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1. YLEISTÄ

Suomen Eläinlääkäriliiton 114. 
toimintavuosi oli vaiherikas ja 
työntäyteinen. Kertomusvuonna 
koko yhteiskuntamme valmistautui 
lintuinfl uenssan varalta, Euroopan 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan 
liittyvä täydentävien ehtojen val-
vonta laajeni virkaeläinlääkärei-
den työkentässä ja eläinlääkkeiden 
luovutussäädöksiä valmistaudut-
tiin uusimaan. 

Liiton toimihenkilöstö pysyi pää-
osin ennallaan. Yksityissektorin 
asiamies pystyi edelleen keskit-
tymään oman lohkonsa jäsenpal-
veluun toiminnanjohtajan ja liiton 
eläinlääkärin työpanosten suuntau-
tuessa enemmän julkiselle puolel-
le. Toimistosihteeri Nina Kunelius 
saatiin tarpeelliseksi lisäresurssiksi 
liiton toimistoon. 

Koko kevätkauden ajan lin-
tuinfl uenssan varalta suoritettavat 
valmistelut, harjoitukset ja pa-
laverit eri sidosryhmien kanssa 
sekä tiedotusvälineiden suuri mie-
lenkiinto työllistivät suurta osaa 
liiton jäsenkunnasta. Liitto kiinnitti 
keskushallinnon huomiota moniin 
työturvallisuuteen ja taloudelli-
siin korvauksiin liittyviin avoimiin 
asioihin tautiepäilytilanteessa ja 
torjuntatoimissa. Yhtään lintuin-
fluenssatapausta maassamme ei 
todettu luonnonvaraisissakaan 
linnuissa ja kesän myötä tilanne 
yhteiskunnassa rauhoittui.

Kevättalvella liitto otti kantaa 
HY:n eläinlääketieteellisen tie-
dekunnan opiskelijamääriin ja 
suunniteltuihin suuntautumisvaih-
toehtoihin. Kannanotossa suosi-
teltiin maltillista opiskelijamäärien 
lisäämistä. Lisäksi katsottiin, että 
valintaa eri suuntautumisvaihtoeh-
tojen välillä ei ole syytä tehdä vielä 
sisäänottovaiheessa.

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira aloitti toimintansa touko-
kuun alussa. Siitä muodostui 140 
eläinlääkärin työpaikka, jonka 
työsuhde- ja palkkausasiat olivat 
kertomusvuonna merkittävässä 

osassa liiton toiminnassa. Uusiin 
palkkausjärjestelmiin siirtyminen 
ulottui kuluneena toimintavuotena 
kaikkiin eläinlääkäreitä työllistäviin 
valtion laitoksiin. 

Ympäristöterveydenhuollon seu-
dullistamiselle valtioneuvoston 
periaatepäätöksellä asetettu määrä-
aika umpeutui lokakuun lopussa. 
Asetettuun tavoitteeseen ei päästy. 
Hanke pyrittiin määräajan jäl-
keen aikataulullisesti yhdistämään 
samaan aikaan etenevään yleiseen 
kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
seen. Eläinlääkäriliitto toi monessa 
yhteydessä esille kantanaan, että 
ympäristöterveydenhuollon paikka 

kuntasektorilla on muun kan-
santerveystyön yhteydessä. Tästä 
annettiin muun muassa yhteinen 
tiedote Lääkäriliiton kanssa. Eläin-
lääkäriliiton YTAKE-työryhmä toimi 
edelleen aktiivisesti seuraten seu-
dullistamisen etenemistä ja ottaen 
kantaa esiin tulleisiin ongelmiin. 
Työryhmä otti yhdeksi painopis-
tealueekseen suurten kaupunkien 
eläinlääkintähuollon ratkaisumal-
lien valmistelun. Järjestyksessä 
toinen paikallisen vaikuttamisen 
koulutus järjestettiin syksyllä Va-
najanlinnassa. Kertomusvuonna 
valmisteltiin ympäristöterveyden-
huollon johtajakoulutusta, jonka 

Hallituksen puheenjohtaja Antti Nurminen antaa haastattelua Vuoden eläinlää-
kärin valinnasta. Valinnalla korostettiin alan monipuolisuutta ja merkitystä myös 
ihmisen terveydelle. 

Liiton valtuus-
kunnan vara-
puheenjohtaja 
Kirsti Sipponen 
ja puheenjoh-
taja Tuomas 
Herva. Valtuus-
kunta kokoon-
tui kahdesti. 
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Kuntasektorilla olevista liiton 
jäsenistä noin 12 prosenttia on 
kokopäivätoimisia hygieenikkoja. 
Valtiosektorilla olevista jäsenistä 
12 prosenttia on tarkastuseläinlää-
käreitä, 48 prosenttia valtionhallin-
nossa ja 40 prosenttia opetus- ja 
tutkimustehtävissä. 

Jäsenkunnasta 32 prosenttia 
on miehiä ja 68 prosenttia naisia. 
Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan 
nuoremmissa ryhmissä jopa siten, 
että alle 35-vuotiaista on naisia 
noin 92 prosenttia ja vastaavasti 
yli 50-vuotiaista on miehiä noin 
68 prosenttia. 

3. LIITON ORGANISAATIO

3.1   Yleistä

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. 
Liitolla ei ole varsinaista alakoh-
taista tai aluekohtaista organisaa-
tiota. Alakohtaiset erikoisyhdis-
tykset ja alueelliset paikallisseurat 
ovat läheisessä yhteistyössä liiton 
kanssa.

Sääntöjen mukaan liiton päätän-
tävaltaa käyttävät valtuuskunta ja 
hallitus. Toimeenpanevana elimenä 
on hallitus. Se nimeää työryhmät 
niiden toimikausiksi sekä valio-
kunnat joka toinen vuosi. Toimisto 
sijaitsee liiton kotipaikassa Hel-
singissä niin sanottu Lääkäritalos-
sa, jonka liitto omistaa yhdessä 
Suomen Lääkäriliiton kanssa. 

3.2   Valtuuskunta

Vuonna 2004 valittu valtuuskunta 
kokoontui kertomusvuoden aikana 
kaksi kertaa. Sääntömääräinen ke-
vätkokous pidettiin 6. toukokuuta 
ja sääntömääräinen syyskokous 
28. lokakuuta. Molemmat koko-
ukset pidettiin Helsingissä siten, 
että kevätkokous pidettiin Sokos 
Hotel Pasilassa ja syyskokous Lää-
käritalossa.

Valtuuskunnan puheenjohtajana 
toimi Tuomas Herva ja varapu-
heenjohtajana Kirsti Sipponen. 
Valtuuskunnan muita jäseniä olivat 

pilottikurssin liitto kustantaa ra-
jatulle hakijamäärälle mahdollisia 
johtajanpaikkojen hakijoita.

Yksityissektorin palkansaajien 
keskuudessa toteutettiin työsuhde- 
ja palkkakysely. Tarkastuseläinlää-
käreille tehtiin oma kyselytutkimus, 
ja laaja kunnaneläinlääkärikysely 
toi esille runsaasti edunvalvon-
nassa tarpeellista tietoa. Yllätys 
ei ollut, että kunnallisen puolen 
suurin kipupiste löytyy päivys-
tyksestä. Aihe sai suuren kun-
naneläinlääkärijoukon tuottamaan 
monivalintakyselyn liitteeksi myös 
proosamuotoista tekstiä.

Epäselvyydet esteellisyyskysy-
myksissä johtivat siihen, että liitto 
päätyi suosittelemaan kunnaneläin-
lääkäreille kieltäytymistä sellaisista 
täydentävien ehtojen valvonnan 
tehtävistä, joihin liittyi arviointia 
mahdollisista leikkauksista asiakas-
tilojen maataloustukiin. Valvonnan 
organisoinnin siirryttyä Eviran 
tehtäväksi aloitettiin liiton kanssa 
yhteistyössä uuden ratkaisumallin 
suunnittelu ja sellainen löydettiin-
kin projektiluonteisena vuodeksi 
2007, jolloin myös eläinten hyvin-
vointitarkastukset tulevat valvon-
taan mukaan. Pidemmän päälle 
tavoitteena on edelleen saada 
seutuyksiköihin valvontatehtäviin 
erikoistuneita virkaeläinlääkäreitä. 

