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Puheenjohtajalta

Istun tietokoneeni ääressä viimeistä kertaa, kun 
ruudulla on otsikko ”puheenjohtajan pals-
ta”, jolla on lisänimi ”vihoviimeinen”. Kaute-

ni SAY:n puheenjohtajana nimittäin päättyy Ope-
ratiivisten päivien 2005 yleiskokouksessa. Takanani 
on yhteensä yhdeksän vuotta SAY:n johtokunnassa. 
Olen tavannut lukemattomia kollegoja hektisissä ja/
sekä rennoissa tunnelmissa. Sortumatta minkäänlai-
seen vetistelyyn haluan kertoa muutamia havainto-
jani matkan varrelta..

Olen istunut aikuisen elämäni kuluessa (myös tei-
niaikana) jos jonkinmoisten järjestöjen hallituksissa/
johtokunnissa, mutta vain SAY-laisilla on kaksi erit-
täin tyypillistä piirrettä riippumatta arvoisien kol-
legojeni muodostaman johtokunnan kulloisestakin 
kokoonpanosta.

Kokous järjestäytyy välittömästi, kun ulkokengät 
on jätetty eteisen lattialle. Eteinen voi sijaita missä 
vain. Keskustelun voi antaa velloa tai olla antamat-
ta edellyttäen, että aina on käytettävissä SAY:n sään-
nöt. Sanonkin maailman toiseksi nopeimmaksi kä-
denliikkeeksi sitä, kun säännöt kaivettiin aikoinaan 
salkuista/käsilaukuista, nyttemmin tietokoneelta. 
(Maailman nopein käden liikehän on tietenkin se 
hoitohenkilön ranneliike, jolla Ringer-tiputusta hi-
dastetaan keuhkopöhön pelossa…).

Kaikki syötävä ja juotava, mitä on näkyvillä, suo-
ritetaan viimeistä murusta myöten loppuun ja no-
peasti.

Mitä tästä voi päätellä? Voimme olla ylpeitä sii-
tä, että anestesiologit ovat siistejä. Voimme erityises-
ti iloita siitä, että olemme kurinalaisia emmekä tee 
yhdistyslain vastaisia päätöksiä ja noudatamme sa-

natarkasti itse luomiamme sääntöjä. Olemme ker-
rassaan valioyksilöitä!

Syömätottumuksemme kuitenkin paljastavat to-
dellisuuden. Olemme tottuneet hotkimaan ruo-
kamme kiireessä sairaaloiden portaikoissa, ettei ku-
kaan joutuisi odottamaan. Juomakin on hulautetta-
va kierteellä ajan säästämiseksi. Eihän tässäkään mi-
tään vikaa ole. Haluaisin kuitenkin nähdä sellaisen 
johtokunnan tai ainakin uskoa, että syntyy sellai-
nen, joka syö hitaasti nautiskellen ja läpättää small 
talkia niin kuin anglosaksit. Tai en sittenkään halu-
aisi. SSAI:n piireissä kuulen jatkuvasti, miten nope-
asti suomalaiset hoitavat velvollisuutensa. Lausun-
not ja kyselykaavakkeet toimitetaan paluupostissa 
verrattuna muihin skandinaaveihin. Ja tämä kaikki 
siksi, että saappaat äkkiä jalasta, ruoka siinä sivussa 
ja sitten hommiin.

SAY:n jäsenmäärä on kautenani kasvanut sa-
dalla. Meitä on nyt 893. Lähes kaikille tulee Ac-
ta. Apurahoja on eri muodoissa jaettu 104,5 t€. 
Poistun tyytyväisenä näyttämöltä. Mutta enhän 
minä minnekään tästä maailmasta mene… r
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Viimeistä viedään…
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