Puheenjohtajalta

Nottei vaan tulis tollikkua...
Leena Lindgren

T

ua Irjalan Jukka nykääs mua hiasta Oulus
ylilääkäreetten kokoukses viimme kuun loppupualella ja sanoo mullen notta voisit kirjuuttaa tuan puheenjohtajan palstan Pohojanmaan
murtehella. Mä siihen heti, notta täältä pesöö. Soon
ny täs.
Yhyristyksen johtokunnas on kolome pohojolaasta mikei oo yhtää huanompi asia. On tua Kiviluama on Nurmoosta, Vakkurin Anne Härmästä ja moon seinäjokiinen. Aakkosjärjestys pitää olla nottei tuu sitä sanomista. Anne on hoitanu räkningit erinomaasesti, ku tualta Härmästä Laihiallen
ei oo kovin pitkä matka. Meillon menny muutoonki asialtaasesti. Rahat on jaettu tasaasesti ja oikeuren mukaasesti. Oomma syäny hyvin ja kunniootettu toisiamma. Heikoompia murtehia puhuviin kollekoohin, jokkon joutunu onnettomuureksensa syntymähän muualla ku Pohojanmaalla, oomma suhtautunu ymmärtävääsesti. Mä pahaa pelekään notta tua Aantaan Riku yrittää painaa päällen ja vesittää
tään komian jutun tualla kapoosella Turun murtehella. Rikusta pitääs tulla meirän puheenjohtaja rohkian kaharen vuaren perästä jonsei se fletares ny satu
kualemahan ennen sitä.
Rahua on kyllä. Moomma pohtinu, pitääskö meirän ostaa yhyristyksellen toinenki huaneisto. Meillen
on sanottu notta kannattaas ostaa hyvien virmojen
osakkeeta. Näistä asioosta on praatattava tuala Operatiivisten päivien yleeskokoukses marraskuus. Niitä
päiviä viälä loppusilootellahan. Siiton tulos kaikillen
jäsenpreivi pikapualihin. Kauhia hommon ollu värvätä nuata apstrakteja. Tästä meinas tulla aiva kovaki tollikko. Moon kantanu maharotoonta hualta siitäku tua liininen tutkimustyä meinaa vallan tyssätä
täs maas. Meirän pitääs olla tyytyvääsiä ku meillon
sellaasia potilaata jokka suostuu vähä kaikkehen eikä maraja. Soon nähty monikertoohin. Se ratankeruu tyäaikana näyttää olovan pitkäs hakuuses ku tyä-
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paine on nii kovettu. Tyäaikahan ei pysty enää rengoottelemahan, mikon tiätysti oikiastansa asialtaastakin. Johtajakkyllä kyylää nuata tyäpanoksia, joiren
laskemisesta voirahan olla montaa miältä.
Moomma ollu trossooksnuksisnamma erikoohtuvien asemasta. Niitä pitää kohorella pehemoosella
kärellä. Vaikka yks anestesiolooki vastaa kahta muiren alojen kolleekaa nii meiton silti liia vähä. Sata
erikoohlääkäriä pitääs saara nykäästyä vaikka kiven
silimästä ja nopiaa, muutoon tuloo tollikko. Tua eläköitymine tästä senku vaan pahenoo ja erikooslääkärikki pakenoo valakoosen ihimisen töihin muallen.
Meirän ala on upia ja nuarten lääkäreetten rekrytoomisehen pitääs torella panostaa. Oomma ajatellu järjestää ”anestesiapäivän”, joka tarkoottaas avoomien
ovien päivää anestesiaosastoolla ympäri maata. Vierahat vois olla vaikka lukiolaasia. Ympättääs siihen
viälä meeria mukahan. Ireoota saa lähettää mullen
(leena.lindgren@pshp.fi).
Johtokunta on ireoonu ”painatuslupa”-stipenrin
myäntämistä tulevillen väittelijööllen. Apuraha olis
henkilökohtaanen ja sen vois käyttää kirjan painatuksehen siinä sitte nuukaalematta. Rahan sais heti
plakkarihin ku painatuslupa kirjallen on olemas.
Tään kiälen on varmuuren vuaksi, vaikkei nii kovin kesken olis trengännykkää, tarkastanu tua Kiviluama Kurkku-Nurmoon korppukaivoksilta, painijootten maasta. Sen jäläkihin kiälen laarun pitääs
olla tykky.
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