
Lääkäriliiton vaalit ovat taas tulossa 
ja ehdokasasettelu on käynnisty-
nyt. Uusin ryhmä Seniorilääkärit on 

osallistunut vaaleihin kaksi kertaa ja se 
on menestynyt erittäin hyvin. Mistä tämä 
kertoo?

Suuret ikäluokat ovat tulossa eläkeikään 
aktiivisina ja toimintakykyisinä. He eivät 
näe ongelmallisena, että he ovat nyt ehkä 
ensimmäistä kertaa mukana edunval-
vonnassa ja Lääkäriliiton toiminnassa. 
Heillä on nyt siihen aikaa, koska he ovat 
vapautuneet vaativasta työstä. Nuorem-
mille kollegoille on tullut yllätyksenä se, 
miten paljon kannatusta seniorit ovat saa-
neet. Se kertonee siitä, että Lääkäriliiton 
vaaleissa iäkkäämmät kollegat äänestävät 
ahkerammin ja senioreitten joukosta 
on löytynyt tuttuja, joita on luonteva 
äänestää.  

Olemme joutuneet tilanteeseen, jossa 
nuoremmat saattavat kokea tulleensa 
syrjäytetyksi päätösten teossa ja ajatella, 
että edellisen sukupolven tulisi väistyä 
heidän tieltään, kuten elämässä yleensäkin 
on tapana. Tämä johtaa helposti vastak-
kainasetteluun ja kilpailuun sukupolvien 
välillä ja saa meidät unohtamaan, että 
eri sukupolvilla on oma tehtävänsä myös 
ammattijärjestössä.  
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Kerran selyläinen, 
aina selyläinen

Mikä siis eläkeläisten tehtävä voisi olla 
Lääkäriliitossa, joka edunvalvontajärjestö-
nä ajaa ensisijaisesti työssä olevan suku-
polven asioita? Lääkäriliitolla voi toki olla 
myös eläkkeellä olevien jäsenten etujen 
mukaisia tavoitteita, mutta en tässä yhte-
ydessä käsittele niitä. Sen sijaan ajattelen, 
että sellaisena kuin Lääkäriliitto on, voi 
seniorikollegoilla olla oma tehtävänsä. 

Amerikkalainen psykoanalyytikko Erik H. 
Erikson kuvaa ihmisen kehitystä kehdosta 
hautaan. Kehitys etenee hänen mukaansa 
tiettyjen kehityksellisten kriisien kaut-
ta, joilla jokaisella on oma haasteensa 
ja päämääränsä. Vaikka kehitysvaiheet 
rakentuvat toistensa päälle, ovat ne myös 
rinnakkaisia ja yhteydessä toisiinsa. Niinpä 
esimerkiksi varhaislapsuudessa saavutettu 
perusturvallisuus auttaa meitä myöhem-
min luottamaan elämään. Silloin emme 
näe elämää taisteluna, vaan pystymme 
säilyttämään toivomme. Keski-iän tärkeä 
haaste on generatiivisuuden saavuttami-
nen, huolen pitäminen nuoremmista ja 
oman elämänkokemuksen jakaminen heil-
le. Saavutettu kyky huolehtia muista säi-
lyy, kun ollaan jo siirtymässä seuraavaan 
kehitykselliseen vaiheeseen, vanhuuteen. 
Sen haaste on viisauden saavuttaminen 
toivottomuuden asemesta. 

Olemalla mukana seniorit luovat ko-
kemuksen jatkuvuudesta sukupolvien 
saatossa. Jakaessaan kokemuksestaan 
he muistuttavat seuraavalle sukupolvelle 
toivon olemassaolosta, generatiivisuu-
desta ja tärkeästä sukupolvien välisestä 
vuoropuhelusta.  He, jotka nyt ovat vielä 
työelämässä, ovat kohta eläkkeellä ja heitä 
seuraa uusi sukupolvi. Tämän pysyminen 
mielessä tuo mainitsemaani toivoa ja 
luottamusta tulevaisuuteen. 

Senioreiden vaalirengas ilmaantui Lääkä-
riliittoon tavallaan tyhjästä, ei jo olemassa 
olevien ryhmittymien jatkeena, ja se saa 
aikaan illuusion ulkopuolelta tulevasta. 
Mutta voisiko jo tutusta ryhmittymästä, 
esimerkiksi SELYn tai GPF:n (Yleislääkärit), 
löytyä oma seniorit-vaaliliitto?  Silloin 
kokemus siitä, että sukupolvet seuraavat 
toisiaan, voisi olla ymmärrettävämpi ja 
olisi helpompi vastaanottaa sitä, mitä 
eläkeikäisillä kollegoilla on annettavanaan 
yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Toi-
voisin siis, että minulle tutusta ryhmästä 
– SELYstä – löytyisi eläkeikäisiä kollegoita 
ehdolle vaaleissa. Kuten sanoin: kerran 
selyläinen, aina selyläinen.
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