Uuden eläinlääkintähuoltolain 
valmistelu ei edennyt toiminta-
vuonna. Lääkeluovutussäädöksien 
uusimista valmistelevan työryhmän 
toimintaan liiton edustajat sitä 
vastoin osallistuivat aktiivisesti, ja 

terveydenhuollon piiriin kuuluville 
tiloille onkin luvassa uusia käytän-
töjä tehostamaan suunnitelmallista 
eläinlääkintähuoltoa.

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 
elintarvike- ja ympäristöhygienian 
professori Hannu Korkeala. Valin-
ta sai runsaasti julkisuutta ja sen 
yhteydessä eläinlääkäreiden työ 
elintarviketurvallisuuden parissa 
nousi esille tiedotusvälineissä.

2. JÄSENISTÖ

Liittoon kuului vuoden lopussa 
1 914 jäsentä.     

Liittoon hyväksyttiin kertomus-
vuoden aikana 157 uutta jäsentä, 
seitsemän jäsentä erosi ja yksitoista 
jäsentä erotettiin. Kertomusvuoden 
aikana liiton jäsenistä kuolivat 
Anna-Stina Garry-Andersson, Arvi 
Hallavainio, Antti Kangas, Kyösti 
Karas, Georg Lorentz, Karl-Johan 
Molander, Maj-Britt Nyman ja Lauri 
Vanhanen.       

Liittoon kuului noin 93 prosent-
tia Suomen eläinlääkäreistä. Jäse-
nistö jakautui joulukuun lopussa 
seuraavasti:  

- kuntasektori 22 %  
-  valtiosektori 15 %  
-  eläkeläiset 15 %  
-  yksityiset ammatin-
 harjoittajat/yrittäjät 11 %  
-  yksityissektorilla toisen 
 palveluksessa olevat 11 %  
-  opiskelijat 13 %  
-  muut 13 % 

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenkunnan jakauma
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Annamari Heikinheimo, Sanna 
Hellström, Ari Hörman, Jouko 
Jakala, Minna Junnikkala, Juha 
Keskitalo, Terhi Laaksonen, Tanja 
Lehtolainen, Miia Lindström, Leena 
Manner, Jaakko Marttila, Tuire 
Merivirta, Antti Niinistö, Jarkko 
Oksanen, Pirkko Pirinen, Aila 
Rauatmaa, Jouko Ridell, Meeri 
Rinta-Jouppi, Olli Ruoho, Leena 
Räsänen, Ari Sainio, Taina-Riitta 
Seppälä, Jani Soini, Olli Soininen, 
Pauli Sorvisto, Eero Tuominen, 
Kirsi Vartia ja Eeva-Riitta Wirta. 
Opiskelijajäseninä olivat Anna 
Ollila ja Mari Vainionpää. Val-
tuuskunnan varajäseninä olivat 
Inna Ilivitzky, Lea Jaakkola, Marja 
Heinola, Seppo Kangas, Päivi 
Lahti, Tarja Lipponen, Liisa Palmu, 
Maija Penttilä, Nina Sarén ja Terhi 
Simonen-Jokinen. Opiskelijavarajä-
seninä olivat Hanna-Kaisa Sihvo ja 
Martta Jalkanen.

Lisäksi valtuuskunnan koko-
uksiin osallistuivat liiton puheen-
johtaja ja hallituksen jäsenet. Val-

tuuskunnan sihteerinä toimi liiton 
toiminnanjohtaja. Liiton eläinlää-
käri, talouspäällikkö ja tiedottaja 
osallistuivat kokouksiin läsnäolo- 
ja puheoikeudella.

Säännöissä määrättyjen asioi-
den lisäksi valtuuskunta käsitteli 
muun muassa luottamusneuvoston 
kertomuksen vuodelta 2005, val-
tuuskunnan tavoitteet 2005–2007, 
CAP-valvontaa, jäsenasioita, liiton 
valiokuntia, lääkkeenluovutus-
säännöksiä, eläinlääkintähuoltolain 
tilannetta, liiton suositusta yhteis-
markkinoinnissa kaupallisen toimi-
jan kanssa ja YTAKE-tilannetta.

3.3   Hallitus 

Kertomusvuoden aikana liiton ja 
samalla hallituksen puheenjohtaja-
na toimi Antti Nurminen, varapu-
heenjohtajana Olli Soininen sekä 
hallituksen jäseninä Sanna Hell-
ström, Olli Kauko, Antti Niinistö, 
Sam Salonen ja Eeva-Riitta Wirta. 
Valtuuskunnan puheenjohtaja ja 
valtuuskunnan varapuheenjohtaja 
osallistuivat hallituksen kokouksiin 
läsnäolo- ja puheoikeuksin. Koko-
usten sihteerinä toimi toiminnan-
johtaja. Muut liiton toimihenkilöt 
osallistuivat tarvittaessa kokouksiin 
asiantuntijoina.

Hallitus kokoontui toimintavuo-
den aikana yhdeksän kertaa ja 
käsitteli yhteensä 169 (2005 163) 
päätösasiaa.

3.4   Muut toimielimet

Luottamusneuvosto
puheenjohtaja Paula Junnilainen; 

varapuheenjohtaja Erkki Pyörälä; 
jäsenet Jouko Koppinen, Lars-Axel 
Lindberg, Marja-Leena Ratilainen, 
Ulla Suutarinen, Anssi Tast; sihteeri 
Mika Leppinen

Luottamusneuvosto ei kokoon-
tunut kertomusvuoden aikana.

Eettinen valiokunta
puheenjohtaja Seppo Lamberg; 
jäsenet Tiina Autio, Erkki Pyörälä, 
Leena Suojala, Eero Tuominen; 
sihteeri Minnami Mikkola 9.2. asti, 
Mika Leppinen 10.2. alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Valiokun-
ta käsitteli muun muassa liiton 
suosituksen antamista markki-
nointitarkoituksessa, eläinlääkä-
reiden ilmoittelua lehdissä, tar-
kastuseläinlääkäreille osoitettua 
kyselyä, alennuskampanjoita sekä 
eräitä eläinlääkäreiden etiikkaan 
ja kollegiaalisuuteen liittyviä muita 
asioita.

Eläinsuojeluvaliokunta
puheenjohtaja Hanna-Marja Voipio; 
varapuheenjohtaja Jukka Marttila; 
jäsenet Matti Estola 13.1. alkaen, 
Heidi Härtel, Paula Junnilainen, 
Taina Laine, Tuija Saari 13.1. 
alkaen, Katri Wermundsen; sihteeri 
Minnami Mikkola 9.2. asti, Mika 
Leppinen 10.2. alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa. Valiokunta kä-
sitteli kokouksissaan muun muassa 
kalkkunakuljetuksia, noutavien 
koirien käyttöä metsästyksessä ja 
tuotantoeläinten hyvinvointistra-
tegiaa. Lisäksi valiokunta ideoi ja 
tuotti sisältöä Eläinlääkärilehden 

Valtuuskunnassa on 30 varsinaista 
jäsentä, 10 varajäsentä kaksi opis-
kelijajäsentä ja heidän kaksi varajä-
sentään. 

Valtuuskunnan syksyn kokous pidettiin Lääkäriliiton tiloissa, keväällä kokoonnuttiin Sokos Hotel Pasilassa. 
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eläinsuojelun ja eläinten hyvin-
voinnin teemanumeroon, josta saa-
tiin paljon myönteistä palautetta.

