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Päätoimittaja Vesa Kontinen
LT, dosentti, ylilääkäri HYKS ATeK 
Jorvin sairaalan leikkausyksiköt
Finnanestin päätoimittajana aloit-
taa Vesa Kontinen, joka on ollut 
mukana toimituskunnassa vuosina 
2005–2008. Hän on toiminut 
90-luvun lopussa Annals of Medici-
nen mainostoimittajana ja vuosina 
2011-2015 Scandinavian Journal of 
Pain:in toimittajana. Aikaisempaa 
päätoimittajakokemusta hänellä on 
partiolippukunta Tapiolan Metsänkä-
vijöiden ”Pikku Töhnä” –lehdestä ja 
Rannikkotykistökoulun reserviupsee-
rikurssin numero 185 matrikkelista. 
Kipututkimuksen ja kipulääkärin 
työn jälkeen Vesa on suuntautunut 
leikkaussalianestesiologiaan ja 
johtamiseen. Tutkimustyö keskittyy 
akuutin kivun hoitoon. Päätoimittajan 
harrastuksista on selvässä nousussa 
YLE Puheen keskusteluohjelmien 
kuuntelu autoa ajaessa.

Toimitussihteeri Sara Nisula
LT, Erikoislääkäri, HYKS ATeK Tehokli-
nikka
Lehden toimitussihteerinä jatkaa 
omien sanojensa mukaan ”reilusti 
alle nelikymppinen” Sara Nisula 
Espoosta. Silloin kun toimitussihtee-
rin tehtävistä jää aikaa, Sara työsken-
telee osastonlääkärinä Meilahden 
sairaalan uudella teho-osastolla 
M1 (kyllä, se on todella nimeltään 
M1). Toimitussihteerin työnkuvaan 
kuuluu yhteydenpito kirjoittajiin, 
materiaalin keräys ja editointi sekä 
päätoimittajan yleinen miellyttämi-
nen. Toimitussihteeriä kannattaa 
lähestyä (esimerkiksi sähköpostitse), 
jos haluaa kirjoittaa jotain lehteen/ei 
halua kirjoittaa mitään lehteen/pitäi-
si, mutta ei pysty tai jaksa kirjoittaa/
meinaa, vaikka ei pitäisi kirjoittaa 
mitään lehteen. ”Superhauskaa 
jatkaa F-lehden tekemistä ja kivaa 
saada myös uusia hyviä tyyppejä 
toimituskuntaan!”

Ulla Ahlmén-Laiho
LL, erikoistuva lääkäri TYKS
Turusta lääketieteen lisensiaatiksi 
2009 valmistunut, erikoistumisen 
loppusuoraa TYKS:n riveissä tarpova 
levoton leimu. Ullan väitöskirjaprojek-
ti kartoittaa suomalaisten lääkärien ja 
median suhdetta - kimmokkeena tälle 
oli Julkisen sanan neuvoston yleisö-
jäsenyys 2011-2013. Aloittelee toista 
toimintavuottaan SAY:n johtokunnan 
jäsenenä ja sihteerinä. Askartelee 
ajoittain yliopistopedagogiikan 
parissa toimimalla opettajatuutorina 
lääketieteen perustutkinto-opiskeli-
joille, jota varten on hankkinut myös 
pedagogiikan koulutusta. Töiden 
ulkopuolella aika kuluu satavuotiasta 
taloa emännöiden, saariston maise-
mista nauttien, aerobicissa riehuen, 
etelän merillä laitesukeltaen sekä mo-
ninaista popkulttuuria harrastaen.

UUTTA FINNANESTISSA

 ` Finnanestin toimituskunta on uu-
distunut. Toimituskunnasta halusivat 
jäädä pois aikaisempi päätoimittaja 
Ritva Jokela ja jo pitkään mukana 
olleet koulutustoimittaja Hannele 
Heine, professori Arvi Yli-Hankala 
sekä viihdeosaston kehittäjänä 
kunnostautunut Nina Keinänen. 
Toimitussihteeri Sara Nisula ja toi-
mittajat Maria Heliste, Ville Koskela, 
Riikka Lehtisalo ja Leila Niemi-Murola 
jatkavat uudessa toimituskunnassa. 
Lisäksi mukaan tulevat uusi päätoi-
mittaja Vesa Kontinen, Ulla Ahl-
mén-Laiho, Tuukka Puolakka ja Laura 

Ylikauma. Lehden ilmoitushankkijana 
jatkaa Pekka Jakkula. Finnanest etsii 
vielä toimittajaa ainakin Tampereelta. 
Jos olet kiinnostunut kehittyvän am-
mattilehden tekemisestä mukavassa 
porukassa, ota yhteyttä päätoimitta-
jaan tai toimitussihteeriin.

