
406  Finnanest

T
apasimme Per Rosenbergin kanssa Jorvin 
sairaalassa Espoossa marraskuisena per-
jantai-iltapäivänä. Emeritusprofessori tuli 
tennisturnauksesta: hänen oma pelinsä oli 

päätynyt tappioon, mutta joukkue oli kuitenkin 
voittanut. Tennis on ollut Pellelle aina läheinen 
harrastus. Hän kertoi pelaavansa nyt, 74-vuotiaa-
na, pari kertaa viikossa Granitenniksessä. Myö-
hemmin sain selville, että hän on 70-vuotiaiden 
joukkueen kapteeni.

Pelle toimi Finnanestin pää-
toimittajana kahteen otteeseen. 
Hän kertoo, että sekä vuonna 
1979 että vuonna 1989 kukaan 
muu ei halunnut päätoimitta-
jaksi. Pelle piti lehteä tärkeänä 
yhdistykselle ja suomalaiselle 
anestesiologialle ja suostui sik-
si tehtävään toistuvasti. Vuonna 1979 oli lehden 
tekemisessä merkittävässä roolissa Meilahden 

sairaalassa sisätautiklinikan sihteeri Raija Selivuo, 
joka kirjoitti artikkelit kirjoituskoneella puhtaaksi.

Toisella kerralla Rosenberg käynnisti kaksi 
Finn anestin kannalta käänteentekevää muutosta: 
lehteä ryhtyi tekemään kolmihenkinen toimitus-
kunta ja käyttöön otettiin Macintosh-tietokone. 
Juhani Haasio muisteli lehden 50-vuotisjuhlissa, 
että Pelle komensi Tomi Taivaisen, Jukka Poutun 
ja hänet lehden tekoon. Pelle toteaa naurahtaen, 

että jotenkin niin se meni: pojat 
olivat tutustuneet tietokoneiden 
käyttöön väitöskirjaprojektiensa 
yhteydessä. Heillä vaikutti ole-
van usein erittäin hauskaa lehteä 
tehdessään, toteaa emerituspro-
fessori. Sama ryhmä tekikin leh-
teä aina 2000-luvun alkuun asti. 

Päätoimittajan rooli ei juuri 
korostu tuon aikakauden lehtiä lukiessa. Pääkir-
joitus näyttää olleen usein vain vuoden ensim-
mäisessä lehdessä, jos siinäkään. Pääkirjoituksen 
Finnanestiin 1/89 on kirjoittanut vs. assistentti 
Haasio. Taustalla kirjoittajien hankkimises-
sa päätoimittajalla on kuitenkin ollut koko ajan 
merkittävä tehtävä. Pelle kertoo, että hän halusi 
panostaa suomenkielisen oppimateriaalin tuot-
tamiseen. Vuonna 1988 ilmestyi Anestesiologian 
oppikirjan ensimmäinen painos, jonka toimitta-
jat olivat Per Rosenberg ja Mirja Eerola. SAY:n 
puheenjohtajana 1983–1989 toiminut Rosenberg 
piti hyvä tasoista yhdistyksen lehteä osana samaa 
kehitystä, Finnanest oli yksi opetuksen väline.

Rosenbergin jälkimmäisellä päätoimittajakau-
della lehteen tuli kaksi uutta palstaa: suositeltavaa 
lukemista ja tenttikysymykset. Molemmat ovat 
mukana nykyäänkin.

Emeritusprofessori kertoi lukevansa Finnanes-
tin edelleen kannesta kanteen. Hän pitää selvästi 
tärkeimpänä osana lehteä sen tieteellisiä artikke-
leja ja kehottaa pitämään tiukan tieteellisen otteen. 
Vertaisarvioinnistakin keskustelimme, tunnistaen 
sen ongelmat. Pelle pitää lehden tulevaisuutta hy-
vänä, mutta muistuttaa, että tasoa pitää vaalia. 
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Kriisivaiheiden päätoimittaja

Emeritusprofessori Per Rosenberg tarkistaa haastattelussa vuosilukuja 
SAY:n historiikista ”Untako vain?”

”Pitäkää tiukasti 
tieteellinen ote.”
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