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Siitä kun Keisarillinen senaatti 
10.7.1901 hyväksyi Sairashuonelääkä-
riyhdistyksen säännöt, on muutama-

kin potilas hoidettu, sairaala perustettu ja 
terveydenhuoltolaki laadittu. Sairashuo-
nelääkäriyhdistyksen manttelinperijänä  
SELY on edistänyt erikoislääkäreiden ja 
erikoistuvien lääkäreiden asiaa liiton orga-
nisaatioissa jo 118 vuoden ajan.  Eikä tarve 
SELYn olemassaololle ole hävinnyt minne-
kään, erikois- ja erikoistuvien lääkäreiden 
puolia on edelleenkin jonkun pidettävä.

Sadassa vuodessa maailma on muuttunut, 
ja nyt internetin myötä ihmisten vapaa-
ajasta käydään kovaa kilpailua. Järjestötoi-
minnan perinteet eivät ole 
pysyneet muutosvauhdissa 
mukana. Edelleen meillä ja 
monella muulla järjestöllä 
on samanlainen ”vertikaali-
nen” johtamistapa kuin vuo-
sisadan alussa: on jäsenistö, 
joka antaa mandaattinsa 
valtuuskunnalle vaaleissa, 
joka taas antaa toimeenpanovallan vielä 
pienemmälle porukalle, hallitukselle. On 
kokouksia, pöytäkirjoja, toimintakerto-
muksia ja budjetteja, sanoja, jotka eivät 
lähtökohtaisesti herätä iloisia ja mukaan-
satempaavia tunteita. Tieto ei juurikaan 

Miten tästä eteenpäin, SELY?

liiku kumpaankaan suuntaan eikä rivijäse-
nellä ole vaikutuskanavia SELYn toimin-
taan. Onko siis ihme, jos järjestötoiminta 
ei oikein ”nappaa”?

SELYllä ongelmana on lisäksi huono 
tunnettuus. Suurimmalle osalle varsinkin 
nuoremmista kollegoista tuntuu olevan 
täysin epäselvää, mikä SELYn rooli ja 
merkitys on ja miksi ylipäätään pitäisi 
kuulua SELYyn erikoisalayhdistyksen 
lisäksi. Lisäksi eläkeläiset ovat eronneet 
sankoin joukoin SELYstä sen jälkeen, kun 
heillekin tuli pieni jäsenmaksu. Kaikki tämä 
on johtanut jäsenkatoon. 
 
Nykypäivänä ihmiset verkostoituvat 
toistensa kanssa internetin yhteisöpalve-
luissa. He haluavat toimia tasaveroisina, 
”horisontaalisesti”, toistensa kanssa ja 
yhdistävät usein voimansa jonkin tietyn 

yhden asian ympärille. 
Ihmiset haluavat olla 
”toimijoita”, eivät ylhäältä 
ohjattuja ”kohteita”. Tästä 
hyvä esimerkki on esi-
merkiksi “ravintolapäivä”, 
joka on levinnyt kolmen 
kaveruksen ideasta somen 
kautta maailman suurim-

maksi ruokatapahtumaksi.

Mitä siis tehdä? Miten muuttaa 118-vuo-
tiaan järjestön toimintaa niin, että se 
kiinnostaisi jäsenistöä ja houkuttelisi uusia 
ihmisiä mukaan, siis pysyisi elinvoimaise-

na?  Miten järjestön jäsenet voivat kokea 
olevansa toimijoita? Miten toteutetaan 
jatkuva ja laaja viestintä hallituksen, val-
tuuskunnan ja jäsenistön välillä? 

SELYn valtuuskunnan kokouksessa 
perustettiin kaksi työryhmää pohtimaan 
juuri näitä haasteita. Toisen työryhmän 
tehtävänä on miettiä, miten SELYn sisäistä 
toimintaa, mm. hallituksen ja valtuus-
kunnan välistä työtä, kehitetään.  Toisen 
työryhmän tehtävänä on tuottaa kehitys-
ideoita mm. SELYn näkyvyyden paranta-
miseksi ja jäsenmäärän kasvattamiseksi. 
Työryhmiin valittiin muutamia valtuuskun-
nan ja hallituksen jäseniä ja heille annet-
tiin vuosi aikaa keksiä ”viisastenkivi” ja 
uudistaa SELYn toimintatapoja.  Tehtävä 
ei ole alkuunkaan helppo ja kaikki apu on 
tarpeen. 

Arvoisa lukija, mitä Sinä toivot  
SELYltä? Miten SELYn pitäisi toimia, 
jotta se palvelisi parhaiten Sinua? 

Mihin asioihin meidän pitäisi 
mielestäsi keskittyä? Olisitko Sinä 
kiinnostunut saamaan suoran viestin-
täkanavan SELYyn? Lähetä mielipi-
teitäsi, toiveitasi tai ehdotuksiasi 
asiamiehellemme Tuija Kuusmetsälle 
(tuija.kuusmetsa@sely.fi).

          Miten muuttaa 118-vuo-
tiaan järjestön toimintaa niin, 
että se kiinnostaisi jäsenistöä 
ja houkuttelisi uusia ihmisiä 
mukaan?
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