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Viime Finnanestissa pyydettiin lukijoita 
osallistumaan nettikyselyyn. Jäsenkun-
ta ei kuitenkaan kesällä viihtynyt äänes-

tyskoneen äärellä vaan ehkäpä purjehtimassa, sillä 
vastauksia saatiin vain neljä. Edustus jäi siis puo-
leen prosenttiin, joka toivottavasti ei ole lukijoiden 
osuus jäsenkunnastamme.

Aiheesta ei siis riitä analysoitavaa Operatiivisil-
le päiville, joten tarjoilen nyt valittuja paloja. Nel-
jän vastauksen analysointiin tarvitaan vain yk-
sinkertaista matematiikkaa. Yksi on vähemmistö, 
kaksi on puolet, kolme on enemmistö ja neljä on 
kaikki. Syvällisempää statistiikkaa on turha odot-
taa tällä aineistolla! 

Vastaajista kaksi kertoi olevansa erikoistumas-
sa ja kaksi erikoistunutta. Eläkeläisten mielipiteet 
eivät siis tulleet esille. Vastoin päätoimittajan käsi-
tystä kaikki väittivät erikoistuvien olevan kiinnos-
tuneita pääkirjoituksista. Niiden määrääkin enem-
mistö piti sopivana. Enemmistö piti myös vanho-
jen asioiden muistelusta. Uutisten määräksi eh-
dotettiin kolmea. Lääkäriliiton alajaoksen uutiset 
luettiin aina tai useimmiten. Dosenttiuutisten suh-
teen mielipiteissä vallitsi hajaannus.

Artikkeleita toivottiin olevan viisi. Vastanneista 
puolet oli joskus kirjoittanut Finnanestiin. Väitös-
kirjapalstakaan ei jää lukematta. Tarinoita vierail-
ta mailta kaikki pitivät kiinnostavina. Nämä jutut 
herättävät kaukokaipuun 50 %:ssa, mutta loput ha-
luavat pysyä kotona.

Enemmistö piti matkaraportteja opettavaisina 
ja oli sitä mieltä, että SAY:n pitää jatkossakin vaatia 
apurahan saaneilta matkaraporttia. Raporttien so-
pivaksi määräksi katsottiin 2–3 ja pituudeksi 2 si-
vua. Pakko lukea -palstaa lukevat kaikki vastaajat.

Harrastuspalstaa kannatti enemmistö, joka ha-
luaisi myös säilyttää uusien kirjojen listan paperi-
versiossa. Kaikki pitivät kirja-arvosteluita hyödyl-

lisinä! Tähän voikin sivuhuomautuksena sanoa, 
että purjehtimisen lisäksi jäsenet ovat tänä kesä-
kautena lukeneet ahkerasti. Kirjojen jakelussa tuli 
suoranainen piikki kesän kynnyksellä ja sen aika-
na, joten arvosteluita on tulossa hyvinkin eri alueil- 
ta. Ainoa alue, mistä ei ole taidettu kirjoja jaella, 
on katastrofilääketiede. Viime lehden listalla oli 
tästäkin aiheesta uutuus tarjolla. Siihen perehty-
minen ei vieläkään ole liian myöhäistä, jos jotaku-
ta kiinnostaa.

Kaikki toivoivat koulutuskalenterin ja ilmoituk-
sien julkaisun jatkuvan paperiversiossa. SAY:n yh-
teystietojen julkaisemista siinä vaati vain puolet. 
Kirjoitusohjeiden siirtämisen nettiin sallisi puolet. 
Siellä ne päätoimittajankin mielestä voisivat olla. 
Ei niitä tunnu lehden lopusta juuri kukaan löytä-
vän.

Finnanestin sivumäärään ei kukaan uskalta-
nut ottaa kantaa. Värikuvia ei lehdessä kenenkään 
mielestä ole liikaa. Mainoksiin ei otettu kantaa ei-
kä ehdotuksia uusille palstoille tullut.

Kaikki käyvät usein Finnanestin nettisivuilla. 
Puolet tulostaa sieltä artikkeleita. Nettisivuja pide-
tään helppokäyttöisinä. Siitä suuri kiitos nettitoi-
mittajallemme Janne Aaltoselle, joka lopettaa pit-
kän uransa vuoden vaihteessa. Finnanestin netti 
integroidaan SAY:n nettiin ja Finnanestinkin sivut 
siirtyvät Otto Pitkäsen vastuulle.

Vähemmistö kannatti päätoimittajan mielipi-
dettä siitä, että Finnanestin talouden olisi pysyttä-
vä plussan puolella. Tänä vuonna todennäköisesti 
tappiota tuleekin, vaikka säästäväisyyttä onkin yri-
tetty lisätä.

Kukaan ei vaatinut päätoimittajan vaihtamis-
ta, mutta Operatiivisilla päivillähän se sitten näh-
dään. Kyseinen posti on katkolla joka vuosi.   
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