Eläinlääkäripäivien yhteydessä 
valiokunta järjesti iltatilaisuuden 
Hyvinvointitutkimuksesta käytän-
nön eläinsuojeluun. Tilaisuudessa 
alustivat professori Anna Valros, 
ELL Laura Hänninen ja ELT Hanna-
Marja Voipio porsaiden, vasikoiden 
ja koe-eläinten hyvinvointitutki-
muksesta ja tutkimuksen sovelta-
misesta käytäntöön. 

Syksyllä valiokunta vieraili MTT:n 
tutkimuskanalassa Jokioisissa. 
Saman vierailun yhteydessä valio-
kunta tutustui Suomen Siipikarja-
liiton toimintaan.

Kansainvälinen valiokunta
puheenjohtaja Olli Soininen; jä-
senet Outi Laitinen-Vapaavuori, 
Mika Leppinen, Antti Nurminen, 
Minna Rinkinen, Nina Saren; sih-
teeri Minnami Mikkola

Valiokunta ei kokoontunut ker-
tomusvuoden aikana.

Koulutusvaliokunta
puheenjohtaja Sebastian Hielm; 
varapuheenjohtaja Timo Soveri, 
tuotantoeläinsektio; jäsenet Irmeli 
Happonen, pieneläinsektio; Mikko 
Kananen, tuotantoeläinsektio; Miia 

Lindström, elintarvikehygienia; Jo-
hanna Puro, elintarvikehygienia; 
Minna Viitanen, hevossektio; Petri 
Yli-Soini, lihahygieniasektio; sih-
teeri Jonna Oravainen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana seitsemän kertaa. Sen tehtä-
vänä oli valmistella Eläinlääkäripäi-
vien ohjelma. Valiokunta huolehti 
yhdessä liiton toimiston kanssa 
päivien käytännön järjestelyistä.

Kunnan palkkavaliokunta
puheenjohtaja Antti Niinistö; vara-
puheenjohtaja Jaakko Rasi; jäsenet 
Marja Bergström, Sakari Heinänen, 
Taina-Riitta Seppälä, Kirsti Sippo-
nen; sihteeri Mika Leppinen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana yhden kerran. Muina ai-
koina valiokunta käsitteli asioita 
sähköpostitse. Valiokunnan käsit-
telemät asiat liittyivät pääasiassa 
kunnan työ- ja virkaehtosopimuk-
seen sekä lääkärisopimukseen. 
Lisäksi valiokunta käsitteli muun 
muassa työn vaativuuden arvioin-
tiin, CAP-valvontaan, lintuinfl uens-
saan, eläinlääkintähuoltolakiin sekä 
seutukuntien muodostamiseen 
liittyviä asioita.

Opiskelijavaliokunta
puheenjohtaja Hanna-Kaisa Sihvo; 

jäsenet Tomas Häggvik 10.2. 
alkaen, Suvi Mikkonen, Leena Poh-
jola, Sanna Hellström 10.2. alkaen; 
sihteeri Minnami Mikkola 

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa. Valiokunta 
järjesti opiskelijoille teemaillan 
1.2. Viikissä. Illan aikana käsi-
teltiin eläinlääkäreiden erikoistu-
miskoulutusta. Aiheesta alustivat 
Mia Ruohoniemi, Tarja Jokinen ja 
Veera Karkamo. Lisäksi valiokunta 
käsitteli opiskelijoiden matka-
apurahahakemukset, joita tuli 11. 
Valiokunta jakoi hakemusten pe-
rusteella 3500 euroa, joka jaettiin 
kuuden hakijan kesken. 

Sosiaalivaliokunta
puheenjohtaja Merja Rantala; va-
rapuheenjohtaja Jani Soini; jäsenet 
Annamari Heikinheimo, Veera Kar-
kamo 7.4. alkaen, Tapio Laurila, 
Tiina Tiainen; sihteeri Minnami 
Mikkola

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa. Valiokunnan 
esityksestä kunnan virkaeläinlää-
käreille haettiin ja saatiin KELAn 
tukema ASLAK-kuntoutus vuodelle 
2007. Valiokunta aloitti kyselyn 
työstämisen vailla vakituista virkaa 
olevien eläinlääkäreiden tilanteen 
selvittämiseksi. Kysely toteutetaan 
vuonna 2007. 

Talousvaliokunta
puheenjohtaja Antti Nurminen; 
varapuheenjohtaja Heikki Putro; 
jäsenet Kalevi Heinonen, Olli 
Kauko, Mika Leppinen, Riitta-Mari 
Tulamo, Timo Wahlroos; sihteeri 
Pirkko Nousiainen

Talousvaliokunta kokoontui 
vuoden aikana kerran. Valiokunta 
käsitteli liiton tilinpäätöksen 2005,  
talousarvion vuodelle 2007 sekä 
teki hallitukselle esityksiä liiton 
varojen käytöstä.

Työvaliokunta
puheenjohtaja Antti Nurminen; jä-
senet Sanna Hellström, Eeva-Riitta 
Wirta; sihteeri Mika Leppinen

Työvaliokunta ei kokoontunut 
vuoden aikana. 

Eläinsuojeluvaliokunta kokouksen lomassa. Valiokunta järjesti Eläinlääkäripäivillä 
yleisölle iltatilaisuuden nimeltä Hyvinvointitutkimuksesta käytännön eläinsuoje-
luun, joka veti paikalle noin sata kuulijaa.
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Valtion palkkavaliokunta
puheenjohtaja Sanna Hellström, 
HY ELTDK; varapuheenjohtaja 
Pauli Sorvisto, lääninhallitus; jä-
senet Mikael Artala, Puolustusvoi-
mat; Eero Läikkö, EVI/Evira 13.1. 
alkaen; Tuija Vehmas, EELA/Evira; 
Petri Yli-Soini, STEY 13.1. alkaen; 
Leena Räsänen, MMMELO; sihteeri 
Mika Leppinen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Valiokunta 
käsitteli eri virastojen ajankohtaisia 
aiheita. Eniten kertomusvuoden 
aikana olivat esillä valtionhallinnon 
uudet palkkausjärjestelmät, joiden 
piiriin suurin osa eläinlääkäreistä 
on siirtynyt. Lisäksi valiokunta kä-
sitteli liiton valtiosektorille annetta-
via vähimmäispalkkasuosituksia.

Yksityissektorin työsuhdevalio-
kunta
puheenjohtaja Vuokko Puurula; 
varapuheenjohtaja Johanna Kok-
konen; jäsenet Teppo Heinola, 
Saila Kariola, Jenni Kolehmainen, 
Sanna Sainmaa; sihteeri Tommi 
Rainerma

Valiokunnan nimi muutettiin 
yksityissektorin palkkavaliokun-
nasta yksityissektorin työsuhde-
valiokunnaksi, koska nimi kuvaa 
paremmin ja kattavammin va-
liokunnan toimintaa. Valiokunta 
kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa. Valiokunta käsitteli koko-
uksissaan muun muassa uusien 
liiton vähimmäispalkkasuositusten 
tarpeellisuutta ja antamista yksi-
tyisen sektorin palkansaajille sekä 
jäsenistölle tarpeellisten erilaisten 
ohjeistusten laatimista. 

Yrittäjävaliokunta
puheenjohtaja Maarit Luukkai-
nen-Soilu; varapuheenjohtaja Olli 
Kauko; jäsenet Merja Dahlbom, 
Jan Ivén, Sari Jalomäki, Esa Kesti, 
Anne Leino, Sam Salonen; sihteeri 
Tommi Rainerma

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa. Valiokun-
ta käsitteli kokouksissaan muun 
muassa S-ryhmän bonusjärjestel-
män soveltuvuutta eläinlääkäri-

asemille, kotisivupalveluita tarjo-
avan yrityksen kanssa tehtävää 
mahdollista jäsenetusopimusta, 
yrittäjille suunnatun keskusteluti-
laisuuden järjestämistä ja uusien 
tarpeellisten ohjeiden laatimista 
jäsenistön käyttöön. Valiokun-
ta toteutti edellisvuoden tapaan 
myös yhteisilmoituksen Helsingin 
seudun puhelinluetteloihin.