Lehden taiton tekee edelleen 
Graaf ja painotyön PunaMusta, joiden 
kanssa yhteistyö on ollut erittäin su-
juvaa ja työn jälki hyvää. Kiitos siitä!

Jo Ritva Jokelan kaudella alulle 
pantuna uudistuksena SAY:n jaoksille 
– ja kenties muillekin ryhmittymille, 
joilla on lukijakuntaa kiinnostavaa 

erikoisosaamista – tarjotaan jatkossa 
mahdollisuutta tehdä Finnanestin 
teemanumeroita. Lehden toimitus-
kunta toteuttaa teknisen toimitus-
työn, joten oman teemanumeron 
tekeminen onnistuu ideoimalla 4-6 
kiinnostavaa artikkelin aihetta ja 
hankkimalla niille kirjoittajat.  Viiden 
yliopistokaupungin rooli lehden 
toimittamisessa pysyy ennallaan, ja 
edelleen julkaistaan myös teemojen 
ulkopuolelle jääviä artikkeleita. 

Toimituskunnan muodostavat 
vuonna 2016:
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Maria Heliste 
LL, erikoistuva lääkäri, HYKS ATeK
Maria on toimituskunnan nuorempaa 
polvea ja vastikään espoolaistunut 
erikoistuva lääkäri. Finnanestissa 
Marian päätehtävä on kirjoittaa 
erikoistuvan lääkärin kasvutarinaa eli 
Kasvukäyrillä-palstaa erikoistumisen 
alusta hamaan loppuun saakka. Lop-
pua palstalle tosin ei ihan vielä ole 
näkyvissä, sillä erikoistumiskierros 
pyörähti juuri vasta yliopistosairaa-
lavaiheeseen. Vapaa-aikanaan Maria 
(yrittää) vaikuttaa järjestöelämässä ja 
kirjoittaa Finnanestin lisäksi Nuo-
rilääkärilehteen ja Lääkärilehteen. 
Suuren kirjoitusvimman selittää 
Marian humanistitausta; hänestähän 
ei pitänyt tulla lääkäriä lainkaan, 
mutta toisin kävi ja uravalinta ei ole 
kaduttanut. Palsta tulee siis Marian 
sanoin toistaiseksi vielä jatkumaan 
”ellei päätoimittaja saa minua 
valmistumaan nopeammin tai lopeta 
palstaa”. Katsotaan, kumpi tapahtuu 
nopeammin.

Ville Koskela
LL, erikoistuva lääkäri, KYS
Ville Koskela on Finnanestin verk-
kotoimittaja. Hän vastaa SAY:n ja 
Finnanestin nettisivujen päivittäises-
tä ylläpidosta ja myös kehittämisestä 
pidemmällä aikavälillä. Viime aikoina 
eniten on työllistänyt uusien netti-
sivujen suunnittelu ja toteutuksen 
seuranta.

Riikka Lehtisalo
LL, erikoistuva lääkäri, HYKS ATeK
Riikka rakastaa kieltä ja ilahtuu yhä 
uudestaan ja uudestaan kauniista 
sanoista, lauseista ja kappaleista, 
joita tämäkin lehti on pullollaan. 
Puujalka-tasolla hän vertaisi artik-
keleiden lukemista ja kirjoittamista 
anestesiaan: taustatyön tekeminen 
ja huolellinen suunnittelu takaavat 
yleensä paremman lopputuloksen, 
mutta aina pitää olla valmis myös 
improvisoimaan. Ja jos jonkin aneste-
sian tai artikkelin eteen joutuu teke-
mään oikein kovasti työtä, se yleensä 
opettaa tekijälleen enemmän, kuin 
asia, jonka on pystynyt hoitamaan lä-
hes siinä sivussa ilman minkäänlaista 
haastetta. Riikka on iloinen, että voi 
olla mukana tekemässä korkeatasois-
ta ja kunnianhimoista suomenkielistä 
anestesia-alan julkaisua. Vapaa-ajalla 
hän karkaa kesämökilleen, jonka kuis-
tilta luonnon ihmeiden seuraaminen 
asettaa asiat aina oikeaan perspektii-
viin. Riikka jatkaa ”Inhimillinen tekijä” 
–palstan vastuutoimittajana.

