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ToimiTus: AnnA PArkkAri

Toimisto sijaitsee Helsingin Alppi-
harjun kaupunginosassa, Alppilan 
osa-alueella Linnanmäen ja Pasilan 
rautatieaseman lähistöllä. Tiloissa 
on työskennelty huhtikuusta 2010, 
jolloin muuttokuorma rahdattiin 
Lääkäritalolta. Rakennuksen alim-
mat kerrokset ovat valmistuneet 
vuonna 1920 ja vuonna 2001 val-
mistui remontti, jossa päälle tehtiin 
viisi asuinkerrosta. Toimistoon 
on sisäänkäynti suoraan kadulta. 
Samoissa tiloissa toimii liiton omis-
tama koulutus- ja konsultointiyritys 
Fennovet Oy, joka omistaa Tilipal-
velu Ellin.

Toiminnanjohtaja Marjatta 
Vehkaoja 

”Huolehdin, että 
liiton valtuus-
kunnan ja halli-
tuksen linjaamat 
tavoite- ja toi-
mintasuunnitel-
mat toteutuvat 
jäsenten palve-

lussa. Voin hyödyntää eläinlääkärin 
koulutustani ja työkokemustani 
toiminnan kehittämisessä. Oman 
ammattikunnan asioiden edistämi-
nen on erittäin motivoivaa”, sanoo 
Marjatta.

Toiminnanjohtaja edustaa liiton 
puheenjohtajan kanssa sidosryh-
missä: Euroopan eläinlääkärijär-
jestössä FVE:ssä, ministeriöissä, 
keskusvirastoissa, Lääkäriliitois-
sa, Lääkärikartellin hallituksessa, 

Akavan yhteistyöelimissä, Hip-
poksessa, Kennelliitossa ja muissa 
yhteistyöryhmissä.

Marjatta on koulutukseltaan 
eläinlääketieteen lisensiaatti ja 
hänellä on elintarvikehygieenikon 
tutkinto. Aikaisempi työura on ku-
lunut pääasiassa kaupungineläin-
lääkärinä ympäristöterveydenhuol-
lon johtamistehtävissä. Aiemmin 
hän toimi myös läänineläinlää-
kärinä, jossa elintarvikevalvontaa 
ja eläinlääkintähuoltoa ohjattiin 
alueellisesta näkökulmasta. ”Asun 
Kirkkonummella miehen, pojan 
ja koiran kanssa. Aikuinen tytär 
opiskelee Tampereella. Harrastan 
ulkoilua koiran kanssa sekä käsi-
töitä ja lukemista.”

Asiamies Markku Kojo, 
työ- ja virkasuhdeneuvonta

”Tittelini asia-
mies on monis-
sa järjestöissä 
käytetty, vähän 
epämääräinen 
termi: hoidan 
viranhaltijoiden 
ja työsuhteisten 

jäsenten neuvonnan. Minulle tulee 
toisaalta kysymyksiä virkamiehen 
ja työntekijän oikeudellisesta ase-
masta ja palvelussuhteen ehdoista 
yleisesti, mutta myös eläinlääkäri-
en erityisongelmista. Ammatin lu-
vanvaraisuus ja viranomaisvalvonta 
näkyvät jäsentemme työssä ja 
myös jäsenneuvonnassa. Kotimais-
ten kielten lisäksi koetan neuvoa 
tarvittaessa jäseniä myös englan-

niksi, henkilökohtaisesti puheli-
messa ja sähköpostilla. Tehtäväni 
on ongelmien tunnistaminen ja 
ratkaisuvaihtoehtojen tarjoaminen 
jäsenille. Liiton toimisto ei kuiten-
kaan ole varsinainen asianajotoi-
misto”, kertoo Markku.

Markun työhön kuuluu yhtey-
denpitoa viiteryhmien järjestöihin, 
kuten Lääkäriliittoon, Hammaslää-
käriliittoon, Lääkärikartelliin, neu-
vottelujärjestö Jukoon ja Akavaan. 
Työn painopiste on päivittäisessä 
jäsenneuvonnassa. Markku on 
sihteerinä kunnan palkkavalio-
kunnassa, sosiaalivaliokunnassa, 
valtion palkkavaliokunnassa, yksi-
tyissektorin työsuhdevaliokunnassa 
ja yliopistovaliokunnassa.

