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Viime numerossa Tapani Tammisto pyysi 
jäsenkunnalta palautetta koskien 30 vuot-
ta sitten -palstaa. Usein palautetta on hy-

vin vaikea saada, ainakaan suoraa sellaista. Yleen-
sä kuuluu vain hyminää, ja erehtyy luulemaan, et-
tä kaikki on hyvin, kunnes viiniköynnöksen kautta 
kuulee satunnaisesti negatiivisiakin kommentteja.

Juuri tässä lehdessä tosin on sattumoisin palau-
tetta Kirje toimitukselle -muodossa. Vasteita kir-
joituksiin toivoisi enemmänkin. Syntyisi keskuste-
lua ja tietäisi ainakin, että lehteä on luettu.

Omasta mielestäni 30 vuotta sitten -palsta on 
hyvinkin elävä. Tarjotaksemme Tammistolle hä-
nen peräämäänsä palautetta olemme järjestäneet 
nettikyselyn, johon voi vastata Finnanestin sivuil-
la. Itse kuulen Tammiston äänen, pilkut ja ajatus-
viivat, kun luen hänen tekstiään.

Nettikysely koskee myös muuta sisältöä, pals-
toja, mainoksia, Finnanestin nettisivuja ja päätoi-
mittajaa. Kyselyyn kannattaa vastata. Vastauksilla 
saattaa olla vaikutusta Finnanestin sisältöön tule-
vaisuudessa. Kyselyn tulos pyritään julkistamaan 
Operatiivisilla päivillä. Päätoimittajakin on silloin 
vaihdettavissa.

Kysymysten määrä on luonnollista syistä rajoi-
tettu, mutta vapaille kommenteillekin on varat-
tu tilaa. Vastata voi nimettömänä, eikä profiilista-
kaan kysytä muuta kuin, onko erikoistuva, erikois-
tunut vai jo eläkkeellä. 

Palautetta kaivannee Tammiston lisäksi moni 
muukin, sillä Finnanest-talkoisiin on osallistuttu 
viime aikoina varsin kiitettävästi. Anestesiologien 
lisäksi ovat meille läheisten erikoisalojen edusta-
jat kirjoittaneet aiheista, jotka ovat yhteisiä. Viime 
numerossa esiteltiin verikaasuanalytiikan suden-
kuoppia. Tässä numerossa kirurgi käsittelee mah-

dollisuuksia estää postoperatiivisia infektioita.
Oulun kevätkokous oli ja meni, ja ensi vuon-

na kokous järjestetään Jyväskylässä. Uusia jäseniä 
Oulun kevätkokouksessa hyväksyttiin 18. Heistä 
yksi on jo ehtinyt kirjoittaa erikoistuvan palstan 
tähän lehteen. Palsta toimiikin sopivasti vastauk-
sena puheenjohtajan oululaisilta lainaamaan kysy-
mykseen: ”Alakko nää mua?”

Ennen seuraavaa kevätkokousta järjestetään 
kuitenkin Operatiiviset päivät marraskuun alku-
puolella. Koska ajankohta on tavanomaista aikai-
sempi, on myös abstraktien jättöpäivä tänä vuon-
na aikainen. Abstraktit on toimitettava allekirjoit-
taneelle sähköpostitse viimeistään 31.8.! Lisätiedot 
ja abstraktikaavake löytyvät SAY:n nettisivuilta.

Operatiivisten päivien lisäksi syksyllä on run-
saasti muita koulutustilaisuuksia ja useimmis-
ta niistä on ilmoitus tässä lehdessä. Nettikyselys-
sä mietitäänkin, onko tarpeellista laittaa kaikki 
koulutusilmoitukset ja koulutuskalenteri lehteen 
vai riittäisikö, että ko. informaatio olisi vain netis-
sä. Koulutuskalenteri ja koulutusilmoitukset ovat 
kuitenkin nopeasti vanhenevaa materiaalia. Vuo-
dentakaiseen artikkeliin ja vanhempaankin saat-
taa palata, mutta lukeeko joku vanhoja koulutus-
ilmoituksia?

Vai olisiko lehdessä joku muu osio, joka pitäi-
si siirtää nettiin tai kokonaan poistaa? Tarvitaan-
ko yhteystietosivua tai kirjoitusohjeita. Harva tun-
tuu löytävän niitä lehden lopusta. Näitä aiheita on 
syytä pohtia siltä varalta, että mainostulojen not-
kahdus ei olisi tilapäistä.

Ja ei kun äänestämään! Äänestysaikaa on elo-
kuun loppuun asti.                                
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Kuuletko Tammiston äänen?