Finnanest 2016

Vastuuyliopisto Teema Aineisto Ilmestyminen

1/2016 Helsinki Elvytys 20.1. 9.3.

2/2016 Kuopio Obstetrinen a&a 10.3. 29.4.

3/2016 Turku Palovammat 5.5. 22.6.

4/2016 Oulu 14.9. (abstraktit 7.9.) 2.11.

5/2016 Tampere 8.11. 29.12.

”Superhauskaa jatkaa  
F-lehden tekemistä!”

>>
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Leila Niemi-Murola
LT, dosentti, kliininen opettaja, 
Helsingin yliopisto ja erikoislääkäri, 
HYKS ATeK  Meilahden sairaalan 
leikkausosasto
Leila on vakaumuksellinen kliininen 
opettaja, joka on pyrkinyt kasvatta-
maan ymmärrystään oppimisesta 
ja opettamisesta osallistumalla 
laajasti lääketieteellisen pedagogii-
kan koulutuksiin. Hän on tutkimus-
työssään keskittynyt elvytyksen, 
kivunhoidon ja simulaatio-opetuksen 
kehittämiseen. Finnanestin toimi-
tukseen Leila liittyi päätoimeensa 
liittyvien asioiden takia, väitöskir-
jojen yhteenvetojen toimittajana, 
mitä hän jatkaa edelleen. Toimittajan 
tehtävä on henkireikä kliinisen työn ja 
tutkimuksen maailmaan, joka välillä 
jää opetustyön takia turhan vähälle 
huomiolle.

Tuukka Puolakka
LL, erikoistuva lääkäri, HYKS ATeK
Tuukka Puolakka seuraa Hannele Hei-
neä Finnanestin koulutuskalenterin 
ylläpitäjänä. Hän on yhdessä nettitoi-
mittaja Villen kanssa kehittelemässä 
mallia, jossa koulutuskalenterin 
ajankohtaiset herkkupalat julkaistaan 
painetussa lehdessä ja koko kalenteri 
on jatkuvasti ajan tasalla nettisivuilla. 
Kalenterin päivittämistä varten tar-
vitaan tiedot erityisesti kotimaisista 
koulutustilaisuuksista mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa koulu-
tustoimittajalle. Tuukka työskentelee 
erikoistuvana lääkärinä Helsingin 
yliopistollisessa keskussairaalassa 
sekä tutkijana Helsingin ensihoitoyk-
sikössä. Vastapainoa lääketieteelle 
tuovat lenkkeily, reserviläistoiminta 
sekä kaupunkikulttuuri. Levylauta-
sella pyörivät yhtä lailla 80-luvun 
elokuvaääniraidat kuin John Coltrane 
ja Radio Dept.

Laura Ylikauma
LL, erikoistuva lääkäri, LKS ja OYS
Laura on Rovaniemellä syntynyt, 
mutta Oulussa varttunut anestesio-
logiaan erikoistuva  lääkäri. Lääkä-
riksi valmistuttuaan hän poikkesi 
hetkeksi sisätautiselle tielle, mutta 
on sittemmin hyväksynyt sukura-
sitteensa ja vaihtanut erikoistumis-
kirjansa anestesiologian puolelle. 
Tällä hetkellä Laura on töissä Lapin 
keskussairaalassa, mutta palaa parin 
vuoden kuluttua OYS:aan tekemään 
erikoistumisopintonsa loppuun. 
Laura liittyi uutena jäsenenä 
Finnanestin toimituskuntaan, kun 
Pohjois-Suomen edellinen edustaja 
siirtyi kohti uusia haasteita. Laura on 
ylpeänä mukana tekemässä upean 
ammattikunnan tasokasta lehteä. 
Hänen vastuualueenaan on ”Elämää 
suurempi harrastukseni”-palsta, 
jonne tarvitaan vinkkejä kollegoista 
jotka tekevät vapaa-aikanaan jotain 
mielenkiintoista.

”Teemanumero syntyy 
ideoimalla 4-6 artikkelia ja 

hankkimalla niille kirjoittajat”