Suomen Eläinlääkärilehden toimi-
tusneuvosto
puheenjohtaja Tuomas Herva; 
jäsenet Mari Heinonen, Raisa Iivo-
nen, Taina Kivistö, Jouko Koppi-
nen (tieteellinen toimittaja), Janne 
Lundén, Antti Nurminen (päätoi-
mittaja), Minna Viitanen; sihteeri 
Anna Parkkari

Toimitusneuvosto kokoontui 
vuoden aikana viisi kertaa. Koko-
uksissa käytiin läpi lehdistä saatu 
palaute, ideoitiin lehden sisältöä, 
kirjoittajia ja uusia palstoja lehteen 
sekä valmisteltiin kirjoituspalkki-
oiden korotusesitys. Toimitusneu-
vosto valmisti myös Word-pohjan 
nuorten tieteellisten kirjoittajien 
avuksi. Neuvosto myös ideoi tule-
van vuoden kansikuvien teeman 
sekä valmistautui lukijatutkimuk-
sen tekoon vuonna 2007.

YTAKE-työryhmä
puheenjohtaja Olli Soininen; va-

rapuheenjohtaja Maria Närhinen; 
jäsenet Heli Haukioja, Jarkko Ok-
sanen, Johanna Puro, Eeva-Riitta 
Wirta; sihteeri Mika Leppinen 
9.2. asti, Minnami Mikkola 10.2. 
alkaen

Työryhmä kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa. Työryhmän 
aloitteesta tehtiin syksyllä 2006 
kunnaneläinlääkäreille kysely, 
jolla selvitettiin senhetkisiä työ-
oloja kunnissa. Työryhmä ideoi 
kunnaneläinlääkäreille tarkoitetun 
paikallisen vaikuttamisen koulu-
tuspäivän, joka järjestettiin 29.9. 
Vanajanlinnassa. Alustajina toimivat 
Antti Nurminen, Jani Soini, Pentti 
Kunnas, Jaakko Rasi, Sara Syy-
rakki, Minnami Mikkola ja Mika 
Leppinen. Työryhmän aloitteesta 
päätettiin järjestää vuonna 2007 
eläinlääkäreille tarkoitettu johta-
miskoulutuskurssi. 

Tulevaisuustyöryhmä
puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä; 
jäsenet Irmeli Happonen, Pirkko 
Hämeenoja, Esa Kesti, Mika Leppi-
nen, Jere Linden, Maija Nurminen, 
Anna Ollila, Henna Söderholm, 
Juha Pärnänen, Leena Räsänen, 
Kirsti Sipponen, Pauli Sorvisto, 
Hanna-Lea Taskinen; sihteeri Min-
nami Mikkola. 

Työryhmä ei kokoontunut ker-
tomusvuoden aikana. 

Eläinsuojeluvaliokunta jalkautui tutustumaan koekanalaan.
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3.5   Tilintarkastajat  

Liiton varsinaisina tilintarkastajina 
toimivat KHT Kaija Tuominen 
Revico Grant Thornton Oy:stä 
sekä eläinlääkäri Juha Keskita-
lo. Varatilintarkastajana oli Kaisa 
Wickström.

3.6   Liiton toimisto 

Toimiston henkilökuntaan kuului-
vat kertomusvuonna OTM Mika 
Leppinen (toiminnanjohtaja), HSO-
sihteeri Pirkko Nousiainen (ta-
louspäällikkö), FM Anna Parkkari 
(tiedottaja ja toimitussihteeri), OTK 
Tommi Rainerma (yksityissektorin 
asiamies), ELL Minnami Mikkola 
(eläinlääkäri), yo-merkonomi Riitta 
Puro (assistentti) ja Nina Kunelius 
(toimistosihteeri 1.4.2006 lukien). 
Lisäksi liiton puheenjohtaja ELL 
Antti Nurminen oli puoliaikaisessa 
työsuhteessa liittoon. Toimistolla 
oli myös työharjoittelussa kevään 
ja syksyn mittaan useita koululaisia 
työelämään tutustujina.

4.   ULKOISET SUHTEET

4.1   Liiton edustukset

Akava
-  liittokokous Antti Nurminen, 

Mika Leppinen (varajäsen)      
- opiskelijavaltuuskunta Suvi Mik-

konen, Hanna-Kaisa Sihvo (va-
rajäsen)   

-  ammatinharjoittajien ja yrittäjien 
jaosto Tommi Rainerma, Maarit 
Luukkainen-Soilu (varajäsen)

-  työelämän toimikunta Mika Lep-
pinen (varajäsen)

-  AKALEX Mika Leppinen ja 
Tommi Rainerma 

Akavan aluetoimikunnat 
2005�2006
- Pohjanmaa 
 Taneli Tirkkonen
-  Pohjois-Karjala
 Pauli Sorvisto (varapuheenjoh-

taja)
-  Pohjois-Pohjanmaa

 Varpu Hirvelä-Koski

Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKO
-  kunnan neuvottelukunta 
 Mika Leppinen (varajäsen)

Lääkärikartelli
-  hallitus Mika Leppinen (vara-

puheenjohtaja), Antti Nurmi-
nen (jäsen), Sanna Hellström 
(varajäsen), Eeva-Riitta Wirta 
(varajäsen), Pirkko Nousiainen 
(tilintarkastaja)

Maa- ja metsätalousministeriö 
-  eläinsuojelutyöryhmä Paula 

Junnilainen, Antti Niinistö (va-
rajäsen)

-  eläinlääkintähuoltotyöryhmä Ari-
Matti Pyyhtiä

-  Kalaterveys 2008 -strategian 
seurantatyöryhmä Juha Keski-
talo 6.12. asti, Reetta Lehtinen 
7.12. alkaen, Ari-Matti Pyyhtiä 
(varajäsen)

-  pysyvä asiantuntija Sakari Hei-
nänen   

-  maaseutuelinkeinojen valituslau-
takunta Sakari Heinänen, Paula 
Junnilainen (varajäsen) 

-  eläinkuljetuslakityöryhmä Paula 
Junnilainen (varapuheenjohtaja), 
Minnami Mikkola   

-  eläinlääkintäjaosto Antti Nurmi-
nen

-  sivutuoteasioiden yhteyshenkilö 
Minnami Mikkola

-  tuotantoeläinten hyvinvointistra-
tegian työryhmä Tuomas Herva, 
Antti Niinistö (varajäsen)

- hallinnonalan yhteistoimintaelin 
Mika Leppinen

-  eläinlääkintävahinkojen arviolau-
takunta Jyri Koponen, Outi Lai-
tinen-Vapaavuori, Antti Niinistö, 
Olli Peltoniemi, Outi Vainio ja 
Kaisa Wickström sekä henki-
lökohtaiset varajäsenet Kalevi 
Heinonen, Jouko Jakala, Anne 
Lintilä, Minna Rinkinen, Jan 
Räihä ja Merja-Liisa Toivonen.

