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ääkäriliiton vaalit lähestyvät.
Ehdokasasettelun tulisi olla valmis
elokuussa. Olen kolmesti asettunut
ehdolle ja tullut kolmesti valituksi, ja
olen siitä kiitollinen minua äänestäneille. Nyt en enää asetu ehdolle. Päätös ei
ole ollut helppo, mutta mielestäni on
aika antaa tilaa nuoremmille kollegoille
uusine ajatuksineen.

Miksi on kannattanut asettua ehdolle?
Miksi on kannattanut osallistua Suomen
Lääkäriliiton ja Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) toimintaan? Kun ensimmäisen kerran asetuin ehdolle, tein sen
koska tarvittiin uutta psykiatriehdokasta.
Häpeäkseni minun on tunnustettava,
että ennen valintaani Lääkäriliiton valtuuskuntaan en ollut tutustunut liiton
sen paremmin kuin SELYnkään toimintaan. Olin toki ollut mukana Suomen
Psykiatriyhdistyksen hallituksessa, Psykoterapiatoimikunnassa ja eri jaoksissa.
Lääkäriliiton ja SELYn olin yhdistänyt
lähinnä palkkaedunvalvontaan, ja koska
olin yksityispraktikko, asia oli etäinen.
Samaan aikaan pidin liittoa tärkeänä
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Miksi osallistua Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton
toimintaan?

kollegoita yhdistävänä tekijänä. Nyt
tiedän, että sekä liitto että SELY ajavat
myös yksityisen ammatinharjoittajan
sekä palkka- että muita kysymyksiä.
Kolme vaalikautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja mukanaolo SELYn
valtuuskunnassa ja hallituksessa ovat
paljastaneet minulle, miten paljon liitto,
SELY, kuten muutkin lausunnonantajajärjestöt, yleislääkäreitten ja Nuorten
Lääkärien Yhdistys, tekevät työtä sen
eteen, että terveydenhuoltojärjestelmästämme tulisi toimiva kokonaisuus, että
lääkärikoulutus säilyisi korkeatasoisena
ja että uudistuva erikoistumiskoulutus
olisi laadukasta.
Toiminta Lääkäriliiton valtuuskunnassa
sekä SELYn hallituksessa ja valtuuskunnassa ovat antaneet minulle mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa
Suomen terveyspolitiikkaan ja, mikä
erityisen merkittävää, tukemassa
professiota. Lisäksi olen oppinut, että
liitto huolehtii myös yksityistä lääkäriä
lähempänä olevista asioista, kuten lää-

käreitten työhyvinvoinnista ja kollegiaalisuudesta sekä tarjoaa tukea ammattiidentiteetille.
Lääkäriliiton valtuuskunta, kuten SELYnkin valtuuskunta, toimii edustuksellisen
demokratian pohjalta. Jotta voisimme
luottaa siihen, että oma äänemme ja
omat arvomme tulevat huomioitua, on
meidän huolehdittava, että valituksi
tulevat ehdokkaat, joihin luotamme ja
joitten uskomme tekevän hyvää työtä
liiton valtuuskunnassa. Vain äänestämällä voimme sen tehdä.
Entä miksi asettua ehdokkaaksi? On tärkeää, että joukossamme on niitä, jotka
haluavat ajaa yhteisiä asioita. Itselleni
nämä vuodet ovat olleet matka uuteen
maailmaan, ja olen kiitollinen, että olen
saanut mahdollisuuden siihen matkaan.
Haikeana ja samalla iloisena jään sitä
muistelemaan, sekä kaikkia niitä, joihin
olen näinä vuosina tutustunut ja joitten
kanssa saanut tehdä yhteistyötä.
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