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On kulunut tasan 40 vuotta siitä, kun Finna-
nest -lehti perustettiin. Nykyinen kun-
niatoimittaja Tapani Tammisto päiväsi 

30.1.1968 kirjeen, jossa hän kuvasi Suomen anes-
tesiologien määrän kasvaneen niin suureksi, että 
enää ”ei mahduttu yhden pöydän ympärille, eikä 
kenkään tiennyt mitään kustakaan”. Samana päivä-
nä SAY:n johtokunta päätti aloittaa Finnanest -leh-
tisen julkaisun. Alkuun Finnanest oli lähinnä tie-
dotuslehtinen, mutta nopeasti siitä muotoutui oi-
kea lehti. Nyt Finnanest on arvostettu, säännölli-
sesti ilmestyvä julkaisu, joka on pitkään kuulunut 
alan erikoislääkärikuulustelun vaatimuksiin. Leh-
den sisältö, ulkosasu ja rakenne ovat vuosien mit-
taan hioutuneet kokonaisuudeksi, josta me suo-
malaiset anestesiologit voimme olla ylpeitä.

Juhlavuoden kunniaksi edeltäjäni Riitta Heino 
otti yhteyttä entisiin päätoimittajiin ja pyysi heil-
tä kirjoitusta Finnanestiin. Lähes kaikki päätoi-

mittajat ovat jo vastanneet pyyntöön ja lähettäneet 
oman kirjoituksensa julkaistavaksi alkuvuoden ai-
kana. Saapuneista artikkeleista välittyy vahvasti se, 
että tätä lehteä on alusta alkaen tehty suurella sy-
dämellä ja innostuksella. Vain yksi päätoimitta-
ja kertoi, ettei muista päätoimittaja-ajoistaan mi-
tään. Toinen puolestaan ei muistanut sellainen ol-
leensakaan..

Kirjoituksista selviää, kuinka paljon useiden ih-
misten ponnisteluja yhden Finnanestin numeron 
kokoaminen edellyttää. Etenkin silloin, kun toi-
mitus myös taittoi lehden. Puhumattakaan alku-
aikojen monistus- ja postitusurakasta, johon en-
simmäinen päätoimittaja Terttu Virkkala onnek-
seen sai ylilääkärin sihteerin talkooapuun. Matti 
A.K.Mattila kuvaa elävästi postimerkkien liiman 
makua kielellään ja sitä, kuinka postilaatikko pi-
ti tunkea täpötäyteen viime hetkellä valmistuneita 
lehtiä. Eija Nilsson puolestaan muistelee korjaus-
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nauhalla varustettua kirjoituskonetta (joka oli vie-
lä 80-luvulla ”kova sana”) ja ”leikkaa liimaa”-tek-
niikkaa.

Uutena päätoimittajana olen enemmän kuin 
kiitollinen edeltäjilleni siitä, että saan monella ta-
voin kokea tulevani valmiiseen pöytään. Alkuvuo-
sien idea kunkin yliopiston vuosittaisesta vastuu-
numerosta on osoittautunut erinomaiseksi. Näin 
on luotu lehden sisällölle hyvä, toimiva perusta ja 
taattu jatkuvuus. Loistopäätös oli myös lehden tai-
ton ulkoistaminen toimituksen siirtyessä Ouluun 
vuonna 2003. Taittotyötä tehneenä en usko, että 
kovin moni ryhtyisi tähän puuhaan, jos taitto kuu-
luisi edelleen toimituksen tehtäviin. 

Yritän parhaani, että saan ylläpidettyä Finn-
anestin korkean tason niin uusimman anestesio-
logisen tiedon välittäjänä, tieteelliseen työhön in-
nostajana kuin SAY:n mielenkiintoisena, luettava-
na – ja luettuna julkaisuna. Vielä nyt Riitan jättä-
mät saappaat tuntuvat väljiltä, mutta onneksi mi-
nulla on tukenani loistava toimituskunta ja työnsä 
osaava taittaja!

Lehden perustamisen aikoihin suomalaiset 
anestesiologit tunsivat toisensa. Nyt meitä on lä-
hes 1000, joten kukaan ei voi tuntea kaikkia henki-
lökohtaisesti. Lähinnä tunnemme omien työtove-
reidemme lisäksi samaan aikaan samassa paikas-
sa erikoistumassa olleet kollegat. Moni meistä jää 
erikoistumisen jälkeen työhön yliopistosairaalaan 
tai sen läheisyyteen, ja osa toimii koko työuran-
sa ajan saman sairaanhoitopiirin alueella. Toimi-
tuskunnan keskuudessa ideoimme, että voisimme 
lehden välityksellä tutustua erilaisiin anestesio-

login työympäristöihin eri puolilla Suomea. Leh-
ti on tähän asti ollut yliopistosairaalakeskeinen. 
Nyt, kun Finnanest on tullut kypsään aikuisikään 
ja samalla toimituksen ydin siirtynyt ensimmäis-
tä kertaa keskussairaalaan, on otollinen aika laa-
jentaa näkökulmaa yliopistosairaala-anestesiolo-
gian ja tehohoidon ulkopuolelle. Tätä tarkoitusta 
varten lehteen perustetaan uusi ”Finnanest sairaa-
lakierroksella” -palsta, johon toivomme kirjoituk-
sia eri sairaaloiden tai muiden toimintayksiköiden 
anestesia- ja/tai teho-osastoilta. Aihe on vapaava-
lintainen. Se voi olla jonkin erityisosaamisen esit-
tely, toimintamallin kuvaus, työyhteisön esittely tai 
jotain muuta, josta haluatte kertoa Finnanestin lu-
kijoille. Heitänkin haasteen yliopistosairaaloiden 
ulkopuolisille yksiköille. Näytetään, että meillä-
kin osataan. Että yliopistosairaalakaupunkien ul-
kopuolella on elämää. Siellä voi olla töissä, ja se työ 
on usein haasteellista ja mukavaa.

Tervetuloa viettämään kanssamme aktiivista 
Finnanestin juhlavuotta!                                  

Jyväskylässä 30.1.2008
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