Opetusministeriö
-  karjatalouden tutkintotoimikunta 

Juhani Taponen
-  eläintenhoidon tutkintotoimi-

kunta Seppo Lamberg (varapu-
heenjohtaja), Anna Hielm-Björk-
man

-  maatalous- ja ympäristöalan 
koulutustoimikunta Minnami 
Mikkola (varajäsen)

Federation of  Veterinarians of  
Europe (FVE) 
-  kokousedustajat Antti Nurminen, 

Olli Soininen ja Minnami Mikko-
la

-  lampaiden ja vuohien tarttuvien 
eläintautien yhdyshenkilö Inna 
Ilivitzky

Koulutusvaliokunta urakoi jälleen kasaan monipuolisen ammattilaisohjelman 
Eläinlääkäripäiville. Valiokunnan kokoukset ovat niittäneet mainetta tehokkuu-
dellaan.
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-  lääketyöryhmä Olli Soininen

Muut toimielimet
-  eläinten terveydenhuollon (ETU) 

valtakunnallinen ohjausryhmä 
Antti Nurminen, Tuomas Herva 
(varajäsen)

-  Lääkärien työttömyyskassan hal-
litus Minnami Mikkola, Marjut 
Hämäläinen (varajäsen)

-  Suomen Akatemian terveyden 
tutkimuksen toimikunta Marja-
Liisa Hänninen

-  Suomen Akatemian biotieteiden 
ja ympäristön tutkimuksen toi-
mikunta Tiina Mattila-Sandholm 
(pja)

-  Acta Veterinaria Scandinavican 
toimituskunta Timo Soveri 

-  World Veterinary Association 
(WVA) Antti Nurminen

-  Lääkärikartellin kehitysyhteistyö-
neuvottelukunta Inna Ilivitzky, 
Hanna Lounela (varajäsen)

-  European Association of Estab-
lishments for Veterinary Edu-
cation (eläinlääketieteellisten 
tiedekuntien arviointiryhmä) 
Juha Pärnänen, Vesa Rainio ja 
Satu Pyörälä

-  alueellinen eläinterveydenhuol-
lon kehittämishanke (ELKE) 
Antti Nurminen

-  PUHTI-työryhmä Minnami Mik-
kola

-  Helsingin yliopiston eläinlää-

ketieteellisen tiedekunnan ym-
päristöterveydenhuollon neu-
vottelukunta Antti Nurminen, 
Minnami Mikkola (varajäsen)

- elintarvikevalvonnan periaate-
päätöksen seurantatyöryhmä 
Olli Soininen

-  Orion-Farmos Tutkimussäätiön 
hallitus Olli Peltoniemi

-  Eläinlääkäriliitto on Akavan, 
JUKOn, Lääkärikartellin ja Tie-
teellisten seurain valtuuskunnan 
jäsen

4.2   Yhteydet 
yhteistyötahoihin
4.2.1   Yleistä 

Kertomusvuoden aikana liitto on 
ollut yhteistyössä eläinlääkäri-
kuntaa lähellä olevien ja siihen 
vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen 
ja viranomaisten kanssa. Neuvot-
teluja ja tapaamisia on ollut muun 
muassa MMM:n, SM:n, Eviran, 
Lääkelaitoksen, Verohallituksen, 
Helsingin yliopiston, Suomen Ken-
nelliiton, Suomen Eläinsuojeluyh-
distyksen, Animalian, Akavan ja 
akavalaisten liittojen, Kuntaliiton, 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, 
MTK:n, Suomen Siipikarjaliiton, 
Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritys-
ten sekä eri poliittisten ryhmien 
edustajien kanssa. Liiton edustajat 

tapasivat kertomusvuoden aikana 
useita kansanedustajia ja euro-
parlamentaarikkoja. Lisäksi Paula 
Junnilainen ja Antti Nurminen 
kävivät liiton nimeäminä asiantun-
tijoina eduskunnan maa- ja met-
sätalousvaliokunnan kuultavina.

4.2.2   Lääkärikartelli

Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui 
entiseen tapaan Lääkärikartellin 
kautta. Lääkärikartellin hallitus, 
jossa on edustajat Eläinlääkäri-
liitosta, Hammaslääkäriliitosta ja 
Lääkäriliitosta, kokoontui neljä 
kertaa kertomusvuoden aikana. 
Mika Leppinen on toiminut kar-
tellin varapuheenjohtajana ja Antti 
Nurminen kartellin hallituksen 
jäsenenä.

Lääkärikartellin hallitus on käsi-
tellyt pääasiassa kunnan- ja valtion 
työ- ja virkaehtosopimuksiin liitty-
viä kysymyksiä. Lisäksi Lääkärikar-
telli jatkoi lääkäriliittojen yhteistä 
luottamusmieskoulutusta, jolla 
vahvistetaan merkittävällä tavalla 
lääkäriryhmien edunvalvontaa.

4.2.3   Eläinlääkäriyhdistykset 

Eläinlääkäreiden alakohtaiset eri-
koisyhdistykset ja alueelliset paikal-
lisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, 
joiden kanssa liitolla on yhteistoi-
mintaa koulutus- ja järjestöasioissa 
sekä palkkauskysymyksissä. 

4.2.4   Eläinlääketieteen Kan-
didaattiyhdistys EKY ry

Eläinlääketieteen opiskelijoiden 
viidennelle vuosikurssille kustan-
nettiin verokurssi ja kuudennelle 
vuosikurssille kirjanpitokurssi. 
Liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkä-
ri ja yksityissektorin asiamies osal-
listuivat 30.11. EKYn järjestämään 
tilaisuuteen, jossa opiskelijoita 
neuvottiin muun muassa työsuh-
deasioissa.

4.2.5   A-lomat ry

Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Ker-
tomusvuonna yksi liiton jäsen sai 
A-lomat ry:n jakamaa lomatukea. 
A-lomista julkaistiin kirjoitus Eläin-
lääkärilehdessä 2/2006. Tämän 

Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto kokoontui viidesti. Suomen 13. vanhinta yhä il-
mestyvää aikakauslehteä on menestyksekkäästi kehitetty vastaamaan haasteisiin.
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lisäksi lomailmoituksia julkaistiin 
useammassa Eläinlääkärilehdessä 
ja mahdollisuuksista kerrottiin 
kotisivujen jäsenosiossa matka-
alennusten kohdalla. 

4.2.6   Lääkärien työttömyys-
kassa

Lääkärien työttömyyskassassa oli 
kertomusvuoden lopussa 19 835 
jäsentä, joista 1 086 oli liiton jäse-
niä. Vuoden 2006 jäsenmaksu oli 9 
euroa. Liitto maksoi työttömyyskas-
saan kuuluvien jäsentensä osalta 
työttömyyskassan jäsenmaksun.

Työttömyysaste pysyi eläin-
lääkärien osalta matalana kerto-
musvuoden aikana. Kassa maksoi 
ansiopäivärahaa 15:lle liiton jäse-
nelle yhteensä 61 725,51 euroa. 
Päivärahaa maksettiin 944 korvaus-
päivältä keskimäärin 65,39 euroa 
päivässä. 

Vuorotteluvapaata pidettiin edel-
listä vuotta enemmän. Työttö-
myyskassa maksoi vuorottelukor-
vausta 11 liiton jäsenelle yhteensä 
42 116,81 euroa. Vuorottelukorva-
usta maksettiin 755 korvauspäivältä 
keskimäärin 55,78 euroa päivässä. 
Työvoimapoliittisen aikuiskoulu-
tuksen etuuksia maksettiin 73 päi-
vältä yhteensä 5 872,85 euroa. 

5.   SUOMEN ELÄINLÄÄKE-
TIETEEN SÄÄTIÖ   

Säätiön hallituksen puheenjohta-
jana toimi professori Hannu Sa-
loniemi sekä jäseninä professori 
Tuula Honkanen-Buzalski, profes-
sori Hannu Korkeala, professori 
Seppo Meri, toimitusjohtaja Seppo 
Paatelainen, eläinlääkäri Vuokko 
Puurula, dosentti Jan Räihä, toi-
mitusjohtaja Harry Salonaho 14.11. 
asti ja pääjohtaja Jukka Viinanen. 
Säätiön asiamiehenä toimi profes-
sori Riitta-Mari Tulamo.   

Suomen eläinlääketieteen säätiö 
jakoi kertomusvuonna apurahoina 
yhteensä 102 225 euroa. Lisäksi 
säätiö päätti varata 250 000 euroa 
lahjoitettavaksi Helsingin yliopis-

tolle ruotsinkielisen eläinten hyvin-
voinnin tutkimuksen professuurin 
perustamiseksi Eläinlääketieteelli-
seen tiedekuntaan.

