Martin terveiset SAHKin kokouksesta
Missä ovat pää ja häntä?
Uudistuneen strategiamme mukaan lähdimme varapuheenjohtajamme Ari-Pekka Lällän kanssa
kohti Kajaanin SAHK:n syyskokoukseen. Tavoitteenamme oli ja on selvittää, millä keinoin saamme
SAHK:n hallituspaikan ja mikä on se asialista, jolla viime vuosina täysin paikalleen pysähtynyt
kattojärjestömme saadaan liikkeelle. Odotukset eivät ehkä meillä olleet kovin korkealla, kun
olemme seuranneet Automobiili-lehden kirjoittelua. SAHK:n toiminta ainakin niiden valossa ei
todellakaan ole minkään ”keskusjärjestön” tai kattojärjestön tasolla, vaan aika näyttää menevän
aivan lillukan varsien heilutteluun. Oma kokemukseni Puheenjohtajien päiviltä ja viime vuoden
Syyskokouksesta, jonka puheenjohtajana olin, oli varsin sekava. Ainakin se on järkyttänyt minua,
että varmasti
kansanedustajatkin kalpenisivat kateudesta, jos se tietäisivät, kuinka paljon junttausta ja
klikkiytymistä SAHKin kokouksissa on.
Kokoukseen eivät näköjään viitsi (tai uskalla) vaivautua edes kaikki hallituksen jäsenet.
Kokousväen määrää tai osallistuneiden yhdistysten määrää ei ilmoitettu, mutta ei väkimäärä kovin
suurelta näyttänyt. Toki on totta, että valtakirjoillahan siellä äänestetään, jolloin yhdistyksestä riittää
yksikin henkilö. Kokousta mentiin sääntöjen mukaisen esityslistan mukaan, ainakin melkein.
Kokousväki pälpätti kaiken maailman pikkujutuista, jotka ovat hallituksen päätösvallan asioita.
Toimintasuunnitelma oli sama kuin vuosi sitten ja se taisi olla sama kuin edellisenä vuotena.
Kuitenkin vuosiluvut oli suunnitelmaan vaihdettu, että siitä plussapisteitä. Suunnitelmassa oli kaksi
asiaa, jotka olivat ”uusia”. Todellisuudessa ne ovat kehittyneet vuosikausia hallituksen katsella
seuratessa. Ne olivat museotarkastuskorvausten hidas tilittäminen ja keskustoimiston asiat. Tässä
yhteydessä voin tiedottaa, koska läsnä olleet
museoajoneuvotarkastajat eivät asiaa tienneet, että tarkastusmaksuja on jossain vaiheessa korotettu,
muttei ilmeisesti tiedotettu. Ainakin siis näissä asioissa valittu uusi hallitus lupasi toimia,
varmaankin tästä hyvästä hallitukselle luvattiin aloittaa maksaa palkkiota kokouksista. Emme
kannattaneet tätä esitystä, mutta se oli selvästi etukäteen sovittu, koska budjetissa oli siihen
varauduttu ja noin 99 prosenttia kannatti epämääräisesti esitettyä esitystä, josta vain sihteeri ehkä
sai selvän.
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Esko Huttunen, mitä pidän ihan hyvänä. Ainoana uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin Pentti Kallionpään, jonka toimiin hallituksen toiminnan
virkistämiseen on siis syytä asettaa toiveet. Koska suunnittelu näyttää olevan liikaa pyydetty
SAHKin hallitukselta, olen jo aikaisemmin luvannut, että me autamme heitä ja erityisesti
puheenjohtajaa siinä puuhassa.
Kotimatkalla A-P:n kanssa totesimme, ettei hommassa ollut päätä eikä häntää, mutta varmaankin
oma päätöksemme lähteä nostamaan SAHKin arvostusta ja toimintaa on ihan nappiin osunut.

