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Finnanest vuosina 1985–88

Eija Nilsson
Finnanestin päätoimittaja 1985–1988

SAY:n vuosikokouksessa v. 1984 huomasin yl-
lättäen tulleeni nimitetyksi Finnnestin uu-
deksi päätoimittajaksi. Oli Helsingin vuoro 

tehdä vapaaehtoistyötä. SAY:n äänenkannattajana 
lehden sisältö ja toimitusstrategia olivat vähitellen 
muotoutuneet: jokainen yliopisto vastasi omasta 
numerostaan, ja päätoimittajan (eli lehden aino-
an toimittajan) tehtävä oli huolehtia lehden fyysi-
sestä ilmestymisestä ja ilmaantumisesta jokaisen 
SAY:n jäsenen käteen eikä enää huhuilla artikkeli-
en perään kuten aikaisemmin. Eri numerot silloin 
(ja nyt) heijastivat pitkälti aktuelleja alamme aihei-
ta eri yliopistojen alueilla.

”Uusi päätoimittaja ja uudet aatteet” -formaatio 
tuolloin merkitsi vaatimattomasti kahta asiaa: leh-
den sisällön painoarvon lisäämistä jo aikaisemmin 
ja ulkoasun profiloimista. Uudistusta lehden sisäl-
töön oli symposiumnumeroiden toimittaminen: v. 
1985 ”Lihasrelaksatiosymposium” ja v. 1986 ”Las-
tenanaestesiasymposium”. Jälkimmäinen oli 100 
sivuinen lehti. Toisena muutoksena oli lehden ul-
koasun uudistaminen lehtisestä lehdeksi, joka löy-
tyisi helposti myös kirjahyllystä. Graafikko Maija 
Linko suunnitteli uuden kansilehden (Kuva. 1) ja 
lehden selustan. Samalla suurennettiin lehden ko-
koa B5.

”Aika ennen tietokoneaikaa”, merkitsi jokai-
sen artikkelin puhtaaksi lukemista ja fyysistä puh-
taaksi kirjoittamista/ korjaamista. Lehden toimit-
taminen oli sinänsä hyvin kodikasta, joskin aikaa 
viepää. Raija Helivuo toimi ammattimaisena ko-
nekirjoittajattarena tuntipalkalla oman toimensa 
ohella eli iltalampunvalossa. Kaikki oli nykytahtiin 
verrattuna hidasta ja paljon päällekkäistä ja tur-
haa työtä tehtiin. Automaattisesta tekstinkäsittely-
ohjelmasta oli alkeisversio, mutta korjausnauhalla 
varustettu kirjoituskone oli vielä kova sana. Jos ku-
via esitettiin, niin ”leikkaa ja liimaa” tekniikka oli 
käytössä. Ainoastaan kerran lehteen lähetetty ar-
tikkeli palasi kirjoittajalleen asiakorjauksia varten 

sen jälkeen, kun ulkopuolinen referee oli myös lu-
kenut ja arvioinut sen.

Kahden vuoden toimitustyön jälkeen kaivat-
tiin lisävoimia, ja tällöin Torsten Michelson astui 
mukaan kuvaan vastaavaksi toimittajaksi, ja seu-
raavan 2 vuoden ajan teimme lehteä yhdessä. En-
simmäisen kerran historiassaan Finnanestilla oli 
toimituskunta. Aloitimme ”State of Art” artikke-
lien julkaisun eli kutsuimme kotimaisia alansa asi-
antuntijoita kirjoittamaan sen hetkisen käsityk-
sen omasta lempiaiheestaan. Lisäksi Torsten kä-
vi haastattelemassa professori Matti Vapaavuorta 
tämän 60-vuotissyntymäpäivänä vuonna 1988. 
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