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Vesa Kontinen
paatoimittaja@say.fi

Mitä haluaisit lukea 
Finnanestista?

Virkeä viisikymppinen

O
tsikon luonnehdinta ei – alkuosaltaan – viittaa Finnanestin pää-
toimittajaan, vaan lehteen itseensä. 

SAY:n johtokunta päätti 30.1.1968 aloittaa Finnanest-lehden 
julkaisemisen*. Tuolloin Suomessa oli 60 anestesiologia. Tapani 

Tammisto ilmaisi lehden tarpeellisuuden ensimmäisen tiedotteen alussa 
tekstillä, joka huipentuu tilanteen toteamiseen: ”Ei mahduttu yhden pöy-
dän äärelle eikä kenkään tiennyt mitään kustakaan.” Aluksi Finnanest oli 
varsin vaatimaton koneella kirjoitetuista A4-sivuista monistettu kirje. En-
simmäisenä monistaja-postittajana (päätoimittajana) toimi Terttu Virkkala, 
joka työskenteli Invalidisäätiön sairaalassa Helsingissä. 

Lehti kehittyi ensimmäisen vuosikymmenensä aikana huikeasti. Jo 1972 
moniste sai erillisen kansilehden ja 1973 sivunumerot. Vuonna 1975 Fin-
nanest alkoi ilmestyä ladottuna ja painettuna lehtenä. Seuraavana vuonna 
luotiin päätoimittaja Matti Mattilan johdolla yhä käytössä oleva kierto, jossa 
kukin yliopistosairaala vuorollaan vastaa lehden sisällöstä. 

Juhlavuoden lehtiin tulee Finnanestin ja SAY:n historiaan liittyviä ar-
tikkeleita, jotka tunnistat tällä sivullakin olevasta FA50-logosta. Pääosin 
pidämme kuitenkin katseen eteenpäin. Monet lehden alku-
vuosien anestesiologeista eivät ole enää muistelemassa men-
neitä. Historiantutkimuksen periaatteiden mukaisesti asioita 
kannattaa selvittää mahdollisimman lähellä itse tapahtumia 
syntyneistä lähteistä, joten emme luultavasti julkaise enää 
uusia ihan alkuvuosien historiikkeja. Finnanestin historiaa 
käsittelevät artikkelit ja se ihan ensimmäinen lehti ovat tasa-
vuosien kunniaksi tästä lähtien saatavilla myös arkistossam-
me netissä pdf-muodossa. Itsepalveluna löytyvät myös kaikki muut Finna-
nestin artikkelit vuodesta 2000 alkaen. Sitä vanhempia, täysi-ikäisyyden nyt 
saavuttaneita juttuja voi tarvittaessa pyytää skannattuna nettitoimittajalta.

Lehden 50-vuotisjuhlat järjestetään puutarhajuhlina Helsingissä elokuun 
loppupuolella. Jos haluaisit mukaan, ota yhteyttä päätoimittajaan. Pyrimme 
kutsumaan kekkereihin aikaisempia toimittajia ja muita Finnanestia lähellä 
olevia tahoja, mutta arkistomerkinnät eivät koskaan ole täysin aukottomia.

Finnanestin toimituskunta on edelleen hieman kasvanut. Ajan tasalla 
oleva luettelo toimittajista löytyy tämän pääkirjoituksen vasemmalla puo-
lella olevasta tunnuslaatikosta (eli toimittajaslangilla ”apinalaatikosta”). 
Laura Ylikauma Oulusta on aloittanut toimitussihteerinä. Päätoimittajan ja 
toimitussihteerin tavoittaa nyt myös osoitteista paatoimittaja@say.fi ja toi-
mitussihteeri@say.fi. 

Vain muutos on pysyvää. Mihin suuntaan Finnanestin pitäisi muuttua? 
Toteutamme kevään aikana lukijakyselyn siitä, millaisen lehden SAY:n jä-
senet haluavat. Tärkeä kysymys on mahdollinen siirtyminen yksinomaan 
sähköiseen julkaisuformaattiin, mutta mielestäni vielä tärkeämpää on lehden 
sisältö: mitä sinä haluaisit lukea Finnanestista? Juhlavuonna julkaisemme 
erityisen mielellämme lehden ja yhdistyksen historiaan liittyviä juttuja tai 
kuvia. Kirjoittaisitko artikkelin, löytyykö albumistasi kiinnostava kuva tai 
keksitkö juttuidean? 
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