
JUHLAVUOSI

Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen 
(SELYn) perustukset valettiin jo 
vuonna 1901 nimellä ”Suomen 
Sairashuonelääkäriyhdistys”. 

Nimi ehti muuttua useaan kertaan 
ennen kuin lähes 90 vuotta myöhem-
min yhdistys julkaisi ensimmäisen 
oman Sairaalalääkäri-jäsenlehden. 
Yhdistyksen nimenmuutoksen myötä 
lehdestä tuli Erikoislääkäri.  30. ilmes-
tymisvuonna esittelemme tekijät leh-
den takana. Aloitamme päätoimittajista. 
Seuraavissa lehdissä esitellään toimitta-
jat ja toimituskunta. 

Päätoimittajien yhdistyksen (PTY) mu-
kaan ”päätoimittajan yksiselitteinen 
velvollisuus on johtaa tiedotusvälineen-
sä toimitusta, päättää ja olla vastuussa 
sen julkaisemasta sisällöstä. Päätoi-
mittaja käyttää tiedotusvälineensä sa-
nanvapautta.” Jokainen Erikoislääkäri-
lehden päätoimittaja on tuonut lehteen 
omaa persoonansa – etenkin pääkirjoi-
tusten muodossa. Lehden kirjoittajat 
ovat lähes poikkeuksetta lääkäreitä.  
Asiantuntijateksti toisen erikoisalan 
kollegalle on säilynyt näkökulmana.

Päätoimittajien erikoisalat ovat ol-
leet erilaisia. Yhdistävää on ollut ak-
tiivisuus SELYn ja Lääkäriliiton luot-
tamuselimissä.  Sairaalalääkäri-lehden 
perustaja ja ensimmäinen päätoimittaja 
ortopedian ja traumatologian erikois-

lääkäri, dosentti Timo Niinimäki johti 
yhdistyksen hallitusta muutaman vuo-
den ennen päätoimittajuutta. Niinimä-
en jälkeen päätoimittajan saappaisiin 
astui sisätautien erikoislääkäri Matti 
Honkala. Kliinisen kemian erikoislää-
käri dosentti Martti Lalla jatkoi Hon-
kalan jälkeen. Lalla oli ensimmäinen 
päätoimittaja, joka oli samaan aikaan 
myös SELYn hallituksen puheenjohtaja 
sekä päätoimittaja. Vuonna 1998 päätoi-
mittajana aloitti lastenanestesiologian 
erikoislääkäri, professori Olli Meretoja, 
joka toimi muutaman vuoden yhtä aikaa 
sekä päätoimittajana että hallituksen 
puheenjohtajana, kunnes siirtyi Lääkä-
riliiton hallituksen puheenjohtajaksi ja 
luopui päätoimittajuudesta. 

Päätoimittajana vuodesta 2007 lähti-
en toiminut psykiatrian professori Jyr-
ki Korkeila: ”Tulin ensi kertaa mukaan 
vuonna 1997 Kari Pylkkäsen ja Martti 
Lallan pyynnöstä. Silloin jokaisen nu-
meron toimittaminen oli täpärällä, 
koska sivuille oli jäädä tyhjää tilaa. Kir-
joittelin täytteeksi juttuja miltei joka 
numeroon parin vuoden ajan. Missään 
vaiheessa en ajatellut olla näin pitkään 
toimituksessa, mutta työ on ollut antoi-
saa, ja pysyy paremmin kärryillä medi-
siinan kentässä laajemminkin.”

Tuija Kuusmetsä

Erikoislääkäri-lehti 30 vuotta
Päätoimittajat

Timo Niinimäki kirjoitti lehden 
ensimmäisessä numerossa.

Jyrki Korkeila: ”Työ on ollut antoisaa, 
ja pysyy paremmin kärryillä medisiinan 
kentässä laajemminkin”.
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