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Puheenjohtajalta

Kevät ei tule keikkuen vaan on kolme viikkoa 
myöhässä. En muista aiemmin, että purjeve-
ne olisi vielä ylhäällä vapun jälkeen. Nyt on, 

koska jää suli vasta 3.5.2003.
Johtokunta toimii soljuvasti. Olemme tutustu-

neet toisiimme ja toisemme erinomaisiksi toden-
neet. Uusi varapuheenjohtaja Riku Aantaa Turus-
ta on ottanut tehtävänsä vastaan hänelle tyypilli-
sellä nöyryydellä ja vakavuudella. Rahastonhoitaja 
Anne Vakkuri HUS:sta hoitaa varojamme tarkasti 
ja tunnollisesti. Olen seurannut hänen työskente-
lyään kaksi ja puoli vuotta. En voi kuin ihmetellä, 
miten hän pysyy selväjärkisenä jäsentemme kirjavi-
en kuittien järjestyksessä pidosta. Työnsä ohella An-
ne on hoitanut kaiken mahdollisen: historiikkikirjo-
jen kantamisen yhdistyksemme huoneiston vintille, 
historiikin postituksen, Operatiivisten päivien neu-
vottelut ja powerpoint esitysten kokoamisen, toimi-
nut yleisenä likasankona purnaajille yms. yms. Jou-
ni Kurola Kuopiosta aloitti sihteerin tehtävissä puo-
li vuotta sitten ja pärjää loistavasti. Saan viimeistään 
tunnin sisällä vastauksen e-mailiini ja viesti on aina 
sama: homma hoituu. Uusina ”rivi”jäseninä aloitti-
vat HUS:n Kaisa Nelskylä ja Jussi Pentti Kotkasta, 
jotka edustavat vankkaa osaamista. Kriittistä silmää 
ei puutu kummaltakaan. Seija Sipola Oulusta on 
erikoistuvien lääkäreiden edustaja johtokunnassa. 
Hänen äänensä on meille tärkeä. Johtokuntaan kuu-
luu, tosin ei äänivaltaisena Finnanestin uusi päätoi-

mittaja Kai Kiviluoma Oulusta. Hänen pohojalaa-
sista leukaperistään tulee paljon kommentteja, jois-
ta Kai aina muistaa sanoa: vaikka mulla ei äänivaltaa 
olekkaa… Tämän ihmiskokoelman kanssa on ollut 
hyvä tehdä työtä. Kyllä kelpaa olla tällaisen johto-
kunnan puheenjohtaja!

Yhdistyksemme talous on vakaalla pohjalla. 
Olemme jo aloittaneet keskustelun siitä, pitäisikö 
yhdistyksemme yksiö Sandelsinkadulla vaihtaa suu-
rempaan. Huoneistohan sijaitsee Helsingin Töölössä 
ja on jäsenkuntamme ahkerassa käytössä. Johtokun-
ta on toistaiseksi päätynyt asuntomarkkinoiden seu-
rantalinjalle. Jos painavia kannanottoja ilmaantuu, 
olemme kuulolla.

Johtokunta on pitkään ihmetellyt matka-apurahan 
anojien määrän pienuutta. Vain aniharva hakija on 
viimeisten vuosien aikana joutunut nuolemaan näp-
pejään. Syksyn apuraha-anomusten takarajapäivä on 
26.9.03, muistakaapa laittaa hakemukset. Toivotan 
kaikille SAY:lle lämmintä kevättä ja jaksamista! r
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