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Jotain vanhaa, 
jotain uutta…

Toimikautensa aloittava uusi valtuuskunta valittiin poikkeuksellisesti sopuvaaleilla, 
koska syksyllä pidettyyn valtuuskunnan vaaliin ilmoittautui vain kaksi ehdokasta 
enemmän kuin valtuuskunnassa on jäseniä. Kaksi henkilöä jäi suosiolla varajäseniksi, 
joten työllistävältä ja kustannuksiakin aiheuttavalta vaalimenettelyltä vältyttiin. Ehdo-
kasasettelun aktiivisuudessa oli alueellisia eroja johtuen ehkä paikallisseurojen sekä 
eri yhdistysten ja muiden taustaryhmien vaihtelevasta paneutumisesta asiaan.

Viime vuoden lopulla pidetyssä väistyvän ja uuden valtuuskunnan yhteisessä 
seminaarissa pohdittiin syitä vähäiseen aktiivisuuteen ehdokasasettelussa. Eräänä 
syynä pidettiin ehdokasasettelun ja vaalimenettelyn monimutkaisuutta, toisaalta taas 
pidettiin valtuuskunnan yksittäisten rivijäsenten vaikutusmahdollisuuksia varsin rajal-
lisina. Vallan on koettu luisuneen valtuuskunnalta hallitukselle ja lyhyet kokoukset 
nähty osin jo etukäteen sovittujen asioiden turhauttavina vahvistamistilaisuuksina. 
Seminaarissa keskusteltiin myös kokevatko uuden valtuuskunnan jäsenet toimivansa 
valtuuskunnassa taustaryhmiensä edustajina vai edustavatko he lähinnä vain itseään. 
Käydyssä keskustelussa selvisi, että suurin osa jäsenistä kokee olevansa kuitenkin 
pääasiassa taustaryhmiensä edustajia. Hyvä niin ja se tuonee mukanaan aktiivista 
yhteydenpitoa jäsenkuntaan. 

Valtuuskunnan sopuvaali ei ole paras vaihtoehto liiton päätöksenteon demo-
kraattisuutta ajatellen. Vaaleilla valittuina tai ei: uusi valtuuskunta on nyt haasteiden 
edessä. Liiton jäsenet odottavat valtuuskunnalta aktiivista otetta liiton päätöksenteos-
sa, onhan valtuuskunta liiton ylin päättävä toimielin. Tämän toteutumiseen vaikuttaa 
merkittävästi valtuuskunnan jäsenten oma motivaatio ja aloitteellisuus. 

Uusi valtuuskunta osoittikin keskusteluaktiivisuutta jo ennen järjestäytymisko-
koustaan; valtuuskunnan riveistä tuotiin esille ehdotus liiton puheenjohtajan toimen 
muuttamisesta kokopäivätoimiseksi. Kokouksen jälkeen tuotiin myös esille ajatus 
valtuuskunnan oman keskustelupalstan luomisesta liiton keskustelupalstan yhteyteen 
Internetiin. Tämä toive toteutettiinkin loppuvuodesta, mutta keskustelu ei toistaiseksi 
ole ollut kovinkaan aktiivista. Vastaavaa keskustelupalstaa on kokeiltu aiemminkin, 
mutta se lopetettiin käyttämättömänä. Keskustelupalsta on hyvä foorumi asioiden 
pohtimiseen ja valmisteluun jo ennen kokouksia, joten sitä on syytä käyttää aktiivi-
sesti. Liiton jäsenten kannattaa niin ikään aina tarvittaessa olla yhteydessä valtuus-
kunnan jäseniin, sillä heitä vartenhan valtuuskunta viime kädessä toimii.  

Alkaneen valtuustokauden tärkeimpiä lähiajan haasteita ovat ympäristötervey-
denhuollon käsittely yhtenä kokonaisuutena sekä eläinlääkintähuoltolain uudis-
tuksen käytännön toteutus. Valtio-, kunta- ja yksityissektorin tuottamat palvelut 
tulee käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa voida toteuttaa toisiaan tukien 
ja päällekkäisyyksiä välttäen. Tavoitteena tulee olla liiton toiminnan kehittäminen 
siten, että mukanaolo valtuuskunnan, hallituksen ja muiden luottamuselinten toi-
minnassa koetaan mielekkääksi. Liiton jäsenistö pitää saada mukaan vaikuttamaan, 
jotta seuraavaakin valtuuskuntaa ei valita sopuvaleilla. 

Valtuuskunta kokoontui tammikuun alussa ylimääräiseen kokoukseen päättämään 
liiton puheenjohtajan toimen mahdollisesta kokopäiväisyydestä sekä valitsemaan 
liitolle uutta puheenjohtajaa. Hallituksen esitys valtuuskunnalle oli, että puheen-
johtajan toimi säilytetään edelleen osa-aikaisena. Puheenjohtajan asemaa sekä toi-
mintaedellytyksiä parannetaan organisoimalla uudelleen liiton toimihenkilöiden ja 
puheenjohtajan tehtäviä. Aktiivisen keskustelun jälkeen valtuuskunta päätti säilyttää 
puheenjohtajuuden edelleen osa-aikaisena. Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Sanna Hellström. Onnittelut Sannalle puheenjohtajuudesta!
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