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Päätoimittajalta

Käy verkossa – ja kerro mahdollisuudesta
muillekin

Markku Hynynen

FINNANESTin ”nettiaikaa” on nyt eletty
kolmen numeron ajan. Lienee paikallaan
tehdä lyhyt yhteenveto alkutaipaleesta. Saa-

dun palautteen perusteella voi sanoa, että netti-
FINNANESTia pidetään yleisesti tarpeellisena
(1). Helmikuussa kotisivuilla oli käyty 815 ker-
taa ja sama tahti oli jatkunut maaliskuussa: 782
kertaa. Tätä voidaan pitää hyvänä alkuna lehdel-
le, jonka levikki on n. 1200. Yhteydenottoja oli
tullut kotimaan lisäksi ainakin Ruotsista, Nor-
jasta, Virosta, Englannista, Ranskasta, Kanadas-
ta, Saudi-Arabiasta ja Australiasta. Tietämättä,
keitä ulkomailta käsin yhteyden ottaneet olivat,
voi kuitenkin todeta lehtemme sähköinen versi-
on tekevän ulkomailla työskenteleville kollegoil-
lekin (yhdistyksemme jäsenille) mahdolliseksi
lukea lehteä kaukomaillakin ja pysyä ajan tasalla
maamme asioista reaaliajassa. Menitpä töihin
vaikka Australiaan, voit lukea tuoreen FINNA-
NESTin samaan aikaan Suomessa olevien kanssa
ja painoviipeestä johtuen 2-4 viikkoa ennen pa-
perista versiota.

Yksi perustelu sähköiselle versiolle oli nopean
keskusteluyhteyden luominen (2). Näyttää siltä,
että keskustelu verkon välityksellä alkaa ottaa tuul-
ta. Ilmeisesti meneillään olevan työtaistelumme
innostamana nettitoimittajamme Janne Aaltonen
yrittää provosoida keskustelua (sivu 315) ja näyt-
tää onnistuneen vetämään oikeasta narusta. Täs-
sä numerossa ilmestyvä keskusteluartikkeli on ol-
lut luettavissa ja kommentoitavissa lehden koti-
sivuilla jo 26.3. lähtien ja keskustelu aiheesta on
siis alkanut jo ennen tämän paperiversion ilmes-
tymistä. Toimituskunta haluaa edelleen rohkais-
ta keskusteluun lehden sivuilla, sähköisillä tai pa-
perisilla. Esille otettavien asioiden ei tarvitse olla

välttämättä maailmaa mullistavia. Vähämerkityk-
selliseltäkin tuntuvaa asiaa voi kysyä ja kommen-
toida keskustelupalstalla. Helpoiten se tapahtuu
sähköistä yhteyttä käyttäen. Janne toimittaa myös
äänestyspalstaa, jossa saa ruksata mielipiteensä
ajankohtaisista asioista. Näin muodostuu käsitys
kollektiivisesta mielipiteestä (tai sen puutteesta)
ajankohtaisten asioiden suhteen. Äänestettävä aihe
vaihtuu aina FINNANESTin uuden numeron
ilmestyessä. Tälläkin palstalla on ollut kävijöitä.

Lehtemme sähköinen versio on jäsenetu, jol-
laisen suhteen anestesiologit ovat etuoikeutetus-
sa asemassa. Sen soisi ”kuluvan” jäsenten käytös-
sä yllämainittujen käyttötarkoitusten lisäksi tie-
donhaun foorumina. Esimerkiksi esitelmien te-
kijöille, tenttiin valmistautuville tai kongressiin
menijöille löytyy nopeasti tietoa sähköisen yhte-
yden kautta. Jo alun pitäen sähköistä versiota
suunniteltaessa pidettiin tärkeänä, että lehden
kotisivuille pääsee vapaasti ilman käyttäjätunnuk-
sia ja salasanoja. Ei ole mitään mieltä pitää
FINNANESTissa julkaistua materiaalia pelkäs-
tään yhdistyksen jäsenten saatavissa. Päinvastoin,
olisi mitä toivottavinta, että mahdollisimman
moni lukisi lehteämme ja erikoisalamme tulisi
siten laajalti tunnetuksi. Toivonkin yhdistyksen
jäsenten levittävän sanaa mahdollisuudesta lukea
lehteä osoitteesta www.fimnet.fi/finnanest. Tietoa
kannattaa levittää ainakin tärkeimpien sidosryh-
miemme jäsenten keskuuteen (anestesia- ja teho-
sairaanhoitajat, ensihoitajat ja muiden erikoisalo-
jen kollegat).

