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SAY:n jäsenten lehti

E

räs ystäväni kirjoitti Facebook-sivullaan tykänneensä Finnanestin
taannoisesta numerosta. Ilahduin palautteesta, sitä ei voikoskaan
saada liikaa. Toinen kollega ihmetteli kommentissaan, mitä muuta
hyvää lehdessä oli kuin ”tuttujen anestesialääkäreiden kirjoitukset”.
Eipä kai juuri muuta, niistähän Finnanest koostuu. Lehti on olemassa anestesiologeja varten, vaikka lukijoita on yllättävän paljon myös SAY:n jäsenkunnan ulkopuolella. Myös suurin osa lehden sisällöstä tulee omalta porukalta.
Toimituskunnalle lehden tekeminen on harrastus.
Olemme liittyneet Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liittoon (Kultti
ry), joka on parinsadan Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö ja Julkisen
sanan neuvoston (JSN) kannatusyhdistyksen jäsen. Tätä kautta Finnanest
sitoutuu myös muodollisesti noudattamaan hyvää journalistista tapaa ja
puolustamaan osaltaan sananvapautta*. Tiedonvälityksen laatu ja uskottavuus ovat olleet viime kuukausina poikkeuksellisen paljon esillä uutisissa.
Informaatiovaikuttamisen, valeuutisten ja valemedioiden lisäksi on pohdittu
myös valtamedian linjauksia ja jopa JSN itse on ollut arvostelun kohteena.
Kunnallisvaalien alla faktantarkistukselle oli taas erityisen paljon tarvetta.
Finnanest on uskoakseni aina aidosti pyrkinyt totuudenmukaiseen, tasapainoiseen ja kriittiseen tiedonvälitykseen omalla alallamme. Arvioisin, että
olemme useimmiten onnistuneet. Lehden luonteen huomioiden on erityisen
tärkeää jatkossakin pitää ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja erittäin
selvänä. Finnanestilla ei ainakaan vielä ole avointa sähköistä kommenttifoorumia. Kun asiaa pohditaan, on pidettävä mielessä, että julkaisija on vastuussa
myös mahdollisen keskustelupalstan sisällöstä.
Suomen Sanomalehtimiehet suosittelivat jo savuisella 50-luvulla, että
visaisista kysymyksistä on hyvä neuvotella toimittajatoverien kanssa. Finnanestin tekijät ovat lehden uusimpien numeroiden kasaamisen aikana vaihtaneet innokkaasti mielipiteitä niin kielenhuollosta kuin sisältökysymyksistä
toimituksen keskustelutaululla**. Vaikka vastuu lehden sisällöstä on edelleen
täysin päätoimittajalla erityisesti silloin, jos epäonnistumme, yhdessä tehden
jälki on parempaa ja harrastaminen hauskempaa.

*Journalistin ohjeet löytyvät JSN:n www-sivulta (http://www.jsn.fi/journalistin_
ohjeet/). Samalla sivustolla ovat myös ohjeiden aikaisemmat versiot, varhaisimpana
Etikettisäännöt Suomen sanomalehtimiehille vuodelta 1957.
** Olemme puolisen vuotta käyttäneet Slack-nimistä ryhmätyöalustaa, joka soveltuu
tähän tarkoitukseen paremmin kuin aikaisemmin käytössä ollut suljettu Facebookryhmä.
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