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Painotuote

Finnanest on nyt värikäs

F

innanestin nykyinen kunniapäätoimittaja, professori Tapani Tammisto
lausui lehden syntysanat 30.1.1968. Siitä lähtien lehti on toiminut tuttuna, luotettuna, suomalaisena anestesiologian äänitorvena. Nyt lehti
on saanut 44-vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi aivan uuden ulkoasun.
Ajan saatossa lehdet kaipaavat uudistuksia. Ilman muuta sellainen kuuluu
myös näin paljon lukijoidensa arvostamaan erikoisalajulkaisuun. On vaikea
kuvitella, että lukisimme edelleen saman näköistä lehteä kuin 1960-luvun
lopulla.
Silmää miellyttävä, moderni ulkoasu houkuttelee lukijan tarttumaan
lehteen. Monipuolinen, ajankohtainen ja huolella tehty sisältö saa hänet selaamaan ja lukemaan sen, joskus jopa kannesta kanteen. Tämä oli ajatuksemme suunnitellessamme ulkoasua uuden yhteistyökumppanin, helsinkiläisen
graafisen alan toimiston kanssa. Kerroimme heille lukijoidemme arvostavan
lehden korkeatasoista sisältöä. Esitimme toiveen, että lehden ulkoasu tekisi
oikeutta hyvälle sisällölle.
Lehti on nyt aiempaa matalampi, ohuemman paperin myötä kevyempi ja
sen fontit mahdollisimman selkeälukuiset, jotta sitä olisi mukavampi lukea
vaikkapa sohvalla tai riippukeinussa makoillessa. Valitsemamme korkealaatuinen paperilaatu takaa läpinäkymättömän ja erinomaisen painotuloksen,
minkä lisäksi se on ekologinen ja taloudellinen valinta. Lehti on nyt kokonaan nelivärinen, jolla tavoitellaan raikkaan ulkoasun lisäksi tehokkuutta ja
helppoutta ilmoitusmyyntiin ja taittotyöhön.
Väriä tulee myös lehden sisältöön, joka on ryhmitelty uudella tavalla
sisällysluetteloon. Tämän lehden ajankohtainen teema on akuuttilääketiede,
josta dosentti Leila Niemi-Murola on koonnut kattavan paketin. Verbaalivirtuoosina pakinoitsijana aloittaa nimimerkki ”Viimenen sana”. Avaamme
”Profiili”-henkilöhaastattelusarjan esittelemällä sanfransiscolaisen suomalaiskollega Pekka Talkeen. Lukijoiden toivomuksesta olemme kaivaneet
naftaliineista palstan ”Elämää suurempi harrastukseni”. Sen aloittaa Finnanestin oma väriläiskä, oululainen Nina Keinänen, joka jakaa kanssamme
kokemuksiaan metsästyskoiran kasvatuksesta. Tämän palstan jutut pysyvät
poikkeuksellisen hyvin lukijoiden mielessä. Varsin moni muistaa Maija Kansanahon harrastavan flamencoa, jota hän kertoi rakastavansa jo vuonna 2000.
Tieteellisen kirjoittamisen sarjassa kysymykseen ”Kuka kelpaa kirjoittajaksi?” vastaa tässä lehdessä professori Klaus Olkkola. ”Tutkimus 2011”
jatkuu tänä vuonna uudessa muodossa, jossa joka lehdessä erikoisalamme eri
osa-alueen asiantuntija käy läpi tuoreita kirjoittajaa kiinnostavia tutkimuksia. Päivitetyn palstan avaa dosentti Vesa Kontinen pohdiskelemalla viime
aikojen merkittävää kipututkimusta. Toimitussihteeri Minna Tallgrenin
ideapankista on myös uusi ”Haaste”-palsta, jossa kolme asiantuntijaa kertoo
näkemyksensä jostakin tiedeyhteisöä puhuttaneesta julkaisusta.
Virkistäviä lukuelämyksiä!
Helsingissä 5.2.2012
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