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Uutisia

Lehden tekijät

Finnanestin toimituskunta 
uusiutui vuoden vaihteessa 
jonkun verran. Päätoimittajana 
aloitti ensimmäistä kauttaan 
dosentti, erikoislääkäri Ritva 
Jokela, joka päivätyössään 
toimii HYKS:n Naistenklinikalla 
talovastaavana. Ritvan haas-
tattelu ilmestyi Finnanestin 
5/2010 numerossa, seuraavas-
sa muun toimituskunnan lyhyt 
esittely. 

Toimitussihteeriksi tulevalle kau-
delle on valittu LT, erikoislääkä-

ri Minna Ilmakunnas. Minnan roo-
liin Finnanestissa kuluu myös väi-
töskirjatoimittajan työ. Kielellisesti 
taitavana ja tarkkana Minna sovel-
tuukin tehtävään oivasti. Haastava 
työ Meilahden sairaalan leikkaus-
osastolla ja kotona yhteensä 5-vuo-
tiaat tytöt pitävät huolta, ettei va-
paa-ajalla tarvitse pyöritellä sukkia 
jalassa. Kunpa aikaa jäisi myös hiih-
toharrastuksille!

Koulutusilmoituksista vastaa tu-
levalla kaudella LL, erikoislääkä-
ri Hannele Heine. Hannelella alkaa 
seitsemäs kausi Finnanestin toimi-

tuskunnassa, TYKS:ssa päivätyön-
sä suorittava Hannele toimii myös 
pääluottamusmiehenä. Lehdenteon 
ja siviilityön ulkopuolella mielihyvää 
aiheuttaa jo aiemmissa esittelyis-
sä mainittu kotiprojekti, jonka piha-
kin on jo saatu valmiiksi. Nyt jääkin 
jo aikaa istuskella ja tarkkailla lätä-
köissä kylpeviä lintuja.

Uutistoimittajana jo kuudet-
ta kauttaan jatkaa professori Ar-
vi Yli-Hankala. Arvin vastuualuee-
na ovat uutistoimitus ja ”ottamien-
sa valokuvien tyrkyttäminen” leh-
teen. Tämä armoitettu luennoitsija 
on sivutoiminen professori Tampe-
reen yliopistossa ja osastonylilää-
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käri ja vastuualuejohtaja TAYS:ssa. 
Työn ulkopuolellakaan hän ei ole 
tylsä. Lukuintoa riittää ammattikir-
jallisuuden ulkopuolellekin ja liikun-
ta on monipuolista – kesällä myös 
moottoripyörällä.

Uutistoimittajana toimituskun-
nassa nähdään edellisen kauden toi-
mitussihteeri LL, erikoislääkäri Nina 
Keinänen OYS:sta. Nina työskentelee 
pääosin teho-osastolla ja satunnai-
sena vierailijana leikkaussalissa. Uu-
sin aluevaltaus on kanakoiraharras-
tus ja metsästäminen 2,5-vuotiaan 
bretonin kanssa. Hän ehtii liikunta-
harrastusten lisäksi matkailla sään-
nöllisesti. 

Uutistoimittajana ensimmäis-
tä kauttaan aloittaa dosentti, eri-
koislääkäri Minna Tallgren HYKS:sta. 
Hänen vastuualueenaan ovat myös 
dosenttiuutiset. Minna työskentelee 
Meilahden sairaalan leikkausosas-
tolla. Kielellinen lahjakkuus, tark-
kuus ja positiivinen, aina eteenpäin 
suuntautuva elämänasenne autta-
vat Minnaa tuomaan uusia ideoi-
ta lehdentekoon. Työn ulkopuolel-
la kutsuu talvella hiihto ja kesällä 
saaristo, ja jos aikaa jää, onkin lupa 
katsoa myös taaksepäin ja perehtyä 
Suomen historiaan. 

Uutistoimittajana samoin ensim-
mäistä kauttaan aloittaa LL, erikois-
tuva lääkäri Sami Suvanto Helsin-
gistä. Piakkoin HYKS:in erikoistu-
miskiertoaan päättävä Sami työs-
kentelee HYKS Lasten ja nuorten 
sairaalassa. Kokemusta on kertynyt 
myös ensihoidon simulaatio-opet-

tamisesta Arcadassa. Sami kuuluu 
myös SAY:n opetuksen auditointi-
toimikuntaan. Jäljelle jäävä vapaa 
aika sujuu neljän koiran ulkoilut-
tamisen ja liikuntaharrastusten pa-
rissa – golfissa hän on singelipelaa-
ja. Sami on tunnettu myös näyttä-
vistä täytekakuistaan. Aika näyttää, 
tuleeko tästä säyseästä kennelpojas-
ta päätoimittajan toivoma vihainen 
nuori mies.

Verkkotoimittajana jatkaa viidet-
tä vuottaan LT, erikoislääkäri Otto 
Pitkänen. Hän on toiminut pitkään 
erilaisissa vastuutehtävissä SAY:ssä. 
Hänellä on kunnioitettava yli 20 
vuoden kokemus sydänanestesioista 
KYS:ssä, jossa hän toimii apulaisyli-
lääkärinä. Otto harrastaa työmatka-
pyöräilyn lisäksi Lions-toimintaa ja 
lavatanssia. Myös metsäpalstan hoi-
to ja Pohjois-Karjalan lomakohteen 
varustelu lasketaan harrastuksiin.

SAY:n ja siten Finnanestin osoi-
terekisteristä huolehtii LL, erikois-
lääkäri Eija Junttila OYS.sta. Toista 
vuottaan osoiterekisteriä hoitava ja 
SAY:n johtokunnassa istuva Eija toi-
mii päivätyössään leikkaussalianes-
tesiologina, mutta on ”teholle kal-
lellaan”. Työn ulkopuolisista harras-
tuksista tärkein on liikunnan lisäk-
si tanssi, tällä hetkellä jazztanssi ja 
lattarit.

Ilmoitusten hankkijana jatkaa 
edelleen LKT, erikoislääkäri Juhani 
Haasio, joka on tässä roolissa täysin 
korvaamaton lehdelle ja koko yhdis-
tykselle. Jussilla on ollut vuodesta 
1989 alkaen pitkä ura Finnanestis-

sa eri tehtävissä, ilmoitushankkijana 
jo toista vuosikymmentä. Viime vuo-
det Haasio on toiminut siviilityössä 
neurokirugisella leikkausosastolla 
Töölön sairaalassa HYKS:ssa. Jussi on 
myös mystisen Jäänsärkijä S/S Tur-
son laivalääkäri.




