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Pala pohjoista
– Finnanest toimituskunta Oulussa 2003–2004

Ennen FINNANESTin siirtymistä Ouluun 
lehden perinteinen toimitustapa oli käsit-
tääkseni tullut määrätyllä lailla tiensä pää-

hän. Tasokasta lehteä oli pitkään tehty talkootyö-
nä lopulliseen painoasuun asti. Pääsääntöisesti toi-
mituskunta oli koottu Meilahden sairaala-alueel-
ta. Työhön sitoutuminen oli ollut voimakasta. Toi-
saalta kunnianhimoinen työskentely oli syönyt 
innostusta eikä pääkaupunkiseudulta löytynyt il-
meisesti enää uusia tekijöitä. SAY:n johtokunta 
alkoi rohkeasti suunnitella toimituskunnan siir-
toa johonkin muuhun yliopistosairaalaan. Proses-
sin aikana ehdin kieltäytyä toimitussihteerin työs-
tä, koska tiesin, että kykyni eivät riitä taittotyöhön. 
Kun pääasiassa Vilho Vainionpään selvitystyön 
pohjalta SAY:n johtokunta hyväksyi lehden taitto-
työn ulkoistamisen, huomasin suostuneeni päätoi-
mittajaksi.

Vaikka päätoimittajana sain luonnollisesti kir-
joittaa niin pääkirjoitukset kuin tämän muistelon-
kin, suurin kunnia lehden teosta kuuluu koko toi-
mituskunnalle. Edellisestä toimituskunnasta jäivät 
onneksi nettitoimittaja Janne Aaltonen ja ilmoi-
tustenhankkija Juhani Haasio jatkamaan työtään. 
Lehden materiaalin vastaanottamisesta ja tiedos-
tojen huolehtimisesta toimitussihteeri Päivi Lauri-
la joutui kantamaan valtavan vastuun. Kati Mar-
tikainen, Seppo Alahuhta, Timo Salomäki ja Vil-
ho Vainionpää eivät koskaan pakoilleet, kun teki-
jää tarvittiin. Sähköinen liikenne Oulun ja taittaja 
Jari Simosen välillä oli ajoittain kiihkeää.

Kun lehden taitto siirtyi pois varsinaiselta toi-
mituskunnalta, jouduttiin työskentelytapoja hie-
man muuttamaan. Erityisesti minulle on jäänyt 
mieleen, kuinka osalle SAY:n pitkäaikaisia aktii-
veja täytyi opettaa dead linen merkitystä. Edelli-

”Lehdentekijänä oppi 
katsomaan montaa asiaa 
uudesta näkökulmasta.”



FINNANEST 8, 41 () 115

nen toimituskunta oli lehden materiaalin kertyes-
sä pystynyt jonkin verran joustamaan ja antamaan 
lisäaikaa tekstin valmistamiseen. Osalle ahkeria 
avustajia tämä oli toimintatapa, josta pois oppi-
minen oli haasteellista. Yhteisymmärryksessä asi-
at kuitenkin lutviutuivat, ja materiaali saatiin tait-
toon asiallisesti.

Lehdentekijänä oppi katsomaan montaa asi-
aa uudesta näkökulmasta. Alajaosten koulutusti-
laisuuksien hyviltä luennoitsijoilta yritettiin saada 
artikkeli lehteen. Toisista lehdistä meinasi välillä 
asiasisältö unohtua, kun piti tutkia taittoa ja ilmoi-
tuksia. Aina en huomannut olla etukäteen riittä-
vän tarkka. Kerran talletin tulleiden sähköpostien 
liitetiedostot hiukan kritiikittömästi ja huoma-
sin minulla olevan toistakymmentä tiedostoa joi-
den nimi oli likimain sama (operatiivisten päivien 
abstrakti.doc). Piti vain selvittää, mikä oli kenen-
kin, oliko kaikki mukana ja mikä olikaan se vihon-
viimeinen versio.

Jälkikäteen arvioituna antoisinta päätoimittaja-
na toimimisessa oli päästä sisäpiirin jäsenenä tu-
tustumaan SAY:n toimintaan. Alajaokset toimivat 
aktiivisesti järjestäen koulutuksia ja antaen panok-
sensa operatiivisten päivien ohjelmaan. Johtokun-

nan jäsenet panostavat tosissaan yhdistyksen toi-
mintaan. Ideoita luodaan, kehitetään, ja raakaan 
työhönkin upotetaan valtavasti aikaa. Silti kukaan 
ei ollut mikään tiukkapipo, vaan huumorille löytyi 
aina sijaa. Lindgrenin perheen tarjoama ruoka oli-
si oman artikkelinsa arvoinen.

Tässä vaiheessa tuntuu, että oululaisen toi-
mituskunnan jakso oli tärkeä välivaihe FINNA-
NESTin kehityksessä. Lehti oli jo kehittynyt Suo-
men johtavaksi erikoisalayhdistyksen lehdek-
si. Meidän toimituskaudellamme pystyttiin kä-
sittääkseni säilyttämään lehden taso, taitto ul-
koistettiin, sähköiset yhteydet mahdollistivat eri 
paikkakunnilla olevien toimittajien työskente-
lyn eikä talouskaan romahtanut. Seuraavan pää-
toimittajan alaisuudessa lehti on päässyt kehit-
tymään edelleen. Ihaillen olen katsonut nykyis-
ten FINNANESTien toimituksellista tasoa. Olen 
ylpeä, että olen saanut olla ketjussa mukana. 
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