Toimitukselta
Paluu menneisyyteen
Eräs jääkiekkojoukkueeni pelaaja luki 1980-luvun lopussa koealueita ääneen
ja tallensi lukemansa C-kasetille. Pelimatkoilla hän kuunteli joukkueen bussissa
lukemaansa korvalappustereoilla. Joukkueen sisällä tällainen herätti suurta hilpeyttä, ja lukemaansa kuunnellut pelaaja sai osakseen veljellistä kuittailua.
Duodecim-lehden uusien nettisivujen myötä osaa lehden artikkeleista voi nyt kuunnella myös äänitiedostoina eli podcasteina. Kuunneltavissa ovat aina Toimitukselta-teksti, joka esittelee uusimman n
 umeron
tai ajankohtaisia aiheita, sekä osa pääkirjoituksista ja Käypä hoito
-suositusten tiivistelmistä. Podcasteina on myös lehdessä julkaisematonta materiaalia. Lehden verkkosivuilta podcastit löytyvät Multi
media-osuuden Podcast-kokoelmista. Apple-käyttäjät (iOs) voivat
tilata Duodecimin podcastit itselleen iTunesin kautta hakusanalla
”Duodecim”. Android-käyttäjien kannattaa hakea Soundcloudsovellus ja alkaa seurata Duodecimia. Näin saa aina kuunneltavakseen uusimman podcastin.
Jääkiekkojoukkueeni pelaaja ei tainnut tietää, kuinka paljon
hän oli aikaansa edellä kuunnellessaan korvalappustereoilla koe
alueitaan. Ideahan podcasteissa on täsmälleen sama. Kuuntelun
mahdollistavat laitteet ovat vain hieman kehittyneet Sony Walkmanien ajoista. Moni paljon autoileva tuntuu esimerkiksi kuuntelevan
podcasteja ajaessaan yhdistämällä puhelimensa auton äänentoistoon.
Podcast-termi puolestaan tulee sanoista iPod ja broadcasting ja
viittaa siis aikaan, jolloin podcasteja kuunneltiin MP3-soittimella. Näin
  
ANTTI KARHUAHO
toimii tuskin enää kukaan.
      toimittaja, kielentarkistaja
Entäpä mikä olisi hyvä suomenkielinen termi podcastille?
Vai tarvitaanko sitä?
Tämän kirjoituksen voit siis halutessasi myös kuunnella.

Tätä numeroa tekemässä
MIKKO AALTO on vuodesta 1985 enimmäkseen Afrikassa työskennellyt lääkäri. Työ
syrjäisissä sairaaloissa muistuttaa kunnanlääkärien työtä menneinä vuosikymmeninä
ja pitää sisällään erityisesti lastentauteja, synnytyksiä, anestesiologiaa ja kirurgiaa ja
tietysti myös laboratoriotyöskentelyä. Lääketieteen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden
afrikkalaisten kollegoiden opettaminen on Aallon mielestä ehkä työn hyödyllisin puoli.

MIKAEL LAINE on gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, joka työskentelee osastonlääkärinä Porvoon aluesairaalassa. Opintojen alkuvaiheessa aloitettu väitöskirjatyö koostui
lähes yksinomaan perustutkimuksesta. Sittemmin elämä johdatti kirurgian alalle, ja tulevaisuuden tavoitteena onkin tehdä kliinistä työtä tukevaa tutkimusta samalla omaa osaamista
kehittäen. Vapaa-aika sujuu perheen kanssa puuhastellessa sekä urheillen ja musiikkia harrastaen.
Dxxx XXXXXX xxxxxx.
Dosentti JUKKA SAARINEN on toiminut verisuonikirurgina Taysissa 15 vuoden ajan. Sekä
kliinisen työn että tutkimuksen painopiste on ollut laskimokirurgiassa. Laskimoiden vajaatoiminnan Käypä hoito -työryhmässä hän on ollut mukana pitkään ja tehnyt muitakin
hoitomenetelmäarviointeja. Vapaa-aikaan sisältyy perhe-elämän lisäksi liikuntaa ja pianomusiikkia.

Podcast-tiedosto ladattavissa
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