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Eppur si muove*

S

osiaalinen media on ainakin näennäisesti demokratisoinut tiedonvälitystä. Jokainen voi julkaista omia mielipiteitään ainakin omalle
some-kuplalleen helposti ja asiaan turhaan paneutumatta. Samaan
aikaan asiantuntijuuden arvostus on muutenkin vähentynyt. Jopa
lääketieteellisistä perusfaktoista on tullut mielipidekysymyksiä. Esimerkiksi
siitä, onko influenssa vakava sairaus, jota voidaan rokotuksella tehokkaasti
torjua. Tai jos tarpeeksi moni haluaa, että kannabis olisi tehokas ja turvallinen
analgeetti, voidaan näin päättää, vaikka käytännössä kaikki asiallinen tutkimusnäyttö aiheesta osoittaa päinvastaista. Terveydenhuollon
järjestämistä koskevissa päätöksissäkään ei tarvitse enää
pohjautua tosiasioihin, jos intressi toisenlaiseen malliin on
tarpeeksi vahva. Toivottavasti tämä ei ole laajasti katsottuna Tieteen hienoimpia
puolia on
tulevaisuutemme.
Finnanest aikoo jatkossakin panna pyörät pyörimään laa- itsekorjaavuus.
dukkaan ja kiinnostavan anestesiologisen tiedon jakamisessa.
SAY:n vuosikokous valitsi minut jatkamaan päätoimittajana.
Päätös ei sikäli ollut iso yllätys, sillä muita tehtävään halukkaita ei löydetty.
Ensi vuonna voisi olla aika vaihtaa päätoimittajaa. Jos lehden tekeminen kiinnostaa, ota yhteyttä esimerkiksi SAY:n vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi
siirtyvään professori Klaus Olkkolaan tai toimituskunnan jäseniin.
Onkohan joku some-ajan vitsaus sekin, että tätä Finnanestia editoidessa
on törmännyt useamman kirjoituksen lopussa epämääräisiin kirjallisuusviitteisiin, joiden yhteyttä edellä olevaan tekstiin saa todella selvittää? On
kirjoittajan tehtävä perustella esittämänsä väitteet. Usein se tapahtuu viittaamalla aikaisempaan tutkimukseen. Lehden käyttämä kirjallisuusviitteiden
* Galieo Galilein väitetään
esitystapa on yksinkertainen ja yleisessä käytössä.
mutisseen ”Se pyörii
Yksi tieteen hienoimpia puolia on itsekorjaavuus: uuden näytön myötä sittenkin” irtisanouduttuaan
vallitseva käsitys voi muuttua. Toisaalta huonosti perustellut uudet avaukset oikeudenkäynnissä ensin
voidaan ampua alas tieteellisessä keskustelussa, jos ne eivät sovi yhteen ai- juhlavasti harhaopiksi
tuomituista havainnoistaan
kaisemman tutkimuksen kanssa tai havaintoja ei voida toistaa. Finnanestin planeettajärjestelmän
artikkeleista suuri osa muodostuu katsauksista, joissa kertynyttä viisautta rakenteesta. Tottahan sen
pyritään jäsentämään ja jakamaan kollegoille. Tieteellisen keskustelun yksi täytyy olla, koska tarina on
kiehtova ja niin sanotaan
muoto ovat kirjeet toimitukselle, joita jatkossakin julkaisemme mielellämme. monessa paikassa netissäkin,
Lehden uutena toimitussihteerinä aloittaa Laura Ylikauma Oulusta. vaikka tapahtuma onkin
Hänellä on toimituskunnan jäsenenä jo hyvä käsitys lehden tekemisestä. järkisyin kyseenalaistettu
(http://historianet.fi/tiede/
Samassa yhteydessä on luotu uudet sähköpostiosoitteet toimitussihteeri@ galileo-galilei-pani-planeetatpaikoilleen).
say.fi ja paatoimittaja@say.fi. 
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