6.   TOIMINTA-ALUEET   

6.1   Edunvalvonta  

Tupon pohjalta syntyneet valtion 
ja kunnan työ- ja virkaehtoso-
pimukset olivat voimassa kerto-
musvuoden aikana. Loppusyksyn 
aikana liiton neuvottelijat aloittivat 
alustavat seuraavaan neuvottelu-
kierrokseen liittyvät valmistelut ja 
tapasivat Kunnallisen työmarkki-
nalaitoksen neuvottelijoita pariin 
otteeseen.

Valtiopuolella virastokohtaisia 
palkkausjärjestelmäsopimuksia 
hyväksyttiin puolustusvoimissa, 
yliopistoissa ja Lääkelaitoksessa. 
Puolustusvoimissa neuvotteluita 
jatkettiin lääkäriryhmien palkka-
kuopan poistamiseksi. Erityisen 
tarkastuseläinlääkäreitä koskevan 
palkkausjärjestelmäsopimuksen 
neuvotteluita jatkettiin myös. Tou-
kokuussa toimintansa aloittaneessa 
Elintarviketurvallisuusvirastossa 
(Evira) neuvoteltiin kertomusvuo-
den aikana luottamusmiesjärjes-
telmän perustamisesta, yhteistoi-
mintasopimuksen solmimisesta 
sekä Evirassa käytössä olevien 
useiden rinnakkaisten palkkaus-
järjestelmien korvaamisesta yhdellä 
palkkausjärjestelmällä. Yliopiston 
eläinsairaalassa saavutettiin paikal-
linen yhteisymmärrys eläinsairaalan 
päivystyskorvauksista.

Kuntapuolen edunvalvonnassa 
painopiste oli suunnitteilla ole-
vien ympäristöterveydenhuollon 
seutukuntien eläinlääkäreiden neu-
vonnassa. Liiton edustajat ottivat 
kantaa seutukuntien suunnitelmiin 
ja sopimusluonnoksiin sekä osallis-
tuivat paikallisiin neuvotteluihin ja 
muihin tapaamisiin. Liiton YTAKE-
työryhmä käsitteli kokouksissaan 
laajasti seutukuntien syntymiseen 
liittyviä käytännön ongelmia ja juri-
disia kysymyksiä. YTAKE-työryhmä 

järjesti lisäksi syksyllä paikallisen 
vaikuttamisen koulutustilaisuuden 
ja ideoi laajan kunnaneläinlääkä-
rikyselyn.

Liiton toiminnanjohtaja osallistui 
säännöllisesti Akavan neuvotteli-
jatapaamisiin, minkä lisäksi hän 
osallistui JUKOn kummikokouk-
siin. JUKOn kummiasiamiehet ovat 
valtion virastojen luottamusmiesten 
apuna toimivia ammattiliittojen 
asiamiehiä ja muita asiantuntijoi-
ta. Toiminnanjohtaja toimi JUKOn 
kummiasiamiehenä EELAssa, 
EVIssa ja Evirassa. Kummiasia-
miehen tehtävänä on ollut tukea 
virastojen luottamusmiehiä näiden 
tehtävissä sekä osallistua työnanta-
jan kanssa käytäviin neuvotteluihin 
ja muuhun sopimustoimintaan. 
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt 
osallistuivat lisäksi useisiin Akavan 
ja JUKOn koulutustilaisuuksiin ja 
toimielinten kokouksiin. 

Liiton luottamus- ja toimihenki-
löt osallistuivat kertomusvuoden 
aikana useiden jäsenten palkka- 
sekä työ- ja virkasuhdeongelmien 
hoitamiseen käymällä myös pai-
kallisia neuvotteluja työnantajien 
kanssa.   

Liiton jäsenneuvonnassa käsi-
teltiin erilaisia työhön ja virkasuh-
teisiin liittyviä kysymyksiä keski-
määrin 10–15 kappaletta päivässä. 
Liiton toimisto on kertomusvuoden 
aikana kirjoittanut jäsenten pyyn-
nöstä useita kymmeniä viranomai-
sille ja työnantajille tarkoitettuja 
lausuntoja ja kannanottoja.

6.2   Lausunnot ja 
kannanotot

Kertomusvuonna liitto antoi seu-
raavat lausunnot:   

Eduskunnan maa- ja metsätalous-
valiokunnalle
-  esityksestä laiksi eläinten kulje-

tuksesta sekä laeiksi eläinsuojelu-
lain ja rikoslain muuttamisesta 

-  Valtioneuvoston selonteko edus-
kunnalle elintarviketurvallisuu-
desta 
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Maa- ja metsätalousministeriölle
-  tuotantoeläinten hyvinvointistra-

tegiasta
-  luonnoksesta asetukseksi nau-

taeläinten merkitsemisestä ja 
rekisteröinnistä

-  luonnoksesta asetukseksi vie-
raista aineista eläimistä saatavis-
ta elintarvikkeista

-  lemmikkieläinasetuksesta saa-
duista kokemuksista

-  ehdotuksesta asetukseksi kano-
jen, broilereiden ja kalkkunoi-
den salmonellavalvontaohjel-
masta 

-  ehdotuksesta asetukseksi täy-
dentävien ehtojen valvonnasta

-  luonnoksesta täydentävien eh-
tojen oppaaksi

-  ehdotuksesta asetukseksi eläin-
tautien vastustamiseksi suori-
tettavista tarkastuksista EU:n 
sisämarkkinoilla

-  luonnoksesta asetukseksi he-
vosten keinosiemennysaseman 
toimintaa koskevista vaatimuk-
sista

-  luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi rehulaista

-  ehdotuksesta laiksi eläinten 
kuljetuksesta ja laiksi eläinsuo-
jelulain muuttamisesta 

-  ehdotus eläinkoelautakunnan 
puheenjohtajaksi ja eläinlääke-
tieteellisiksi asiantuntijajäsenik-
si 

-  EHEC-asetuksesta ja EHEC-oh-
jeesta 

-  luonnoksesta asetukseksi koe-
eläintoiminnasta

-  asetuksesta lihantarkastuksesta 
ja teurastushygieniasta 

-  luonnoksesta asetukseksi elin-
tarvikevalvonnasta

-  asetuksesta lintuinfluenssan 
leviämisen ehkäisemiseksi luon-
nonvaraisten lintujen ja siipikar-
jan välillä

-  koskien eläinlääkärien työn 
korvaamista lintuinfluenssan 
yhteydessä

-  asetuksesta koskien eläinten ja 
kasvien terveyttä koskevaa täy-
dentävien ehtojen tilavalvontaa

-  asetuksesta elintarviketurvalli-
suusvirastosta 

-  asetuksesta Euroopan talous-
alueen ulkopuolisissa valtioissa 
eläinlääketieteellisen tutkinnon 
suorittaneen eläinlääkärin laillis-
tamiselle asetettavista vaatimuk-
sista

-  hevosille välttämättömistä lääke-
aineista

-  Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta vuosille 
2007–2013

Eviralle
-  kunnaneläinlääkäreistä ja täy-

dentävien ehtojen valvonnasta

Eläinlääketieteelliselle tiedekun-
nalle
-  Eläinlääketieteellisen tiedekun-

nan linjajakotyöryhmän muisti-
osta

Sosiaali- ja terveysministeriölle
-  ehdotuksesta hygieniaosaamis-

asetukseksi 
-  terveydensuojeluasetuksen 

muuttamisesta
-  asetuksesta koskien ympäristö-

terveydenhuollon valvontasuun-
nitelmaa ja valvontaohjelmaa

Suomen Kennelliitolle
-  Suomen Kennelliiton lonkkalau-

suntojärjestelmästä

6.3   Suomen Eläinlääkäri-
lehti – Finsk Veterinärtidskrift

Kertomusvuonna jul-
kaistiin lehden 112. 
vuosikerta yhtenätois-
ta lehtenä, joista yksi 
oli kaksoisnumero 
(7–8). 

