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FINNANEST uudelle tuhatluvulle

Markku Hynynen

Arvoisa lukija! Olemme saaneet olla mukana
todistamassa ajanlaskumme tuhatluvun
vaihtumista (yleisönosastoista olen lukenut,

että vuosituhat vaihtuu kaiketi vasta kuluvan vuo-
den vaihtuessa seuraavaan). Yhdistystoiminnan ajan
kulkuun ja periaatteisiin kuuluu, että luottamushen-
kilöt vaihtuvat määrävälein. Sen mukaisesti
FINNANESTin toimituskuntakin on muuttunut
osittain. Yhdistyksen vuosikokous valitsi marras-
kuussa allekirjoittaneen lehden uudeksi päätoimit-
tajaksi. Kiitän luottamuksesta ja yritän toimia sen
arvoisesti. Toimitussihteerinä jatkaa Seppo Ranta
(HYKS) ja toimittajana Mika Jokinen (HYKS).
Uusina toimittajina astuvat remmiin Janne Aalto-
nen (HYKS) ja Jaakko Klockars (Jorvin sairaala).
Myös lehden mainosilmoitusten hankkija on vaih-
tunut. Juhani Haasio vaihtoi roolia lehden palve-
luksessa siirtymällä toimittajasta ilmoitushankkijak-
si. Mainostajille Juhani lienee tuttu myös yhdistyk-
sen kokousten näyttelypäällikkönä.

Edeltäjäni Tomi Taivaisen päätoimittajakaudel-
la FINNANESTissa jatkui aiempien päätoimittaji-
en ja toimituskuntien aikana alkanut kehitys kor-
keatasoisena erikoisalan äänenkannattajana. Kissa
kissan hännän nostaa: erikoisalojen yhdistysten leh-
tien joukosta saa hakea oman julkaisumme vertais-
ta – vertailkaapa vaikka itse. Uudella toimituskun-
nalla onkin haasteellinen tehtävä pitää lehden taso
korkealla. Päätoimittajana voin todeta, että uusi
toimituskunta on ainakin ottanut haasteen vastaan
innostuneesti, ja toivottavasti lukija voi havaita tä-
män asenteen jo tästä lehden numerosta.

Kädessäsi oleva FINNANESTin numero on siis
ensimmäinen uuden toimituskunnan toimittama.
Muutoksia ja uudistuksia on tehty. Lukija havaitsee

niistä ensimmäisenä ehkä kannen ulkoasuun teh-
dyt pienet muutokset värissä ja kirjasimissa. Ulko-
asuun on tehty muitakin muutoksia, jotka ilmene-
vät lehteä selatessa. Toivottavasti lukijaa piristävät
artikkelien sekaan sijoitetut valokuvat. Kuvat ovat
Henri Janhusen ottamia. Haluan lausua hänelle
parhaat kiitokset koko toimituskunnan puolesta
kuvien lainaamisesta lehdessä käytettäviksi. Hen-
rin kuvat innostakoot kollegoja lähettämään valo-
tai diakuviaan lehden palstoilla julkaistavaksi. Us-
kon, että yhdistyksemme satojen jäsenten joukossa
on valokuvausta ”vakavasti” harrastavia, joiden ku-
vat kelpaavat lehden lukijoiden ihailtaviksi.

Lehden sisällön rungon muodostaa edelleen kun-
kin yliopiston vuorollaan hankkima aineisto. Tässä
numerossa Helsingin seudun asiantuntijat esittele-
vät alamme viimeaikaisia saavutuksia – uuden tu-
hatluvun merkeissä. Teemaa ehdotti Per Rosenberg
ja aineiston kokoojana on toiminut Pekka Tarkki-
la. Helsingistä tulee myös Kai Lingon ja Irma Jou-
selan selostus yksityissairaalassa alkaneesta aneste-
siatyön laadunhallinnasta. Laatutyö ja –järjestelmät
tullevat olemaan lähivuosina yhä useamman kolle-
gan arkipäivää (1), myös anestesiologian ja teho-
hoidon alalla.

Toimituskunta on pyrkinyt ideoimaan myös
uusia palstoja. Sen mukaisesti FINNANESTissa
pyritään julkaisemaan säännöllisesti pääkirjoitus
jostakin alamme tärkeästä ja ajankohtaisesta aihees-
ta, jonka laatii tuon osa-alueen asiantuntija. Aikai-
semmin pääkirjoituksia on ilmestynyt satunnaises-
ti ja toimituskunnan laatimana. Kari Korttila saa
kunnian toimia uuden pääkirjoituspalstan avaaja-
na. Kari on laatinut kirjoituksen päiväkirurgiasta ja
sen anestesiatoiminnasta (s. 7). Päiväkirurgia on
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operatiivisen toiminnan alue, jonka osuus leikka-
ustoiminnasta on lisääntynyt voimakkaasti viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana ja jonka osuuden
ennustetaan edelleen lisääntyvän (2). Tällainen li-
säys ei ole ollut eikä ole mahdollista ilman kiinteää
yhteyttä alamme kehitykseen. Toinen uutuus on
”Elämää suurempi harrastukseni” –palsta. Palstan
nimi tuo ainakin elokuvan harrastajien mieleen Pe-
ter von Baghin tunnetuksi tekemän termin ”elämää
suuremmat elokuvat” (3). Palstamme nimen alku-
perä onkin tuossa termissä – tuntuuhan rakas har-
rastus joskus olevan tärkeämpää kuin työ tai elämä
itse paitsi harrastajalle myös harrastusta vierestä seu-
raavalle. Kukapa olisikaan luontevampi aloittamaan
uuden harrastuspalstamme kuin intohimoisena gol-
fin pelaajana tunnettu Jukka Valanne. Kirjoitukses-
saan Jukka tutustuttaa lukijan golfin saloihin ja vie-
hätykseen ja kertoo golfin suhteesta anestesiologi-
aan ja laajempiinkin yhteyksiin (s. 55). Kolmante-
na uutuutena lehdessä aloitetaan ”Uutisia”-palsta,
johon on tällä kertaa löytynyt kaksi uutiskynnyk-
sen ylittänyttä tapahtumaa (s. 92). Näiden uutuuk-
sien ohella lehdessä säilyvät aikaisemmat vakiopals-
tat: mm. puheenjohtajan ja proffan palstat, väitös-
kirjojen selostukset, matkakertomukset, ”Kirjeitä
toimitukselle” –palsta ja koulutuskalenteri.

Toimituskunnan puolesta toivotan lehden luki-
joille antoisaa alkanutta uutta tuhatlukua. Tavoit-
teemme on, että FINNANEST säilyy korkeatasoi-
sena erikoisalamme äänenkannattajana ja kehittyy
sellaisena edelleen. Toimituskunta on sitoutunut
näihin tavoitteisiin omalta osaltaan. Niiden toteu-
tuminen on kuitenkin oleellisesti riippuvainen kol-
legakunnan aktiivisuudesta kirjoittaa omaan leh-
teen. Samalla kun haluan kiittää kaikkia tähänkin
numeroon kirjoittaneita ja sen sisältöön muuten
vaikuttaneita panoksesta, toivon mahdollisimman
monen tekevän tulevien numeroiden suhteen uu-
den vuoden lupauksen: ”Kirjoitan FINNANESTiin
artikkelin”.
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