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40-vuotias Finnanest juhli arvonsa mukaisesti

SAY järjesti 40-vuotiaan 
Finn-anestlehden 
kunniaksi lämminhenkisen 
juhlan maineikkaassa 
ravintola Savoyssa 
Helsingissä 15.2.2008. 
Juhlaan oli kutsuttu 
lehden päätoimittajat ja 
toimituskunnat sekä SAY:n 
nykyinen johtokunta.

Savoyhin kokoontuivat lähes kaik-
ki ne henkilöt, jotka ovat vaikut-

taneet Finnanestin syntyyn ja ke-
hittymiseen nykyisenkaltaiseksi, ar-
vostetuksi julkaisuksi. Runsas osan-
otto osoitti tilaisuuden tarpeelli-
suuden ja vahvisti käsitystä siitä, 
että Finnanestia on koko sen ole-
massaolon ajan tehty antaumuksel-
la ja suurella sydämellä. Vaikka pai-
kalla olleet henkilöt ovat erityisesti 
kunnostautuneet kirjoittajina, täyt-
ti iloinen rupattelu nopeasti ravin-
tolasalin eikä puheenaiheita tarvin-
nut etsiä. 

Illan aikana kuulimme mielen-
kiintoisia asioita lehden eri vaiheista. 
Kuten sen, että jälleen kerran kaiken 
takana oli sittenkin nainen. Nimit-
täin alkuperäinen ajatus lehden pe-

rustamisesta oli Tapani Tammiston 
puolison, Christine Tammiston.

Juhlapuheen piti Finnanestin 
kunniatoimittaja Tapani Tammisto. 
Hän toi esiin ajatuksen Finnanestin 
näkökulman laajentamisesta ”anes-
tesiologian reuna-alueille”, kuten 
anestesiologiaa ja tehohoitoa sivua-
viin eettisiin kysymyksiin, sekä eh-
dotti englanninkielisten abstrak-
tien julkaisemista artikkeleiden yh-
teydessä.

Illan kulttuuriosuudesta vasta-
si Ylioppilaskunnan laulajien kvar-
tetin taidokas ja hauska esitys. Suu-
ri kiitos SAY:lle sekä kaikille muka-
na olleille. Erityinen kiitos mainiois-
ta juhlajärjestelyistä kuuluu Riitta 
Heinolle. (JT)

Kunniatoimittaja Tapani Tammisto ja 
hänen puolisonsa Christine Tammisto. 
Molemmat ovat olleet merkittävällä 
tavalla mukana sekä SAY:n että 
Finnanestin eri vaiheissa.

Vuosien 2000–02 
päätoimittaja Markku 

Hynynen vierellään Eija 
Nilsson, joka oli päätoimittaja 

vuosina 1985–1988. Torsten 
Michelsen (ei kuvassa) kuului 

toimituskuntaan 1987–88.

Finnanestin ensimmäinen päätoi-
mittaja ja monitoiminainen Terttu 
Virkkala kertoi mukaansatempaa-
vasti lehdenteon alkuvaiheista. 
Per Rosenberg on päätoimittanut 
Finnanestia kahteen otteeseen, en-
simmäinen kausi oli v. 1979 ja toi-
nen 1989–90. Oikealla vuosien 
2003–04 toimituskunnan jäsen Vilho 
Vainionpää Oulusta.

SAY:n puheenjohtaja Riku Aantaa, Terttu Virkkala, vuosien 1973–76 
päätoimittaja Matti A.K. Mattila ja Leena Janhunen.
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Todelliset konkaritoimittajat, joilla Finnanest -vuosia yhteensä 25 vuotta. 
Vasemmalta Seppo Ranta, Jukka Pouttu ja Tomi Taivainen.

Vuosien 2005-07 päätoimittaja Riitta Heino vierellään SAY:n taloudenhoitaja 
Jaakko Klockars, joka oli Finnanestin toimituskunnassa vuosina 2000–02.
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Kuvat: Riitta Heino ja Johanna Tuukkanen