Lehden vähitellen 
kahtena viime vuonna 
uudistettu rakenne 
erikseen tieteellisiksi 
ja muiksi artikkeleik-
si ja vakio-osuudeksi, 
lehden nelivärisyys ja 

to oli aktiivinen koko vuoden. 
Kauttaaltaan nelivärisen lehden 

vuoden kokonaissivumäärä oli 
688 (2005 668). Kertomusvuonna 
julkaistiin yhdeksän tieteellisesti 
arvioitua artikkelia (2005 12). Niin 
sanottuja muita artikkeleita jul-
kaistiin 66 kappaletta (2005 64). 
Lehden numerossa 12 julkaistiin 
jälleen hakemisto vuoden artikke-
leista sekä aiheen että kirjoittajan 
mukaan.

Pääkirjoitukset julkaistiin suo-
meksi ja ruotsiksi. Pääkirjoituksia 
kirjoittivat liiton puheenjohtaja, 
valtuuskunnan puheenjohtaja, 
toiminnanjohtaja, maa- ja metsäta-
lousministeriön osastopäällikkö ja 
apulaisosastopäällikkö, koulutusva-
liokunnan ja eläinsuojeluvaliokun-
nan puheenjohtajat, yksityissek-
torin asiamies, Eviran pääjohtaja 
ja lehden tieteellinen toimittaja. 
Pääkirjoitukset käänsi ruotsiksi ELL 
Leif Wikman. 

Kuukauden kotivieras -palsta 
ilmestyi jokaisessa numerossa esi-
tellen kodeissa esiintyviä useimmi-
ten ei-toivottuja vieraita, ja lehden 
historiallinen palsta Lehti xx vuotta 
sitten nosti esille vanhoja, mutta 
tavalla tai toisella taas ajankoh-
taisia aiheita kymmenessä lehden 
numerossa. Puheenjohtajan palsta 
nosti ajankohtaisia aiheita esille yh-
deksässä lehdessä, ja Microglossus 

Eläinlääkärilehden numero 9 oli teemanumero eläinten 
hyvinvoinnista, eläinsuojelusta ja koe-eläimistä liiton 
eläinsuojeluvaliokunnan aloitteesta. Lehden suosittu 
historiallinen palsta nosti esille kiinnostavia ja vuosi-
kymmenestä toiseen keskustelussa pysyneitä teemoja.

muu ulkoasun kehit-
täminen sai kiitosta ta-
saisesti läpi vuoden. 
Lehden toimitusneuvos-
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antoi ajattelemisen aihetta kymme-
nessä lehdessä. Lisäksi julkaistiin 
palstaa Ajankohtaista EELAsta leh-
dissä 1–4 ja palstaa Ajankohtaista 
eläintautitutkimuksesta (Evirasta) 
lehdissä 5–12. Eläinlääkäriammatte-
ja - sarjassa julkaistiin henkilökuvia 
erilaisissa tehtävissä työskentelevis-
tä eläinlääkäreistä ja ammatillisia 
matkaraportteja julkaistiin useita. 
Eläinlääkäripäivistä ja niiden teki-
jöistä kerrottiin ennen ja jälkeen 
Eläinlääkäripäivien. Muita palsto-
ja olivat ajankohtaista, lyhyesti, 
näkökulma, henkilöuutiset, uusia 
julkaisuja ja kurssit. Työpaikkail-
moitukset olivat jälleen omalla 
tutulla paikallaan jokaisessa lehden 
numerossa. 

Lehden numero 9 oli eläin-
suojelun ja eläinten hyvinvoinnin 
teemanumero, josta saatiin paljon 
myönteistä palautetta. Liiton eläin-
suojeluvaliokunta ehdotti numeron 
tekoa ja osallistui sen ideoimiseen 
ja tuottamiseen merkittävällä pa-
noksella. Numeroa jaettiin Eläin-
lääkäripäivillä liiton iltatilaisuu-
dessa, joka käsitteli eläinsuojelua 
ja eläinten hyvinvointia. Numero 
annettiin poikkeuksellisesti säh-
köisessä muodossa myös biologian 
ja maantieteen opettajien liiton 
käyttöön. 

Maaliskuun lehden liitteenä 
julkaistiin eläinlääkärin vero-opas 
ja kesäkuun lehden liitteenä Eläin-
lääkäriliiton toimintakertomus. 
Lehden kannen kuvitus ideoitiin 
toimitusneuvostossa: koko vuoden 
teemana oli ihmisen ja eläimen 
vuorovaikutus. Tuttuun tapaan 4/5 
kannesta oli ilmoitustilaa, joten 
myös kuvituksen toteutti Orion 
Pharma Eläinlääkkeet.

Lehden päätoimittajana toimi 
liiton puheenjohtaja Antti Nurmi-
nen, uutena tieteellisenä toimitta-
jana ELL Jouko Koppinen ja toi-
mitussihteerinä FM Anna Parkkari. 
Ilmoitusmyynnistä vastasi liiton 
talouspäällikkö Pirkko Nousiainen 
ja osoiterekisterin ylläpidosta assis-
tentti Riitta Puro.

Lehti on Aikakauslehtien liiton 
jäsen ja kolmanneksitoista vanhin 

Suomessa ilmestyvä aikakauslehti. 
Lehden painotyö tehtiin toista vuotta 
porvoolaisessa Uusimaa Oy:ssä 
ja taittotyö Uusimaan alihankintana 
helsinkiläisessä Taittokoneessa. 
Kertomusvuoden aikana Uusimaa 
Oy siirtyi osaksi Lehtiyhtymä-kon-
sernia.

6.4   Tiedotustoiminta

6.4.1   Jäsenille suunnattu 
viestintä

 Ainoastaan jäsenille suunnattua 
tiedotusta olivat kotisivujen jäsen-
sivut ja postitettava jäsentiedote, 
joka ilmestyi kuudesti. Jäsentiedote 
julkaistiin myös sähköisenä kotisi-
vujen jäsenosiossa. Jäsentiedottees-
sa kerrottiin muun muassa hallituk-
sen ja valtuuskunnan kuulumisia, 
eläinlääkintävahinkoarviolauta-
kunnan päätöksistä, koulutuksista, 
jäsenkunnalle hyödyllisistä vero-
asioista ja muista säädöksistä sekä 
lisätietojen lähteistä. Jäsentiedot-
teen taitto teetettiin Riviset Ky:ssä 
ja painatus Uusimaa Oy:ssä. 

Kotisivuja ylläpidettiin, sisältöä 
järjesteltiin uudelleen ja päivitettiin 
säännöllisesti. Myös ruotsinkielinen 
ja englanninkielinen sivusto pi-
dettiin ajan tasalla. Uusia linkkejä 
lisättiin tarpeen mukaan. Jäsenten 
osiossa palveltiin muun muassa 
työpaikka- ja työnhakijasivuilla, 
ohjeilla, keskustelupalstalla, jäsen-
tiedotteilla sähköisessä muodossa 
ja mahdollisuudella lukea koko 
Eläinlääkärilehteä verkossa.

Eläinlääkäripäivillä julkistettiin 
uusi versio esitteestä Eläinlääkäri. 
Joka päivä. Esitteen sisältö on 
suunnattu muille kuin eläinlääkä-
reille, mutta esitettä markkinoitiin 
myös jäsenistölle käytettäväksi 
verkostoitumisen ja paikallisen ja 
alueellisen vaikuttamisen tukena. 

6.4.2   Ulkoinen viestintä

Maailman eläinlääkäripäivän aikoi-
hin toukokuun 5. päivänä julkistet-
tiin Vuoden eläinlääkäri -palkinto, 
jonka sai professori Hannu Kor-
keala, joka on elintarviketurvalli-
suustyön asiantuntija.