Markku on koulutukseltaan oi-
keustieteen kandidaatti vuodelta 
1985 Helsingin yliopistosta. Mer-
kityksellinen työkokemus juristina 
on lyhyen aikaa verohallinnosta ja 
viimeiset 24 vuotta palkansaajajär-
jestöistä. 

”Asun Espoossa lähellä luontoa. 
Suomen toiseksi suurin kaupunki 
muuttuu harppauksin ja metro-
liikenteeseen valmistautuminen 
näkyy lähiympäristössämme. Muu-
timme vaimoni kanssa nykyiseen 
kotiimme parikymmentä vuotta 
sitten, kun esikoinen oli aloit-
tamassa alakoulua. Nyt kolme 
lastamme itsenäistyvät tahoilleen. 
Uusin perheenjäsen on vuoden 
alussa meille muuttanut espanjan-
vesikoiran pentu. Luen maanosam-
me historiakirjallisuutta ymmär-
tääkseni Eurooppaa, joskus myös 

Liiton henkilökunta 
palvelee
Suomen Eläinlääkäriliiton toimistolla työskentelee kuusi henkilöä, jotka esitellään 

tässä. Liitossa toimii lisäksi puolipäiväisesti puheenjohtaja. Tutustu toimiston 

väkeen jäsenen palvelun näkökulmasta. 
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muilla kuin kotimaisilla kielillä. 
Luen myös kaunokirjallisuutta ja 
usein saman kiehtovan kirjan yhä 
uudelleen. Musiikkia harrastan 
sekä kuuntelijana että osallisena 
1970-luvulla Ilmajoella perustetus-
sa laulu- ja soitinyhtyeessä, joka 
on uudelleen henkiin herätettynä 
toiminut vuodesta 2007.”

Asiamies Annika 
Pohjolainen, 
yrittäjäneuvonta

”Annan juridis-
ta neuvontaa 
yrittäjäjäsenil-
le, esimerkiksi 
verotuksesta, 
työoikeudesta 
ja sopimuksis-
ta, ja kaikille 

jäsenille liiton jäsenvakuutuksista. 
Neuvontaa annan puhelimitse ja 
sähköpostilla. Toimin sihteerinä 
eläinsuojelu-, opiskelija- ja yrittä-
jävaliokunnassa. Olen myös liiton 
opiskelijayhteyshenkilö”, toteaa 
Annika. Häneltä luonnistuu jä-
senpalvelu suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi.

Annikan tehtävään kuuluu ju-
ridisten selvitysten teko liiton 
päätöksentekoa varten ja hän 
osallistuu muun muassa Akavalais-
ten liittojen juristien yhteistyöver-
koston Akalexin toimintaan. Hän 
on oikeustieteen maisteri ja vara-
tuomari. Aikaisemmin Annika on 
toiminut muun muassa avustavana 
lakimiehenä asianajotoimistossa, 
käräjänotaarina ja hovioikeusvis-
kaalina.

”Rakastan matkustamista ja lu-
kemista, erityisesti japanilaista 
ja kiinalaista kirjallisuutta. Olen 
myös innokas jalkapallofanittaja 
ja kielten opiskelija. Osaan muun 
muassa korean alkeita.”

Assistentti Riitta Puro

”Tehtäväni on monipuolinen ja 
vaihteleva, mikä tekee työstäni 
mielenkiintoista. Vastaan jäsen- 
ja Puhti-rekisteriasioista, hoidan 
kokous- ja matkajärjestelyjä sekä 

osallistun vuo-
sittaisten Eläin-
lääkäripäivien 
järjestelyihin. 
Toimin myös 
sihteerinä Eläin-
l ä ä k ä r i l i i t o n 
125-vuotisjuhla-

toimikunnassa, senioritoimikunnas-
sa ja toimistokokouksissa. Lisäksi 
hoidan FiMnetiin liittyviä asioita 
ja päivitän liiton verkkosivujen 
työpaikka- ja työnhakijapalstaa. 
Olen päivittäin jäsenistön kanssa 
yhteydessä joko puhelimitse tai 
sähköpostitse ja syksyisin minut ta-
voittaa Eläinlääkäripäivillä”, sanoo 
pitkään liitossa työskennellyt Riitta.

