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P U H E E N J O H TA J A LTA

Uuden edessä ja takana

K
irjoittaessani tätä istun junassa matkal-
la kotiin Operatiivisilta päiviltä. Poh-
joisen ihmisen kaipaamaa lunta ei näy, 
mutta kuuraiset katot antavat lupausta 

tulevasta. Eilisiltainen Fork:n päätöskiertueen 
ensi konsertti lumosi minut. Juna kulkee ja mai-
semat vaihtuvat kuten ennenkin, mutta silti moni 
asia on muuttunut.

Vuoden 2019 Operatiiviset päivät ovat taka-
na. Ne järjestettiin perinteiseen tapaan Helsingin 
Messukeskuksessa, mutta ”uusissa vanhoissa” ti-
loissa. Remontoitu Kokoustamo tarjosi koulutuk-
selle erinomaiset puitteet. Me järjestäjät olimme 
etukäteen jännän äärellä, sillä tilojen toi-
mivuus oli arvailujen varassa. Valta-
osin huolemme oli turha. Silti tar-
vetta muutokselle jäi ensi vuotta 
ajatellen. Koulutukselle elintär-
keät yhteistyökumppanit jäivät 
osin vaille ansaitsemaansa huo-
miota, toki epäoptimaalisesti 
järjestellyn näyttelyalueenkin 
vuoksi. Toivon, että yhteistyö-
kumppanimme eivät vähennä 
koulutustapahtumiemme tukemista 
jatkossa. Seurauksena olisi koulutusten 
osallistumismaksujen eksponentiaalinen nousu 
tai koulutusten järjestämättä jättäminen. Julma 
totuus, elämä on.

Toinen pieni harmi oli eri sessioiden osallis-
tujamäärien ennakoinnin vaikeus. Koulutuksen 
upeat monialaiset sessiot ja ulkomaiset puhujat 
ansaitsivat stagensa, ja saivat ne. Parissa sessiossa 
kärsimme kuitenkin tilanpuutteesta. Pitäisin tätä 
silti enemmän positiivisena ongelmana ja suuren 
maailman meininkinä. Totuushan on, että aikai-
nen lintu nappaa mehevimmän istuintyynyn. 
Tästäkin huolimatta pyrimme jatkossa kiillot-
tamaan kristallipalloa entistä säihkyvämmäksi, 
jotta pystyisimme arvioimaan osallistujamäärät 
paremmin.

Torstaina järjestettiin yhdistyksemme sään-
tömääräinen vuosikokous. Siellä Lappi sai ensim-
mäisen yhdistyksen kunniajäsen. Valituksi tuli 
Lapin keskussairaalan anestesiatoiminnan pe-
ruskivi, dosentti Jukka Valanne. Hurraa! Lisäksi 
kokouksessa hyväksyttiin kaksi sääntömuutosta: 
tilinpäätöksen aikataulun rationalisoimiseksi 
tili kausi muutettiin kuukautta aikaisemmaksi ja 
toimintakausi yhtenäistettiin ajankohdallisesti 
tilikauteen. Tämän lisäksi yhdistyksen johto-
kunnalle annettiin oikeus hyväksyä uusia jäseniä.

SAY:n johtokunta koki melkoisen muodon-
muutoksen. Entisinä jäseninä paneeliin jäivät 

alle kirjoittanut, Kristiina Hersio ja Riikka 
Takala. Uusiksi johtislaisiksi saatiin 

Matti Reinikainen, Aino Saranko, 
Erik Litonius, Janne Keränen ja 
Maija Kaukonen. Rohkeana ja 
aikaansaavana naisena Finna-
nestin vetovastuun otti Maija 
Kaukonen. Upeaa! Yhdistyk-
sen toiminnalle huomattavan 

panoksensa antaneet väistyvät 
johtokunnan jäsenet olivat Merja 

Vakkala, Tuomas Huttunen,  Annette 
Moisander, Maria Heliste ja Vesa Konti-

nen. Vaihdosten myötä minulla on suuri ilo toi-
vottaa uudet johtislaiset lämpimästi tervetulleeksi 
ja suuri apeus hyvästellä väistyvät. Mutta sellais-
tahan se elämä on. Ihmisiä tulee ja ihmisiä menee. 
Teemme varmasti parhaamme pitääksemme yllä 
yhdistyksen nykyisen positiivisen toiminta vireen. 
Kenties saamme jotain uuttakin aikaiseksi.

Entä minä itse? Olen saanut suuren luot-
tamuksenosoituksen tultuani nimetyksi yhdis-
tyksemme uudeksi puheenjohtajaksi. Kiitän siitä 
mitä nöyrimmin, mutta myös ylpeydellä. Toivon, 
että pystyn antamaan toimelle sen ansaitseman 
ajan ja huomion. Tavoitteenani on olla avarakat-
seinen ja puhtaasti jäsenistömme parasta ajat-
televa vetojuhta. Miten voin palvella? 

Seurauksena olisi 
osallistumismaksujen 
nousu tai koulutusten 

järjestämättä 
jättäminen.
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