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Kiitos kaikille niille, jotka 
edelleen olette mukana.

Vedenjakajalla

E
n tiedä pitääkö tässä vaiheessa muistella 
menneitä vai suunnitella tulevaa. Takana 
on kaksi vuotta SAY:n varapuheenjohtaja
na ja kaksi vuotta puheenjohtajana. Omalla 

puheenjohtajakaudellani aktiivinen johtokunta ja 
nyt tehtävänsä jättävä Finnanestin päätoimittaja 
muodostivat asiantuntevan, innostavan ja muka
van työryhmän ja näyttää siltä, että tulevina vuo
sina hyväksi koettu ja koeteltu toimintatapa jatkuu 
uuden puheenjohtajan omalla twistillä. Johto
kuntakausi muutettiin jokin aika sitten kahdesta 
kolmen vuoden jaksosta kaksivuotisiksi kausiksi. 
Lyhyem pään rupeamaan arveltiin olevan helpom
pi sitoutua, toisaalta samalla jatkuvuus lienee hiu
kan kärsinyt. Saattaen vaihdettava tämäkin.

Suosittelen nuoremmille kollegoille ja miksei 
vanhemmillekin yhdistysaktiiviksi hakeutumista. 
SAY:n ja jaosten erilaiset tehtävät antavat tuoreen 
ja usein hämmentävänkin näkökulman omaan eri
koisalaan ja monenlaisiin toimintakulttuureihin 
eri sairaaloissa, niin julkisella kuin yksityisellä
kin puolella, lisäksi syntyy uusia pohjoismaisia ja 
euroop palaisia kontakteja moneen lähtöön. SAY ei 
ole tarkkailija, vaan yhdistyksellä on mahdollisuus 
ottaa kantaa ja vaikuttaa ajankohtaisiin asioihin. 
Tässä siis kannustuspuheenvuoro, vaalitoimikun
taan (ehkä) siirryttyäni palaan asiaan.

Taloudellinen tilanne on huolestuttava, yhdis
tyksemme toimintaa tukeneilla tahoillakin on 
omat säästötavoitteensa. Kiitos kaikille niille, 
jotka vielä olette mukana. SAY:n ja jaosten tär
keät koulutustilaisuudet tarvitsevat ulkopuolista 
tukea ja yhteistyökumppaneita, pelkillä jäsen ja 

osallistumismaksuilla nykyistä jäsenten odot
tamaa tasoa voi olla vaikeaa ylläpitää.

Taloudellinen kurimus ei kuitenkaan ole vie
lä nielaissut yhdistystä. Taannoin erikoistuvien 
kannustusapurahan myöntäminen keskeytettiin 
ja päätettiin panostaa erikoislääkärikoulutuksen 
auditointiin. Toiminta on lähtenyt hyvin alkuun 
SAY:n käynnistystuen avulla ja uskon, että pa
nostus on hintansa väärti. SAY jakaa edelleen 
matkaapurahoja ja tutkijoille väitöskirjan aloitus
apurahoja sekä väittelijän apurahoja, unohtamatta 
Operatiivisilla päivillä jaettuja tunnustuspalkin
toja vapaiden esitysten pitäjille.

Sitten pari henkilökohtaisempaa sanaa tule
vasta. Sote ja muut kuviot siivoavat ja remontoivat 
terveydenhuollon rakenteita 
suurella luudalla, itse olen 
elänyt korjausrakentamisen 
keskiössä viimeiset pari vuotta 
niin töissä kuin siviilissäkin, 
mutta nyt näkyy valoa tunne
lin päässä. Eläkeiät nousevat 
ja työuria pyritään pidentä
mään, mutta aikansa kaikella. 
Odotan innolla omaa lasken
nallista eläkeikääni, jolloin voin paneutua elämää 
suurempiin harrastuksiini vasta remontoiduissa 
kodeissani.

Jätän tehtäväni SAY:ssa hyvillä mielin ja kiitän 
luottamuksesta ja mielenkiintoisista kohtaami
sista. Lissabonin kävijöille tarjoan kahvit ja ehkä 
portviinitkin, jos siellä Euroopan laidalla sattui
simme tapaamaan. 


