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Finnanest juhli 50-vuotista taivaltaan
Kyllä minä muistan, kun Finnanest oli
vasta sellainen pieni monistettu lehtinen”, totesi kollega mainitessani suuntaavani elokuisena viikonloppuna kohti Helsinkiä
juhlistamaan Finnanestin pitkää taivalta Suomen
anestesiologikunnan (sisäisenä) äänenä. Viidenkympin kriisistä ei julkaisussa näy häivääkään – se
vaikuttaa olevan jopa elämänsä kunnossa, kiitos
vuosikymmenten aikana tapahtuneen kunnianhimoisen uudistustyön ja asiastaan innostuneen toimituskunnan. Verrattuna monien muiden yhdistysten julkaisuihin näyttää lehti varsin
salonkikelpoiselta visuaalisestikin. Vertaisarviointia ei tehdä ja impact factoria on turha laskeskella,
mutta myös tieteellisen sisällön suhteen rima pyritään pitämään korkealla.
Juhlissa saattoi kohdata niin isäntänä toimineen nykyisen päätoimittajan kuin entisiäkin
päätoimittajia. Paikalla oli lisäksi paljon muitakin

lehdelle tärkeitä puuhamiehiä ja -naisia. Puheenvuoroissa valotettiin sitä, miten lehden teko on
ollut kunniatehtävä, mikä on valitettavasti heijastunut myös siihen, miten pyyteettä ja palkkiotta
suuritöistäkin vastuuta on kannettu. Lehti oli pit-

Viidenkympin kriisistä
ei näy häivääkään.
kään yhden tai kahden henkilön vastuulla, ja moni
ilmaisikin ilonsa siitä, että toimitusvastuu on nykyään jaettu laajemman toimituskunnan kesken,
mikä vapauttaa päätoimittajaa ja toimitussihteeriä
miettimään suurempia linjoja. Kutsuttujen joukossa oli paitsi lehden nykyisiä ja
vanhoja aktiiveja myös professorikunnan edustajia
Päätoimittaja Vesa Kontinen
vastaanottamassa vieraita.

”Finnanestin tulevaisuus on jäsenistön käsissä”, todettiin useaan kertaan illan aikana.
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Suomen Anestesiologiyhdistyksen puheenjohtajan
Merja Vakkalan juhlapuheenvuoro.
Juhlakansa saapuu.

Juhlijat odottelemassa ruokailua nauttien vielä
lämpimästä säästä.

Jazztrio Kadi Vija ihastutti taidoillaan.
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ja muita vieraita eri paikkakunnilta: juhlijoita oli
saapunut pohjoisesta asti.
Juhlapaikkana toimi Vesa Kontisen ja Minna
Ollikaisen koti puutarhoineen, ja elokuinen ilma
suosi juhlijoita: cocktailmekossa tarkeni juuri ja
juuri, ja suuri juhlateltta suojasi sateelta. Pukukoodina oli puutarhajuhla-asu ja hattu. Hatuissa
nähtiinkin ilahduttavaa luovuutta. Samppanja ja
välimerellinen ruoka maistuivat juhlakansalle, ja

Pukukoodina oli
puutarhajuhla-asu
hattuineen.
taidokas jazzyhtye säesti ruokailua.
Juhlien yhteydessä toimituskunta piti palaverin, jossa suunniteltiin eri artikkelityyppien kehittämistä ja toimituskunnan sisäisen ohjeistuksen
terävöittämistä, sekä pohdittiin alustavasti ensi
vuoden koulutus- ja kehittämispäivien kulkua.
Malja viisikymppiselle Finnanestille, jota ei
ikä paina! 
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Päätoimittaja sytyttämässä syntymäpäiväkakun
kynttilöitä.

 On Suomen Anestesiologiyhdistyksen julkaisu
 Ilmestyy viisi kertaa vuodessa, painos 1400 kpl
 Lähes jokaisessa numerossa
on teema
 Lähes kaikki sisältö vuoden
2000 alusta on vapaasti
luettavissa verkossa
 Toimituskuntaan kuuluu päätoimittaja, toimitussihteeri,
verkkotoimittaja, ilmoitushankkija sekä kymmenen
toimittajaa
 Jokainen lehteen tuleva juttu
editoidaan vähintään yhden
toimituskunnan jäsenen
toimesta
 Taiton tekee Oy Graaf Ab
 Lehden painaa PunaMusta
Oy
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