
Finnanestin vuoden 2022 toimituskunta esittäytyy

Päätoimittaja – Maija Kaukonen
Maija on erikoisalamme outolintu. 
Tehohoitolääkärin ura on vaihtunut 
kliinisen farmakologian suojissa 
tehtävään lääketurvallisuuden vahti-
miseen Fimeassa. Pandemian aikana 
Maija palasi hetkeksi sairaalaan 
hoitamaan koronapotilaita, mutta 
nykyisin päivät täyttyvät korona-
rokotteiden haittavaikutuksista. 
Tutkimusta Maija on tehnyt vuodesta 
1992 lähtien ja voitettuaan olympia-
kultaa hän on siirtynyt kevyemmän 
sarjan tieteenharjoittajaksi. Kirjallisia 
lahjoja Maijalle on suotu vähänlai-
sesti. Kirjallisuuspiirin mielestä Jerry 
Cotton -siipi on oikein sopiva paikka. 
Muutoin vapaa-aika kuluu erilaisen 
urheilun parissa. Tämän talven eh-
doton suosikki on perinteisen tyylillä 
tehtävä murtomaahiihto. Muutoin 
lajeina ovat tennis, laskettelu, juoksu 
ja jooga. Maija myös on laulanut jo yli 
vuosikymmenen ja tiettävästi esiinty-
nyt julkisesti vain kaksi kertaa. 

Maija on aina ollut aktiivinen seu-
ratoiminnassa. Kun lapset ja tiedeura 
nykyisin antavat paremmin aikaa, 
on Maijan ollut mahdollisuus ryhtyä 
aktiiviseksi SAYssä ja ryhtyä luotsaa-
maan Finnanest -lehteä.  

Hannaleena Karjalainen
Hannaleena on keskitason leikkaus-
salianestesiologi yliopistosairaa-
lassa, jolla on myös jonkun verran 
kivunhoidollista erityisosaamista. 
Tieteen tekokin kiinnostaa, mutta 
toteutuspuoli on ollut varsin hidas-
ta ja junnaavaa. Koska ei-sana on 
hänelle vaikea lausua, on hän ajau-
tunut mukaan Lääkäriliiton (kolme 
eri pestiä) ja SAY:n toimintaan sekä 
myös paikalliseen Tutkimuseettiseen 
toimikuntaan. Vapaa-aikanaan hän 
pääasiassa makaa sohvalla ja joko 
lukee, katselee sarjoja netistä tai 
tuijottelee ikkunasta ulos. Satunnai-
sesti hän myös harrastaa pakosta 
liikuntaa ja mielellään kulttuuria elo-
kuvan, näytelmän, tanssin ja musiikin 
muodossa. Erityisen lähellä hänen 
sydäntään on ruokakulttuuri, minkä 
myös ruumiinrakenteesta tunnistaa. 
Hannaleenalle suku on paras ja eri-
tyisen ylpeä hän on tädin roolistaan. 
Matkustelu koti- ja ulkomaissa on 
nyt ollut pakollisella tauolla, mutta 
eiköhän sekin pikkuhiljaa taas palaa 
ohjelmaan.

Toimitussihteeri – Suvi Niemi
Suvi on oululaistunut pohjoiskar-
jalainen, jonka vakiintuneeseen 
repertuaariin on kuulunut opettaa 
karjalanpiirakoiden teko työkavereille 
aina pidempien työsuhteiden aikana. 
Erikoistuminen vetelee viimeisiään 
yliopistosairaalassa, joka uhkaavasti 
on alkanut vaikuttaa myös jos nyt ei 
loppu-, niin ainakin pitkäaikaisem-
man sijoituksen paikalta. Vannoutu-
nut ”kunhan valmistuminen ei jäänyt 
syväreistä kiinni niin se riittää” on 
vaihtunut ajatukseen ”jos nyt ryhmä 
on kiva ja aihe kiinnostaa, niin tiedä 
vaikka tuota tiedettä kattoisi enem-
mänkin”.  

Karjalanpiirakkatalkoita (ja aktii-
vista neulomista, koska kuka nyt kat-
soisi sarjoja tai kuuntelisi kirjoja/pod-
casteja tekemättä käsillään mitään) 
lukuunottamatta kodinhengettäryys 
on Suvista kaukana, joten ennemmin 
hän vältteleekin kotitöitä esimerkiksi 
kuntosalilla tai maastopyörälenkillä. 
Talvisin karkaaminen tunturiin ja 
syksyisin hirvimetsälle todettavissa 
myös lajityypilliseksi toiminnaksi.  
Talkoo- ja aktiivitoiminnan siemen 
on onnistuttu istuttamaan jo ennen 
oman ajattelun kehittymistä, ja onkin 
versonut muun muassa lapsuu-
den kesäteatterin jäätelömyyjän, 
lukioaikojen ampumahiihtostadionin 
doping-testeihin saattajan ja opiske-
luaikojen Killan emännyyden kautta 
Finnanestin toimitussihteerin rooliin. 
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Miia Kokkonen
Miia on tamperelainen lastenanes-
tesiologi ja Taysin omaa tuotantoa. 
Koko lääkäriksi kasvaminen ja erikois-
tuminen on tehty nääs Tampereella. 
Anestesiologia vei mennessään jo 
kandiaikana, eikä muu erikoistumi-
sala enää sen jälkeen käynyt enää 
mielessäkään. Lapsipotilaiden lisäksi 
lähellä sydäntä ovat erilaiset puudu-
tukset. Parasta anestesiologiassa 
ovat käden taidot ja se, että näkee 
nopeasti työnsä tuloksen. Myöskään 
tietokoneen kanssa seurustelua tai 
paperihommia ei ole liikaa. Sen sijaan 
vapaa-ajalla sitten jaksaa toimit-
taa Finnanestia. Vapaa-aika kuluu 
kummilasten kanssa, hiihtäessä, 
suunnistaessa ja luontokuvauksen 
parissa. Muutaman kerran vuodessa 
Miia häipyy mettään tai tuntureille, 
mieluiten puhelinverkon kuulumat-
tomiin. Suvun kesämökki on tärkeä 
paikka, ja saunomiseen Miia ei ikinä 
kyllästy. Saunoahan voi vaikka kuusi 
tuntia yhteen menoon!

