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Lehden tekijät

PÄÄTOIMITTAJA Johanna Tuukkanen, 
LL, erikoislääkäri, palannut koulu-
kaupunkiinsa Jyväskylään seitsemän 
vuotta sitten puolen Suomen (Tam-
pere, Vaasa, Oulu) kierroksen jälkeen. 
Työskentelee henkilöstöhallinnosta 
vastaavana osastonylilääkärinä Kes-
ki-Suomen keskussairaalassa. Lehti-
työ vetää magneetin lailla puoleen-
sa, toiminut aikanaan Tampereen 
Lääketieteen Kandidaattiseuran Fla-
tuksen ja Nuori Lääkäri -lehden pää-
toimittajana sekä Erikoislääkäri-leh-
den toimittajana. Vapaa-ajan täyt-
tävät perhe, johon kuuluu miehen 
lisäksi kolme alakouluikäistä las-

ta, järjestötoi-
minta, lasket-
telu, telemark-
hiihto ja luke-
minen. Ollaan 
y h t e y k s i s s ä , 
osoite johanna.
tuukkanen[at]
ksshp.fi.

TOIMITUSSIHTEERI Nina Keinänen, 
LL, anestesiologian ja tehohoidon 
erikoislääkärinä 1 v 3 kk ja 20 pv. 
Erikoistunut Oulussa. Nykyisin työs-
kentelee Keski-Suomen keskussai-
raalassa tehohoitoon orientoitu-
neena yleisanestesiologina. Toimit-
tanut aiemmin ’Kavionkopse’ -leh-
teä Itä-Vilpun naapurin lapsille. Ni-
na oikolukee, tarkistaa ja pitää failit 
järjestyksessä. Jos sinulla on mieles-
sä mitä tahan-
sa Finnanestiin 
liittyvää, lai-
ta postia osoit-
teeseen nina.
keinanen[at]
ksshp.fi.

NETTITOIMITTAJA Otto 
Pitkänen, LT, apulais-
ylilääkäri, KYS. Finna-
nestin nettisivujen (ja 
samalla SAY:n verk-
kosivujen) toimitta-

ja on Otto Pitkänen Kuopiosta. Hän 
on toiminut yhdistyksen tehtävissä 
vuodesta 1993 lähtien: ensin johto-
kunnan sihteerijäsenenä, sitten jä-
senrekisterin pitäjänä ja nettitoimit-
tajana 1996 lähtien. 

Ammatillinen suuntautuminen 
on sijoittunut sydänanestesian pii-
riin reilun 20 vuoden ajan. Hän tun-
tee itsensä jollain tapaa yhdistyksen 
”ikuvirkailijaksi”. Hänet tavoittaa no-
peasti osoitteesta otto.pitkanen[at]
say.fi.

U U T I S TO I M I T-
TAJA Vesa Kon-
tinen, dosent-
ti, erikoislääkä-
ri, HUS Töölön 
sairaala. Edus-
taa toimituskunnassa edelleen vi-
haisia nuoria miehiä ja kipututki-
musta. Vanhemmiten kiinnostunut 
myös neuroanestesiologiasta. Har-
rastuksina telemarkhiihto, sukellus, 
uudempi kaunokirjallisuus ja pur-
jehtiminen, kaikki pääosin teoreetti-
sella tasolla. Uutis- ynnä muissa asi-
oissa laita postia osoitteeseen vesa.
kontinen[at]helsinki.fi.

VÄITÖSTOIMITTAJA 
Arvi Yli-Hankala, LT, 
TAYS ja TaY. Lähtöisin 
Tampereen talous-
alueelta, josta teh-
nyt eripituisia irtiot-
toja sekä Helsingin että Turun suun-
tiin, aina kuitenkin palaten. Anes-
tesiologian dosentti Tampereella ja 
Helsingissä. Saa palkkansa TAYS:sta 
(oyl) ja Tampereen yliopistosta (si-
vutoiminen professori). Ajattelee 
anestesiamonitorointia vuoden jo-
kaisena päivänä. Arvin harrastukset 
ovat äijämäisiä: moottoripyöräily, 
otetreenit, lukeminen ja kirjoittami-
nen, nuorison ohjaaminen. Tarkas-
taa Finnanestin väitöskirjareferaatit 
ja keskustelee niistä mieluusti osoit-
teessa etunimi.sukunimi[at]uta.fi.

TOIMITTAJA Tuija Kok-
konen, LL, erikoislää-
käri, KYS. Tuija on ju-
nioriseniori Kuopiosta 
ja SAY:n johtokunnas-
sa erikoistuvien  edus-
tajana. Alue- ja keskus-
sairaalakierroksen jälkeen nykyinen 
työpaikka  on KYS:ssa, osana työtä 
on ensihoitolääkärinä toimiminen. 
Tärkeinä  harrastusvälineinä ovat 
lenkkarit, kirjat, passi, sohva ja yli 
kaksi hyllymetriä keittokirjallisuut-
ta. Kesätöinä on piikominen ja ra-
kentelu veljen farmilla. Tarvittaessa 
keskusteluyhteyteen pääsee osoit-
teessa  tuija.kokkonen[at]kuh.fi.

KOULUTUSTOIMITTA-
JA Hannele Heine, LL, 
erikoislääkäri, TYKS. 
Seitsemättä vuot-
ta Tyksissä,  alunpe-
rin tamperelainen.  
Anestesian annon lisäksi luottamus-
miestoimintaa. Finnanestin  toimi-
tuksessa alkamassa neljäs vuosi , 
vastuualueena koulutusasiat. Elä-
män kaksi miestä aviomies ja poi-
ka. Harrastuksena mahdollisuuksi-
en  mukaan jotain  kuvaamataidet-
ta, nyt meneillään croquis. Sitten 
viime esittelyn (1/2005) talo on  val-
mistunut, mutta piha vaatii tekijän 
ennen kuin perinteisen  puutarhan-
hoidon voi liittää  harrastusluette-
loon. 

ILMOITUSHANKKIJA Juhani Haasio, 
LKT, HUS. Finnanestin pitkäaikainen 
ilmoitushankkija, täysin korvaama-
ton henkilö lehden teossa. Ilmoitus-
asioissa ota ihmeessä yhteyttä juha-
ni.haasio[at]hus.fi.




