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Kongressipaikan edustalla 
 
Osallistuin Saksan Bielefeldissä 15-20.5.2011 pidettyyn OSETin (International Organisation of Socie-
ties for Electrophysiological Technology) yhdeksänteen kongressiin.  Kongressiin osallistui parisataa 
alan ammattilaista ympäri maailmaa yli 15 viidestätoista maasta, kaukaisimmat tulivat Uudesta-
Seelannista ja Australiasta saakka.  Suomesta oli kaikkiaan 10 henkeä,  kattavasti eri puolilta: 
Suomea,  Oulusta, Lappeenrannasta, Tammisaaresta, Turusta, Hyvinkäältä ja pääkaupunkiseudulta. 
 
Ennen varsinaista kongressin alkua oli ”pre Congress Council Meeting” johon osallistuin KNF-hoitajien 
yhdistyksen edustajana. Kokous alkoi sunnuntaiaamuna klo 9.30 ja jatkui koko päivän päättyen vasta 
n. viiden aikoihin iltapäivällä. Kokouksessa käsiteltiin mm. edellisten neljän vuoden tapahtumia.   
 
OSETin puheenjohtaja Karen Wilson kertoi menneistä neljästä vuodesta. Italian  kongressi  
v. 2007 oli taloudellisessa mielessä ollut erittäin tappiollinen ja ajanut Osetin talouden pahaan 
ahdinkoon. Tiukkoja säästötoimenpiteitä on jouduttu viimeisten vuosien aikana tekemään ja omaisuutta 
myymään. Sekä sihteeri että taloudenhoitaja vaihtuivat kesken toimintakauden ja puheenjohtaja joutui 
tekemään paljon ylimääräistä työtä. Nyt tulevaisuus näyttää taas hieman valoisammalta.  
 
Kokouksessa käytettiin aikaa useampi tunti sääntöjen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Keskustelua 
syntyi jälleen siitä, voiko yhdestä maasta olla useampi kuin yksi edustaja Council Memberinä.  
Suomestahan on ainoana maana kaksi edustajaa, allekirjoittanut ja Anne Hjort, joka on 
Bioanalyytikkoliiton edustajana.  Esimerkiksi USAsta on vain yksi edustaja vaikka heillä on useita 
tuhansia jäseniä kymmenessä eri yhdistyksessä ja järjestössä ympäri Yhdysvaltoja. Päätös kuitenkin 
oli, että edustajia voi olla kaksi koska Suomella on kaksi ääntä äänestyksissä käytettävissä. Nyt ne 
jakautuvat siten, että Suomen edustajilla kummallakin on yksi ääni, USA:lla ääniä on 10. 
 
Asialistalla oli myös keskustelua OSETin tulevaisuudesta. IFCN (International Federation of Clinical 
Neurophysiology) on ollut yhteydessä puheenjohtajaan ja tiedustellut OSETin halukkuudesta 
yhteistyöhön heidän kanssaan. Karen Wilson on saanut kutsun kesäkuussa Roomassa pidettävään 
EFCN:n kongressiin neuvottelemaan yhteistyöstä. Neuvottelujen tuloksista tiedotetaan myöhemmin. 
 
Yleensä Council Memberien kokouksissa tehdään myös esitys seuraavasta OSETin kongressin 
kokouspaikasta. Määräaikaan mennessä ei ollut tullut yhtään hakemusta. Päätettiin jäädä odottamaan 
Rooman neuvottelujen tuloksia ja palaamaan tuohon kongressipaikan suunnitteluun myöhemmin.  



Viikon aikana ilmoittivat epävirallisesti kiinnostuksensa seuraavan kongressin järjestäjämaiksi sekä 
USA että Suomi!  Näillä näkymin Suomi tulee siis hakemaan seuraavan kongressin järjestämistä 
Suomessa 2015.  
 

Torstain yleiskokouksessa esiteltiin myös uusi hallitus. Uuden toimikauden puheenjohtajana aloittaa 
Angela Borbelj Australiasta, sihteerinä toimii Maggie Marsh-Nation Yhdysvalloista, taloudenhoitajana 
Ann Coughlan Irlannista sekä ”Member at Largena” Anne Hjort Suomesta. 

 
 

  
 
Suomen jääkiekon MM-kultaa juhlimassa! 
 
 
Säästötoimenpiteet näkyivät Bielefeldissä monin eri tavoin. Verrattuna tappiota tuottaneisiin Italian 
OSETin kongressiin olivat  tarjoilut, lounaat ja retket vaatimattomia! Kongressin henkeen ne eivät 
kuitenkaan vaikuttaneet. Ilmapiiri oli lämmin ja avoin. Parasta antia olivat keskustelut samaa työtä 
tekevien hoitajien/teknikkojen kanssa.  Toivottavaa olisi ollut se, että luennot olisivat olleet 
saksankielen sijasta englanniksi tai ainakin, että power point –esitykset olisivat olleet englanninkielisiä. 
Toki luennot tulkkasi englannin kielelle pätevä tulkki.   
 

 
 
Hamelin kelloesitys 



 
Ohjelmaan kuului mm. tutustuminen Hamelin kaupunkiin. Oppaana toimi viehättävä vanhempi rouva, 
joka osasi kertoa kohteesta erittäin mielenkiintoisesti seuraten vanhan pillipiiparin sadun kerrontaa ja 
tarinaa. 
 
 
 

 
 
Vierailimme myös Bielefeldissä sijaitsevassa suuressa Bethelin epilepsiakeskuksessa. 
 
 
Haluan kiittää mukavasta kongressiviikosta  ”kämppistäni” Harrietia Tammisaaresta sekä muita 
mukana olleita kollegoja. Suurkiitokset myös yhdistykselle saamastani apurahasta. 
 
Pirjo Koskinen 
 
 


