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Päätoimittajalta

FINNANESTin tässä numerossa

Markku Hynynen

Tästä numerosta lähtien lehden ”Pääkirjoi-
tukset”-osion vakiopalstojen (pääkirjoitus,
puheenjohtajan palsta ja proffan palsta)

joukkoon on liitetty ”Erikoistuvan lääkärin palsta”.
Erikoistuvilla lääkäreillä, sairaalalääkäreillä tai apu-
laislääkäreillä – miten erikoisalallemme opiskelevia
nuoria kollegoja kussakin sairaalassa tituleerataan-
kin – on edustus yhdistyksemme johtokunnassa ja
he saavat nyt siis äänensä kuuluviin myös yhdistyk-
sen äänenkannattajassa – oikein vakiopaikalla. Tässä
ei pitäisi olla mitään kummallista, edustaahan eri-
koistuvien lääkärien joukko merkittävää osaa SAY:n
jäsenkunnasta. Ajatus oman palstan perustamisesta
sai alkunsa Kuopion yliopistollisen sairaalan anes-
tesiologian ja tehohoidon klinikan erikoistuvien lää-
käreiden ja kouluttajien palaverissa. Kuopiossa eri-
koistuvat lääkärit ovat hyvin ”järjestäytyneet”. Koska
paikallinen nuorien anestesiologien ”nokkamies” eli
”apulaislääkärikapteeni” lupasi allekirjoittaneelle,
että FINNANESTin jokaiseen numeroon saadaan
erikoistuvan lääkärin kirjoittama artikkeli jostakin
ajankohtaisesta aiheesta, ei uuden palstan perusta-
matta jättämiselle olisi ollut mitään aihetta. Toivot-
tavasti palstalta saadaan lukea vireitä ja ennakko-
luulottomiakin puheenvuoroja nuorten lääkärien
asemasta, jotka herättävät keskustelua laajemmin-
kin lehden palstoilla. Päätoimittajan näkökulmasta
mikään ei olisi toivottavampaa kuin vilkas mielipi-
teiden vaihto yhdistyksemme äänenkannattajan si-
vuilla. Korostettakoon, että ensimmäisen palstan
kirjoittajan on tarkoitus vain avata peli eikä suin-
kaan kirjoittaa jokaiseen numeroon kaikkien nimis-
sä. Vaikka emme ole vielä sopineet uudelle palstalle
kirjoittamisen pelisäännöistä, käytäntö varmaan
muotoutuu ajan kuluessa sopivaksi ja luontevaksi –
esimerkiksi FINNANESTin kulloisenkin numeron

kirjoitusvuorossa olevan yliopiston edustajat voisi
olla kirjoittaja, unohtamatta keskus- ja aluesairaa-
loissa erikoistuviakaan. Siitä vaan kirjoittamaan!

FINNANESTin numero 3 on ollut perinteisesti
ns. Turun numero. Varsinaissuomalaiset kollegat
ovatkin koonneet näyttävän paketin luettavaksem-
me. Tarkkaavainen lukija saattaa havaita, että Tu-
run paketin kirjoittajat ovat yhtä lukuun ottamatta
samoja, jotka luennoivat Inhalaatiokurssilla tammi-
kuussa Majvikissa nyt kirjoittamistaan aiheista. Nyt
kursseille osallistumattomatkin pääsevät näistä erin-
omaisista luennoista osallisiksi. FINNANESTin
tässä numerossa julkaistavat artikkelit eivät ole suo-
ria kopioita luentomonisteessa julkaistuista teksteis-
tä. Moni kirjoittaja on pannut paremmaksi sitten
tammikuun. Allekirjoittaneesta tällainen kertaami-
nen on mitä kannatettavinta vastaanottajakunnan
laajentamista. Miksi lähteä merta edemmäksi ka-
laan, edes Turusta, kun on jo olemassa tukku hyviä
kurssiluentoja.

FINNANESTissa nähdään toivottavasti yhä use-
ammin jonkin erikoisalamme suppeamman aiheen
ympärille koottu artikkelien kokonaisuus – mini-
teema. Tällä kertaa Ari Uusaro (KYS) on toimitta-
nut tehohoidon paketin. Siinä kunkin viiden yli-
opistosairaalan edustaja kirjoittaa viimeaikaisista
edistysaskeleista tehohoidon alalla.

Osa Mayo-klinikan ja HUS:n Lasten ja nuorten
sairaalan yhteisen symposiumin luentolyhennelmis-
tä julkaistaan lehden tässä numerossa. Tuosta yh-
teiskokouksesta voitaneen kohta alkaa puhua perin-
teenä. Lehdessämme on viime vuosina pystytty jul-
kaisemaan kiitettävästi erilaisten kokousten luen-
tolyhennelmiä – monesti niin, että ne ovat olleet
lehden lukijan käytettävissä jo ennen kokousta. Sel-
lainen käytäntö palvelee lukijakuntaa parhaiten.
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Harrastuksestaan kertoo lahtelaistunut Timo Ali-
Melkkilä. Kuten on ollut laita harrastuspalstan ai-
empienkin kirjoittajien kohdalla, teksti tuntuu kum-
puavan suoraan sydämestä. Timo on armoitettu
perhomies – voin todistaa sen omasta kokemukses-
tani. Minulla on ollut mahdollisuus seurata moni-
en koskien varrella Timon kauniita siimakaaria. En
ole katsellut niitä kateellisena vaan ihaillen: ammat-
timies mikä ammattimies, vaikka harrastuksesta on
kyse – tosin elämää suuremmasta. Toisenlaisesta elä-
mästä kertoo sveitsiläinen kollega Stephan Jakob.
Taisi olla Sting, joka lauloi, millaista englantilaisen
on olla New Yorkissa. Stephan puolestaan kertoo,
millaiselta sveitsiläisestä tuntui viettää kolme vuot-

ta Kuopiossa. Saamme lukea paljon muustakin kuin
paikallisista harrastuksista.

Että tällainen numero tällä kertaa. Toivottavasti
jokaiselle löytyy jotain luettavaa. Tätä kirjoittaessa-
ni lumet ovat sulaneet Kuopiosta, sukset on pantu
naftaliiniin ja savolaiset valmistautuvat kesän rie-
muihin, kuka mitenkin. ”Kuka mistäe tykkee”. Oi-
kein hyvää kesää kaikille FINNANESTin lukijoille
omasta ja koko toimituskunnan puolesta!
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