On ollut myönteistä havaita, että mainostavat
yhteistyökumppanimmekin ovat löytäneet verk-
kosivumme. Instrumed ennätti ensimmäisenä
varaamaan mainostilaa. Koska kuluvan vuoden
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mainosbudjetit lienee tehty jo hyvissä ajoin vii-
me vuonna, on ymmärrettävää, että muut yhtiöt
eivät ole vielä tarttuneet tarjottuun mahdollisuu-
teen mainostaa myös sähköisessä miljöössä. Toi-
vottavasti muut seuraavat kuitenkin Instrumedin
esimerkkiä. Tarjoaahan sähköinen mainos aivan
uudenlaisia mahdollisuuksia mainostajallekin te-
kemällä mahdolliseksi asiakkaan pääsyn yhtiön
kotisivuille.

Sitten muihin asioihin. Tätä kirjoittaessani on
alkamassa lääkärilakon seitsemäs viikko ja jo kol-
mas kierros. Erikoisalamme edustajat kahdessa
yliopistosairaalassa aloittavat siis viikon mittaisen
lakkojaksonsa jo kolmannen kerran. Käsitykseni
mukaan lakko on sujunut kaikkialla rauhallisesti
ilman mitään suurempia välikohtauksia tai ”ta-
paturmia”. Ainakin omalla työpaikallani tunnel-
ma ei muistuta mitenkään sellaista kiihkeää ti-
lannetta, jollaiseksi lakon voisi perinteisemmästä
katsantokannasta ajatella. Sairaalamiljöö näyttää
tottuneen lakkoon ja elämä jatkuu kuin mitään
erikoista ei olisi käynnissä. Erään pääkirjoituksen
mukaan tässä onkin asian ydin: lakko on ”liian
hyvin suunniteltu”. Medialle ei ole tarjoutunut
kohu-uutisia heitteille jätetyistä potilaista eikä
näin ole syntynyt julkisia ja poliittisia paineita
lakon lopettamiseksi. Saapas nähdä, jatkuuko lak-
ko vielä tehdessäni seuraavaakin kirjoitustani ”Pää-

toimittajalta”-palstalle FINNANESTin nume-
roon 4/2001. Silloin elämme heinä-elokuun vaih-
detta.

Vaikka elämme vasta kevättä ja tätä kirjoittaes-
sani yhdistyksen kevätkokouskin on vasta edessä,
on syytä muistuttaa, että kesän jälkeen tulee syk-
sy ja syksy tuo tullessaan taas Operatiiviset päi-
vät/Anestesiologipäivät (21.-23.11.). Päivien alus-
tava ohjelma julkaistaan toisaalla tässä numeros-
sa (327-329). Merkitse kalenteriisi päivämäärät
jo nyt. Luvassa on tosi hyvä tieteellinen ohjelma,
jälleen kerran!

Lakko siis jatkuu tätä kirjoittaessani – ties kuin-
ka kauan vielä. Jatkukoon lakko kesään asti tai
sitten ei, mutta haluan toivottaa kaikille FINNA-
NESTin lukijoille puuhakasta kevättä ja virkistä-
vää kesää! Tavataan näillä palstoilla syksyllä.

Kirjallisuusviitteet
1. Aaltonen J. Ajankohtaista netti-Finnanestista. FINNANEST 2001; 34: 206.

2. Hynynen M. FINNANEST uuteen aikakauteen. FINNANEST 2001; 34: 5-
7.

Markku Hynynen
Päätoimittaja
markku.hynynen@hus.fi

Kuva: “Saariston Venus”. Mika Mäenpää..


