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A
lajaokset ovat jo muutaman vuoden ajan 

esittäneet, että ne kaipaisivat toimintaansa 

varten enemmän taloudellista tukea emo-

yhdistykseltään. Niinpä johtokunta päätti vuoden 

alkajaisiksi toimia alajaosten toiveiden mukaisesti. 

Alajaoksille varataan yhdistyksen taloussuunnitel-

massa tälle vuodelle 20 000 € niiden toimintaku-

luja kattamaan. Näin aluksi jokaiselle alajaokselle 

varataan koosta riippumatta sama summa – pie-

nempiä ja vähemmän aktiivisia kannustamaan.

Kun alajaoksia on kaikkiaan kymmenen, on sel-

vää, ettei 2000 € riitä kaikkien toiveiden toteutta-

miseen. Summa mahdollistaa kuitenkin esimer-

kiksi oman alan kansainvälisen yhdistyksen jäsen-

maksun maksamisen, edustajan lähettämisen kat-

tojärjestön kokoukseen tai vaikkapa (ulkomaisen) 

luennoitsijan kutsumisen omaan kokoukseen. Ala-

jaosten tukeminen on mielekästä myös siksi, että 

alajaokset järjestävät kokoustensa puitteissa kou-

lutustilaisuuksia, joihin saapuu parhaimmillaan 

miltei yhtä paljon osallistujia kuin SAY:n kevätko-

koukseen. Johtokunta haluaa tällä tavoin ohjata ta-

loudellista tukea aktiivisille ja muita hyödyttäville 

jäsenilleen.

Matka-apurahojen jako 

tarkempaan syyniin

Samalla, kun johtokunta päätti alajaosten aiem-

paa mittavammasta taloudellisesta tukemisesta, se 

pohti yhdistyksen matka-apurahakäytäntöä. Joh-

tokunta on yhdistyksen hyvän taloudellisen tilan-

teen ansiosta toiminut viime vuosina lähinnä ku-

mileimasimena vahvistaessaan haettuja apurahoja. 

Nyt apurahoille asetettiin vuosittainen 20  000 €:n 

katto. Syksyllä ja keväällä on tarkoitus jakaa kor-

keintaan puolet tuosta summasta.

Apurahoja jaettaessa etusija annetaan niille, joi-

den matkan tarkoitus on esittää tutkimustuloksia 

tai joilla on muuten aktiivinen rooli kokoukses-

sa. Myös alueelliseen (yliopisto – vs. muut sairaa-

lat) tasapainoon kiinnitetään huomiota apurahoja 

jaettaessa. Tällä kertaa hakemuksia oli niin monta, 

ettei kaikille matka-apurahaa riittänyt. Viimeisen 

apurahan saajan nimen ratkaisi arpa. Apurahojen 

suuruudessa johtokunta pitäytyi aiemmin sovi-

tuissa rajoissa. Riippuen kokousesitelmän olemas-

saolosta Pohjoismaihin suuntaava saa 500–1000 €, 

Eurooppaan matkaava 700–1200 € ja kaukomaille 

halajava saa 1000–1500 €. 

Jäsenistön tuki aiempaa suurempaa

Matka-apurahojen ja alajaosten toimintatuen 

muodossa jäseniä avustetaan nyt enemmän kuin 

aiemmin. Näinhän yleiskokous on toistuvasti toi-

vonut. Tuki painottuu alajaoksille sen vuoksi, et-

tä näin useampi jäsen pääsee osalliseksi koulu-

tuksesta – siitähän kansainvälisissäkin kokouksis-

sa käymisessä kuitenkin ensisijaisesti on kyse. 
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