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Nettimaailman ilkeydet yhdistyksen sivuilla

SAY:lla on ollut omat inter-
net-sivut jo vuodesta 1996 
alkaen. Niiden sisältö on 
palvellut ajankohtaista tie-
dottamista, ja tärkeimpiä 
toimintoja ovat viime vuosi-
na olleet koulutuskalenteri 
ja Sandelsinkadun yksiön 
varauskalenteri. Finnanest-
lehdellä on nettisivusto ollut 
lähes yhtä kauan kuin yhdis-
tykselläkin. 

Alkuun SAY:n nettisivustoja toi-
mitti Janne Aaltonen, ja viimeiset 

neljä vuotta allekirjoittanut. Poika-
ni Tuure on teknisenä apuna. Lehden 
sivujen sisältö on ollut lehtiarkiston 
tyyppinen. Sivujen ohjelmaympäristö 
on avoimen lähdekoodin (open sour-
ce) Joomla-ohjelmisto. Se soveltuu 
erityisen hyvin usean henkilön toi-
mesta tehtävään sivuston päivityk-
seen, koska siihen voi kirjautua ne-
tistä tunnuksillaan mistä vaan ja teh-
dä päivityksiä. Huonona puolena on 
heikompi suojautuminen väärinkäy-
töksiltä kuin esimerkiksi useimpien 
nettipalveluja tarjoavien firmojen it-
se ohjelmoimissa, suljetuissa palvelu-
ympäristöissä.

Viruksilta olemme saaneet olla 
rauhassa viime joulukuun puolivä-
liin asti. Silloin alkoivat saastua ensin 
Finnanest-sivut ja sitten SAY:n sivut. 
Sivustojen suojauksia optimoitiin pal-
velinkoneen ylläpitäjän Fennomedin 
ohjeiden mukaan. Tämä auttoi aina 
vain muutaman päivän ajaksi, kunnes 
virusta ja haittaohjelmaa alkoi taas 
tunkeutua sivuillemme. Ilmeisesti ku-
kaan ei jahtaa erityisesti meitä, vaan 
netissä pyörii makroja, jotka etsivät 
palvelinosoitteissa heikosti suojattu-
ja kirjautumistoimintoja ja hyödyntä-
vät niitä sisään mennäkseen ja saas-
tuttaakseen sivustoja.

Minun ja poikani Tuuren käyttämä 
avointa lähdekoodistoa hyödyntä-
vä Joomla ei siis ole enää nykyaikana 
turvallinen millään suojausasetuksel-
la. Olen käynyt neuvotteluja joiden-
kin nettipalveluja tuottavien firmo-

jen kanssa, joilla on tarjota turvalli-
nen, taattu serveriympäristö, posti-
laatikot ja asiakkaan käyttöön lisens-
sillä annettava, itse kehitetty täysin 
turvallinen sisällönhallintaohjelmis-
to. Voimme entiseen tapaan tuottaa 
sisältöä sivuille ja saamme tarvittaes-
sa joustavasti konsultaatioapua fir-
malta. Domainin siirto heille käy het-
kessä ja huomaamatta, kunhan niin 
sovitaan. Toivon hartaasti ja uskon-
kin, että saamme olla nettipörriäisil-
tä jatkossa rauhassa ja jäsenten pal-
velu näissä asioissa vastaa odotuksia. 
Nyt poikkeustilanteessa tiedon jako 
on hoidettu sähköpostin liitteinä. 

Vuosien 1975–1999 Finnanestien 
sisällysluettelot tulossa nettiin

Finnanestin nettisivuille on tulos-
sa lehden sisällysluettelot vuosilta 
1975–1999. Vastaavat artikkelit ovat 
suurikokoisia, skannattuja valokuva-
tiedostoja, joten kokonaisen skanna-
tun lehden lataaminen kotikoneelle 
on varsin haasteellista. Jos olet kiin-
nostunut jostain Finnanestin vanhas-
ta numerosta tai yksittäisestä artik-
kelista, ota yhteyttä, niin voin lähet-
tää sen joko muistitikulle tai CD:lle 
tallennettuna tai sähköpostin liittee-
nä.

Riemukasta talven jatkoa poikkek-
sellisissa nietoksissa. Terveisin
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