Riitta on koulutukseltaan yli-
oppilasmerkonomi. Hän on suo-
rittanut työn ohessa Helsingin 
yliopiston Avoimessa yliopistossa 
perusopinnot kasvatustieteistä 
ja sosiaalipsykologiasta sekä ai-
neopintoja sosiaalipsykologiasta. 
Englanninkielentaitoaan hän on 
kehittänyt suorittamalla Cambrid-
gen yliopiston First Certificate in 
English (FCE) -kielitutkinnon. 

”Olen syntynyt Espoossa, ja 
asunut koko aikuisikäni Helsingis-
sä. Asun puolisoni kanssa, sillä ai-
kuiset lapseni, poika ja tytär, ovat 
jo muuttaneet omilleen. Vapaa-
aikani kuluu monipuolisesti lii-
kunnan parissa. Lähellä sydäntäni 
ovat aerobic ja zumba. Vaihtelua 
näille nopeatempoisille tunneille 
tuo jooga. Kuorolauluharrastuk-
sen aloitin viisi vuotta sitten ja 
viikoittaiset harjoitukset jatku-
vat edelleen. Toisinaan innostun 
myös käsitöiden tekemisestä.” 

Toimitussihteeri Anneli 
Itäluoma-Alanen

”Olen se ensim-
mäinen ääni, 
jonka kuulet 
soittaessasi liit-
toon. Jos en 
itse osaa auttaa 
asiassa, yritän 
löytää oikean 

henkilön hoitamaan sen. Varaukset 

toimiston alakerrassa sijaitsevaan 
Selli-kerhotilaan kannattaa tehdä 
minun kauttani. Jäsentietojen päi-
vitykset, kuten osoitteenmuutokset 
jäsenrekisteriin, kulkevat myös 
paljolti kauttani. Olen osa Eläinlää-
kärilehden pientä toimitusta esimer-
kiksi tieteellisten artikkelien, henki-
löuutisten ja ajankohtaista-juttujen 
osalta. Hoidan myös lehden pai-
namiseen ja lähettämiseen liittyviä 
asioita. Huolehdin, että saat oman 
kappaleesi Eläinlääkärilehdestä ja 
muun muassa ajan osoitteet lehden 
postitusta varten”, valottaa Anneli. 

Anneli valmistui Helsingin 
Kauppakorkeakoulusta akateemi-
seksi sihteeriksi ja hän on myös 
ekonomi, KTM. Anneli puhuu 
suomen lisäksi ruotsia ja englantia, 
tarpeen tullen myös ranskaa.

”Perheeseeni kuuluu aviomie-
hen lisäksi kolme aikuista lasta. 
Olen usein babysitterinä paitsi 
yhdelle lapsenlapselle, myös kah-
delle puudelille ja yhdelle Alas-
kan malamutille. Ahmin kirjoja ja 
korkeajännitystä elämääni tuovat 
dekkarit. Lisäksi talvella jumppaan 
ja toivon lunta Helsingin laduille, 
ja kesällä painelen pitkin metsiä 
ja greenejä.”

Tiedottaja, 
toimituspäällikkö Anna 
Parkkari

”Jäsenen näkö- 
kulmasta tär-
keimpiä tehtä-
viäni ovat säh- 
köisen jäsen-
kirjeen toimit- 
taminen, verk-
kosivujen koko-

naisuuden jäsentäminen ja ylläpito, 
Suomen Eläinlääkärilehden toimit-
taminen, lehden kokonaisuuden 
koossa pitäminen ja mahdolli-
suuksien miettiminen, tiedotteiden 
kirjoittaminen ja toimittaminen 
johdon tekstien pohjalta, esitteiden 
teko ja graafisten asioiden linjojen 
pito sekä Eläinlääkäripäivien tie-
dotuksen järjestäminen”, luettelee 
Anna.



602

Suomen Eläinlääkärilehti 2014, 120, 9

Annan työhön kuuluu muun 
muassa yhteydenpito pohjoismais-
ten eläinlääkärilehtien ja eläinlää-
käriliittojen viestijöiden kanssa, 
yhteydenpito Akavalaisten järjes-
töjen viestijäverkoston kanssa ja 
tapaamiset suomalaisten lääkäri-
lehtien kanssa. 

