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Päätoimittajalta

www.finnanest.fi

Markku Hynynen

FINNANESTin nettiversion alkaessa ilmes-
tyä runsas vuosi sitten totesin, että se on
merkittävä asia lehtemme historiassa ja että

nyt yhdistyksen jäsenille tarjoutuu aivan uusi
mahdollisuus käyttää ja hyödyntää lehteä. Kulu-
nut vuosi on osoittanut, että satsaus sähköiseen
versioon kannatti. Saamiemme tilastojen mukaan
käyntejä sähköisillä sivuilla on ollut kiitettävän
runsaasti. Sähköisen version kera FINNANEST
on astunut nopean ja joustavan tiedonvälityksen
saralla samaan kastiin kuin esimerkiksi Duode-
cim-lehti ja Suomen Lääkärilehti. Muiden erikois-
alayhdistysten julkaisut tulevat kaukana perässä
– jos tulevat. Yhdistyksemme merkkivuotena on
tärkeää noteerata tämäkin puoli arvioitaessa yh-
distyksen äänenkannattajan statusta.

Monessa yhteydessä peräänkuulutettu keskus-
telu (1, 2) on pikku hiljaa käynnistynyt sähköi-
sillä sivuilla. Kuluvan vuoden alussa keskustelua
on käynnistetty anestesialääkäreiden ja –hoitaji-
en välisestä työnjaosta, päivystysjärjestelyistä ja
erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta. Sähköi-
set keskustelusivut tekevät nopean ja laajan kes-
kustelun mahdolliseksi. Uskon, että mahdollisim-
man monelta kannalta tapahtuva asioiden poh-
diskelu vaikuttaa positiivisesti mm. yllä mainit-
tujen asioiden suhteen aikanaan tehtäviin ratkai-
suihin. Keskustelu jatkukoon ja vilkastukoon!
Nostakaa kissoja pöydälle.

Rekisteröintikäytäntöjen byrokraattisuudesta
johtuen oman ns. domain-nimen saaminen vie
aikansa. Siksi lehden www-osoitteeksi jouduttiin
aluksi hyväksymään pitkähkö ja hankalasti muis-
tettava litania sanoja ja välimerkkejä. Nyt minul-
la on kerrottavana hyviä uutisia: rekisteröintivi-
ranomaiset ovat myöntäneet sähköiselle FINNA-

NESTille uuden osoitteen, joka on helposti muis-
tettava www.finnanest.fi. Tarkka lehden lukija saat-
toi havaita tämän osoitteen jo edellisen numeron
(1/2002) kannessa, mutta lupa uuteen osoittee-
seen saatiin niin viime tipassa ennen numeron
painoon lähettämistä, että siitä ei ehditty tiedot-
taa. Vaikka nettiversiolla on nyt uusi osoite, van-
hakin osoite (www.fimnet.fi/finnanest) toki toimii,
jos joku haluaa käyttää nimenomaan sitä.

Tämä lehden numero on ns. Kuopion nume-
ro. Kuopiolaiset kollegat ovatkin tapansa mukaan
hoitaneet leiviskänsä kunnialla ja kasanneet kel-
po paketin lehden lukijoille. Kuopiolaisten artik-
kelien pääpaino on tehohoidossa. Kirjoituksista
huomaa, että tällä erikoisalamme osa-alueella on
KYS:ssa vankkaa osaamista. Kuopiolaisille on nos-
tettava hattua erityisen korkealle siksi, että nyt jo
kaikkien tiedossa olevasta KYS:n vaikeasta anes-
tesiologipulasta huolimatta he eivät ole lähteneet
tinkimään FINNANESTiin lähettämiensä artik-
kelien määrästä ja laadusta.

Jo hyväksi koettua tapaa noudattaen tässä nu-
merossa jatketaan jatko- ja täydennyskoulutusti-
laisuuksien luentolyhennelmien julkaisemista. Kai
Kiviluoma (OYS) on kasannut lastenanestesiolo-
gien (SULAT) kokouksen luentolyhennelmät (si-
vut 145-157). Tampereella on puolestaan pereh-
dytty kustannuslaskentaan (sivut 121-125). Eri-
koisalallemme erikoistuvien lääkäreiden asioita kä-
sitellään Erikoistuvan palstan lisäksi kahdessa ar-
tikkelissa: erikoistuvien yhteenliittymän (SATEL)
koulutussuosituksessa (sivut 179-182) ja SATE-
Lin vuosikokousselostuksessa (sivu 159). Kaiken
yllä mainitun ja paljon muuta mielenkiintoista
voit siis lukea tästä lehden numerosta SAY:n jä-
senetuna. Sähköistä versiota seuraavan ei tarvitse
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olla edes yhdistyksen jäsen.
Tämänkertaisen tuhdin numeron kera on hyvä

vaihtaa kevääseen. Hiihtäkää tai ulkoilkaa ja liik-
kukaa muulla tavoin. Kevään myötä toivotan leh-
den lukijoille tsemppiä työhön ja hiihtoladulle
ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin!
Järvenpäässä maaliskuun 10 pvänä 2002
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