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PUHEENJOHTAJAVAALI

Merja Koivaara, OH1EG

Liiton syyskokouksen yhteydessä mar-
raskuussa pidetään puheenjohtajan 
vaali ja puheenjohtajaksi saadaan uusi 
henkilö kuuden vuoden jälkeen. Nyt on 
jäsenistöllä tilaisuus valita tehtävään hen-
kilö, joka on kaikille mieleinen ja nauttii 
jakamatonta luottamusta. Kun tämä hyvä 
henkilö saadaan demokraattisesti vaa-
leissa valituksi, annettakoon sen jälkeen 
työrauha puheenjohtajalle ja koko halli-
tukselle, eikä heti valinnan jälkeen aleta 
erottaa puheenjohtajaa kesken kauden. 
Tällaisessa harrasteyhteisössä on käsit-
tämätöntä, miten viimeisen viidentoista 
vuoden aikana puheenjohtajia on yritetty 
kampittaa, nujertaa ja nöyryyttää.

Puheenjohtajan syyksi luetaan helposti 
kaikki mahdolliset pienetkin asiat, jotka 
harrastukseen liittyen joitakin harmittavat 
tai ovat heidän mielestään huonosti. Suurin 
osa jäsenistöstä toki ymmärtää, että pu-
heenjohtaja ei voi tehdä päätöksiä kaikkien 
mielen mukaisesti ja jokaista yksittäistä jä-
sentä ajatellen. On kuitenkin pieni vähem-
mistö, joka ei käsitä, että kaikkia miellyttä-
vällä tavalla ei päätöksiä voi koskaan tehdä. 
Onneksi kuitenkin näitä ymmärtämättömiä 

on vähän. Myös liittoon kuulumattomilta 
tulee koko ajan vaatimuksia puheenjohta-
jalle, ikään kuin puheenjohtajuus käsittäisi 
koko harrastekentän.

Joillakin tuntuu olevan luulo, että pu-
heenjohtajana oleminen on hauskaa 
mielivallan harjoittamista. Se on väärä 
käsitys. Puheenjohtajan valtaa rajoittaa 
niin moni yhdistyslain ja yhdistyksen 
sääntöjen mukainen seikka, että todel-
linen valta on varsin vähäinen. Vallanhi-
moiselle puheenjohtajan pesti ei siis ole 
sopiva, vaan henkilölle, joka oikeasti ha-
luaa edistää pyyteettömästi Liiton asioita. 
Vallan vähäisyyden vastapainoksi työtä ja 
vastuuta on aivan järjettömästi. Kiitokse-
na työstä on yleensä pelkkiä haukkuja ja 
VVV:tä (vinoilu, v*****lu ja vääristely), 
johon kuitenkin osallistuvat vain harvat. 
Kiitoksia ja kannustustakin tulee henki-
löiltä, jotka yleensä pitävät matalaa pro-
fiilia. Kannustajien avulla tehtävää jaksaa 
jatkaa vaikeissakin tilanteissa.

Puheenjohtaja ei ole diktaattori, joka te-
kee autoritäärisiä päätöksiä, vaan toimii 
yhdessä koko hallituksen kanssa demo-
kraattisesti enemmistön mielipiteiden 
mukaisesti. Entisaikoina purjelaivoissa 

oli keulafiguuri ottamassa vastaan en-
simmäisenä merien suurimmat kuohut. 
Tällainen keulakuvana oleminen on osuva 
määritelmä puheenjohtajan tehtävästä. 
Kuohujen keskellä yksin!

Puheenjohtaja on luottamustehtävässä, 
eikä palkollinen, joten ei sitten ilmeisesti 
ansaitse lomaakaan? Kun joku soittaa 
yhdeksältä kesäisenä sunnuntaiaamuna, 
mielestäni asian kuitenkin pitää olla todel-
la tärkeä! Herääminen viestiin ”olet huono 
puheenjohtaja”, on myös melko tyrmäävä 
aamun aloitus. En osaa sanoa, saako viesti 
enemmän ymmärrystä, kun huomaa, että 
se on lähetetty yöllä neljän jälkeen ja muu 
teksti osoittaa, että viesti on ”spiritin” ryy-
dittämä. ”Ham” tosin puuttuu.

Vaikkakin ollaan etsimässä puheenjohta-
jaa, joka on kaikille mieleinen, niin hyviä 
ominaisuuksia hallinto- ja talousasioiden 
osaamisen lisäksi ovat ääretön kärsivälli-
syys ja norsuluokan paksunahkaisuus.

Kirjoitukseni ei ole kovin kannustava 
uudelle ehdokkaalle, mutta realistinen. 
Kannustavana pidettäköön sitä, että jos 
seuraava puheenjohtaja on mieleiseni, 
tulen antamaan hänelle tukeni.

 Pikku-uutisia

 Puheenjohtajan palsta

Uusia näyttelyitä avataan Museo Militariassa

Museo Militariassa avataan 20.9. näyttelyt 
Viestisotaa Rukajärvellä – 14. Divisioonan 
viestitoiminta jatkosodan aikana 1941–
1944 ja Viestijoukkojen synty – Marskin 
johtamisjärjestelmä M18. Näyttelyt tuot-
taa Kaakkois-Suomen Viestikilta.

Kesällä Rukajärvinäyttely oli esillä Liek-
san Rukajärvikeskuksessa ja M18-näyttely 
Mikkelissä Viestikeskus Lokissa.

Tiettävästi näyttelyiden avajaisten 
yhteydessä Tapio Teittinen, OH4ELM, 
kertoo viestiaselajin synnystä vuonna 
1918 ja Martti Susitaival, OH4FSL, pitää 
esitelmän Rukajärven viestitoiminnasta.

Museo Militaria sijaitsee Hämeen-
linnassa, Linnan kasarmilla, Vanhankau-
punginkatu 19. Aukioloajat ovat tiistaista 
sunnuntaihin kello 11.00–17.00, maa-
nantaisin suljettu. Viestisotaa Rukajärvellä -näyttely Lieksassa. Kuva: OH4FSL.