Tuija Kokkonen
Tuijan suunnitelma oli ryhtyä jokilai-
vakapakan emännäksi Hollantiin, ellei 
tie lääketieteelliseen aikanaan olisi 
auennut. Vaahtokukkien sijaan hän 
kuitenkin nykyään tarjoilee neuro-
anestesioita ja päivystyksellistä 
tehohoitoa Kuopiossa. Ensihoidos-
ta eläköitymisen jälkeen kirjojen, 
viinien, neulelankojen ja tomaatin 
siemenien hamstraamiselle on jäänyt 
hieman enemmän aikaa. Toimitus-
kunnassa on menossa jo toinen 
kierros. 

Sinikka Rantala
Sinikka on oululainen pehmytkirurgi-
sen puolen leikkaussalianestesiologi, 
joka tällä hetkellä vaikuttaa Varsinais- 
Suomessa. Finnanestin toimituskun-
nassa Sinikka on mukana viidettä 
vuotta, joista viimeisimmät hän on 
vastannut Kuulustelussa-palstasta. 
Sinikalla on paljon harrastuksia, jotka 
jääkööt luettelematta sillä yhtäkään 
niistä Sinikka ei todellisuudessa ehdi 
harrastaa. Oman perheen, ystävien 
ja maailmanrauhan lisäksi Sinikan 
sydäntä lähellä on hyvä stand-up- 
komiikka, jonka perässä on matkus-
teltu joskus kauaskin. Erityisesti 
tummasävyisen huumorin ystävänä 
Sinikka haluaa jakaa samanhenkisille 
aikoinaan saamansa erittäin hyvän 
uraneuvon uusiin työpaikkoihin: 
älä kerro yhtään vitsiä, ennen kuin 
koeaika on ohi.
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Anna Sepponen-Lavikko
Tampereella Taysissa lastenaneste-
siologina päivätyönsä tekevä Anna 
on Finnanestin koulutustoimittaja, 
joka on useamman vuoden ajan 
pitänyt parhaansa mukaan SAY:n 
koulutuskalenteria järjestyksessä. 
Tämä ei toki onnistu ilman jäsenis-
tön apua: koulutustoimittaja ottaa 
jäsenkunnalta hyviä koulutusvinkkejä 
ilolla vastaan. Häneen kannatta ottaa 
yhteyttä myös, mikäli havaitsee 
koulutuskalenterissa puutteita tai 
haluaa ilmoittaa koulutuskalenteriin 
koulutuksen. Finnanestin toimitus-
kunnan työ tuntuu mielekkäältä, sillä 
Annan mielestä on tärkeää julkaista 
laadukasta luettavaa anestesio-
logian alalta suomen kielellä. Työltä ja 
perheeltä liikenevän ajan hän soittaa 
viulua sinfoniaorkesterissa, harrastaa 
partioprojekteja ja vaeltaa ystäviensä 
kanssa. 

Juulia Rahkonen
Juulia on turkulainen anestesian 
erikoistuva lääkäri, vuodesta toiseen. 
Erikoistumisen yliopistojakso on vielä 
kesken, loppu häämöttää jo jossakin. 
Anestesiologin saralla kiinnostaval-
ta tuntuu lastenanestesiologia ja 
kiinnostus jopa tieteen tekemiseen 
on pikkuhiljaa heräilemässä. Tällä 
hetkellä elämäntahdin kuitenkin 
määrää kaksi lasta, joita hän kaitsee 
zenmäisellä tyyneydellä ja loputto-
malla ymmär ryksellä. Paljon pu-
hutulla “omalla ajallaan” hän pelaa 
jalkapalloa Turun innokkaimmassa 
joukkueessa, tekee puutöitä ja haa-
veilee kotisohvalla kaikennäköisestä 
harrastamisesta. Lähitulevaisuuden 
haaveina on saattaa erikoistumis-
opinnot loppuun, saada elämän-
hallinta takaisin ja aloitella jotakin 
tutkimusprojektia.

Inari Listo
Inari on turkulaisen kulttuurikodin 
kasvatti. Erikoisalavalinta pediatrian 
ja anestesiologian välillä päättyi 
jälkimmäisen eduksi, ja nyt tekeillä 
on tutkinto lastenanestesiasta. Inarin 
sydäntä lähellä ovat globaali terveys 
ja terveyserojen kaventaminen: Pari 
komennusta SPR:n riveissä on takana 
ja edessä toivottavasti monia lisää.

Vapaa-aika kuluu tällä hetkellä 
kolmen lapsen katrasta luotsatessa, 
mutta aina kun tilaisuus koittaa, 
suuntaa hän lenkille tai joogaan.

Ilmoitusten hankkija  
– Hanna Lindholm-Hakala
Hanna on old school -leikkaussa-
lisairaanhoitaja, joka on aneste-
siahoitajana kolunnut lähes kaikki 
Helsingin leikkurit. Hanna sekaantuu 
mielellään kaikkeen (viimeisimpänä 
Finnanestiin) ja mielipide kaikesta 
löytyy. Vapaa-ajallaan hän tekee 
töitä, opiskelee uutta ammattia ja ui 
meressä.  
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