Anna on koulutukseltaan filo-
sofian maisteri, pääaineena maan-
tiede matemaattis-luonnontieteel-
lisestä tiedekunnasta Helsingin 
yliopistosta ja hän on suorittanut 
ProComPT-tiedottajatutkinnon. 
Asioiden hoito sujuu englanniksi ja 
ruotsiksi, auttavasti myös ranskaksi 
ja saksaksi.

”Olen aina asunut Helsingissä 
meren äärellä, ja siellä kuluukin 

iso osa vapaa-ajasta meloen, su-
paten (eli seisten meloen laudan 
päällä) ja uiden kesällä, talvella 
luistimilla, suksilla, potkukelkalla 
tai talvikalastellessa. Naisten kir-
jallinen saunapiiri, joka kokoontuu 
noin kahdeksan kertaa vuodessa, 
on ollut ilona ensi vuonna jo 
20 vuotta. Suomen maantieteili-
jäkillan varapuheenjohtajuus on 
myös pestinäni, juuri juhlimme 
killan 25-vuotisjuhlaa. Asun kita-
risti-insinöörin kanssa helsinkiläi-
sen metsän reunalla, jossa käki 
kukkuu kesällä.” 

Talous

Taloudenhoitoon kuuluvat muun 
muassa liiton kirjanpito tilinpää-

töksineen, talousarvion valmistelu, 
palkanlaskennan, maksuliikenteen 
ja laskutuksen hoitaminen sekä 
jäsenmaksuneuvonta ja muut jä-
senmaksuihin liittyvät tehtävät. 
Liiton taloutta valmistelee talousva-
liokunta, ja talousasiat käsitellään 
hallituksen ja valtuuskunnan ko-
kouksissa. Taloussihteerinä yli viisi 
vuotta työskennellyt KTK Hanna 
Kokkonen siirtyy toisiin tehtäviin 
marraskuun lopulla.

Lisäksi...

Kirjoitus kertoo vain osan liiton 
palkatun henkilökunnan tehtävistä, 
tässä näkökulmana on jäsenpalvelu. 
Muun muassa kokousten järjes-
täminen, valtuuskunta, hallitus, 
valiokuntien asioiden valmistelu ja 
sihteeriydet ja yhteistyötahojen ta-
paamiset kuuluvat tehtäviin. Muun 
muassa verkkosivujen päivitykset 
on jaettu kaikille, kukin vastaa 
oman toimenkuvansa asioiden 
päivittämisestä.

Toimisto palvelee

Toimisto on talviaikaan avoinna 
klo 8−15.30. Puhelinnumero on 
09 7745 4810, ja sähköposti-
osoitteet muodostuvat etunimi.
sukunimi@sell.fi. Verkkosivut 
ovat osoitteessa www.sell.fi. 
Liiton verkkosivuilla on paljon 
jäsenelle hyödyllistä tietoa, 
etenkin jäsentunnusten eli FiM-
net-tunnusten takana. 

Toimiston sähköpostiosoite on: 
toimisto@sell.fi

Osoitteenmuutoksia voi lähettää 
osoitteeseen: osoite@sell.fi

Suomen Eläinlääkärilehden toi-
mituksen osoite on: toimitus@
sell.fi

Jäsenet valitsevat valtuuskunnan kolmivuotiskaudeksi, seuraavat 
vaalit pidetään syksyllä 2016. Hallituksen varsinaisten jäsenten kausi 
on kolme vuotta, varajäsenten kausi on vuoden. Hallituksen valitsee 
valtuuskunta. Valiokunnat valitsee hallitus. Valiokunnat ovat: eettinen 
valiokunta (EEVA), eläinsuojeluvaliokunta (ESVA), koulutuspoliittinen 
valiokunta (KOPOVA), koulutusvaliokunta (KOVA), kunnan palkka-
valiokunta (KUVA), opiskelijavaliokunta (OVA), sosiaalivaliokunta 
(SOVA), talousvaliokunta (TAVA), työvaliokunta (TYVA), valtion palkka-
valiokunta (VAVA), yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA), yliopis-
tovaliokunta (YOVA), yrittäjävaliokunta (YRVA) ja Eläinlääkärilehden 
toimitusneuvosto (TN). 

varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet
Jäsenet 

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio

Valiokunnat , 14 valiokuntaa

Valtuuskunta 
30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä, 

10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

Hallitus 
puheenjohtaja = liiton puheenjohtaja, 
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä


