppuun! Ulkoiluharras-
tukset ja vuoristoilma ovat minulle 
rakkaita, joskin tällä hetkellä työmatka-
pyöräily vie kaikki mehut.” 

Tervetuloa mukaan Anna! 

Maria Heliste Helsingistä lopettaa Finnanestin toimituskunnassa tämän leh-
den jälkeen. Finnanest kiittää Mariaa usean vuoden työstä lehden hyväksi!

Esityslista
Suomen Anestesiologiyhdistys ry

Yhdistyksen kevätkokous

Aika: Torstai 5.4.2019 klo 12.00
Paikka:  Kokous- ja kongressi keskus  

Levi Summit, Tunturitie 205, Levi

1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätös-

valtaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin 

valinta sekä pöytäkirjantarkasta jien ja 
ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen työjärjestyksen 
vahvistaminen

5. SAY:n puheenjohtajan katsaus
6. Jäsenasiat

 § hakemukset jäseneksi
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

Leila Niemi-Murola Suomen 
edustajaksi ESA:n johtokuntaan

 f Leila Niemi-Murola Helsingistä on valittu Suomen edustajaksi ESAn 
johto kuntaan kaudelle huhtikuun 2019 alusta maaliskuun 2022 loppuun. 

Suomen uusi edustaja ESA:n johtokunnassa on Leila Niemi-Murola.

Finnanestin uusin toimittaja Anna Kivistö.  
Kuva Hanna Laukka, 2018
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Kiitos hienoista synttärikuvista, Made Möldre!
Finnanestissa 4/2018 julkaistut upeat 
kuvat lehden 50-vuotisjuhlista oli ottanut 
osastonlääkäri Made Möldre Helsingistä. 

Kuvateksteistä oli unohtunut kuvaajan 
nimi, mikä on erityisen kiusallista siksi, 
että Made tuli toimituksen pyynnöstä 

juhliin nimenomaan valokuvaamaan. 
Kiitos hienoista kuvista ja pahoittelut 
kömmähdyksestä kuvateksteissä! 

Kuvat Made Möldre, 2018.
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