Eläinlääkäripäivien avajaispäi-
vänä järjestettiin joukkoviestimille 
tiedotustilaisuus, johon osallistui 
kahdeksan toimittajaa ja muutamia 
avustajia. Tilaisuuden teemoina 
olivat Epidemiatilastot paljasta-
vat ruuan turvallisuushaasteet, 
Naseva eli nautojen terveyden-
huoltojärjestelmä kehittyy, miten 
kuluttaja hyötyy siitä sekä päivien 
iltatilaisuus Hyvinvointitutkimuk-
sesta käytännön eläinsuojeluun. 
Tilaisuudessa julkistettiin liiton 
uusi eläinlääkärin monipuolisesta 
työstä kertova esite. Tilaisuudessa 
alustivat liiton puheenjohtaja Antti 
Nurminen, ELL, ylitarkastaja Taina 
Niskanen Evirasta, ELL, toimin-
nanjohtaja Pirjo Kortesniemi, ETT 
ry:stä ja ELT, dosentti, dipECLAM, 
johtaja Hanna-Marja Voipio Oulun 
yliopiston koe-eläinkeskuksesta.

Eläinlääkäripäivillä oli käytössä 
lehdistötila, jossa oli jaossa muun 
muassa tiedotteita, luentokokoel-
mia, liiton uutta esitettä ja Eläinlää-
kärilehtiä. Kaksi eläinlääketieteen 
opiskelijaa toimi lehdistöavusta-
jina. 

Eläinlääkäripäivien ja samalla 
koko marraskuun ajaksi tilattiin 
mediaseurantapalvelu Observer 
Oy:ltä. Tiedotustilaisuudesta nousi 

Liiton uusi esite kertoo eläinlääkärin 
ammatin monipuolisuudesta. Etukan-
nen lammas on takakannessa edennyt 
ruokapataan.



13

esille lähinnä ruokamyrkytyksiin 
liittyvä teema (15 mediaosumaa). 
Ulkomaalaisia luennoitsijoita tar-
jottiin haastateltaviksi ja muun 
muassa Maaseudun tulevaisuus 
hyödynsi mahdollisuutta. 

Liiton kotisivut palvelivat kaikkia 
eläinlääkäreistä ja liitosta kiinnostu-
neita. Joukkoviestinten kyselyihin 
taustatiedoista ja haastattelupyyn-
töihin vastattiin vuoden mittaan 
tarpeen mukaan. 

Uudet Liity liittoon -esitteet opis-
kelijoille ja valmiille eläinlääkäreil-
le valmistuivat tammikuussa. Liiton 
yleinen eläinlääkärin monipuoli-
sesta työstä kertova esite valmistui 
Eläinlääkäripäiville. Sitä lähetettiin 
joukkoviestinten edustajille postitse 
ja myös sähköisesti kerrottiin koti-
sivuilla olevasta pdf-tiedostosta. 

6.5   Koulutustoiminta  

6.5.1   Eläinlääkäripäivät 2006  

Eläinlääkäripäivät pidettiin Hel-
singin Messukeskuksessa 1.–3. 
marraskuuta. Osallistujia päivillä 
oli 887. Luennoitsijoita oli 28, jois-
ta viisi oli ulkomaalaisia. Puheen-
johtajina toimi kahdeksan eläin-
lääkäriä. Vain näyttelyyn tutustujia 
oli 148. Tiedottajana toimi Anna 

Parkkari ja toimiston henkilökun-
ta osallistui päivien järjestelyihin. 
Eläinlääketieteen opiskelijat toi-
mivat saliavustajina sekä avustivat 
tiedotuksessa ja ilmoittautumisten 
vastaanottamisessa. Keskiviikkona 
oli kunniajäsenlounas liiton kun-
niajäsenille ja torstaina järjestettiin 
senioritapaaminen.

Yleissektion aiheena oli epi-
demiologia, tarttuvien tautien 
vastustaminen ja koirien do-
pingvalvonta. Pieneläinsektiossa 
aiheena oli geriatria ja hevossek-
tiossa neurologia. Tuotantoeläin-
sektion teemana olivat nautojen 
infektiosairaudet sekä sikojen in-
fektio- ja hengitystiesairaudet. 
Elintarvike- ja ympäristöhygienian 
sektion aiheena oli elintarvikevälit-
teiset patogeenit ja niiden torjunta. 
Lihahygieniasektiossa aiheena 
oli lintuinfluenssan epidemian 
valvonta sekä liha-alan laitosten 
viranomaisvalvonta.

Päivillä nähtiin toista kertaa 
liiton oma osasto, jota somistivat 
muun muassa liiton tekstiilijulisteet 
ja isännänviiri. Osastolla päivystivät 
puheenjohtaja, toiminnanjohta-
ja, liiton eläinlääkäri ja yksityis-
sektorin asiamies. Osastolla oli 
mahdollisuus osallistua leikkimie-

Eläinlääkäripäivien avajaisissa toi-
mintavuoden aikana aloittaneen 
Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, 
kansanedustaja Astrid Thors ja liiton 
hallituksen puheenjohtaja Antti Nur-
minen. 

Wouter Steenhuisen Maaseudun Tu-
levaisuuden haastattelussa Eläinlää-
käripäivillä. 

Ruotsin eläinlääkäriliiton edustajia 
tutustui Eläinlääkäripäiviin ja Suomen 
eläinlääkintähuollon yleistilanteeseen. 
Kuvassa vasemmalta alarivissä Inna 
Ilivitzky, Karin Östensson, Evamari 
Lewin ja Minnami Mikkola ja takari-
vissä vasemmalta Mika Leppinen, Antti 
Nurminen, Matti Junnila ja Veikko 
Vihma.

liseen liiton asioita käsittelevään 
messuvisaan. Oikein vastanneiden 
kesken arvottiin palkintoja. Vastan-
neita oli yhteensä 114. Osastolla 
oli mahdollisuus jättää kirjallista 
palautetta liitolle ja saada oma 
kappale uutta eläinlääkärin työstä 
kertovaa esitettä. 

Tieteellisiä postereita oli päi-
villä esillä 40 kappaletta. Toista 
kertaa palkittiin parhaat posterit. 
Suomen eläinlääketieteen säätiö 
myönsi 2 000 euron  apurahan 
palkintoihin. Posteriraadissa olivat 
Eläinlääkäripäivien koulutusva-
liokunnan jäsen, professori Timo 

Ulkomaalaiset luennoijat, sektioiden puheenjohtajat ja koulutusvaliokunnan jä-
senet kokoontuivat yhteiselle illalliselle. Vasemmalta takarivissä Wouter Steenhuisen, 
Petri Yli-Soini, Ian Garder ja avec, Miia Lindström ja Timo Soveri, keskimmäinen 
rivi vasemmalta Sebastian Hielm, Sinikka Pelkonen, William D. Fortney, Tiina 
Eskonen, Annamari Heikinheimo, Tapio Laurila, Irmeli Happonen ja Johanna 
Takkinen ja istumassa vasemmalta Mikko Kananen, Minna Viitanen, Anu Saikku-
Bäckström ja Olli Mäkelä.
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Soveri, yliopistolehtori Seppo Saari 
Helsingin yliopiston Eläinlääketie-
teellisestä tiedekunnasta, Paimion 
kunnaneläinlääkäri Jouni Mäkelä ja 
graafi kko Patrik Pesonius.

 Voittajaksi valittiin posteri Du-
ration of farrowing is longer in 
soes housed in crates than in 
pens tekijöinään Claudio Oliviero, 
Mari Heinonen, Anna Valros, Outi 
Hälli ja Olli Peltoniemi. Voittavan 
posterin tehnyt ryhmä sai 1 000 
euroa. Kunniamainintoja annettiin 
kaksi. Marianna Norring, Anna 
Valros, Lene Munksgaard ja Hannu 
Saloniemi saivat kunniamaininnan 
posterilleen nimeltä Emakoiden 
ja porsaiden ihovauriot kahdella 
porsituskarsinan lattiamateriaalilla. 
Toisen kunniamaininnan saivat 
Elias Dahlsten, Miia Lindström, 
Panu Somervuo ja Hannu Kor-
keala posterillaan PCR-menetelmä 
ryhmän 1 (proteolyyttisten) ja 
ryhmän 2 (ei-proteolyyttisten) Clo-
stridium botulium -kantojen erotta-
miseksi toisistaan. Kunniamainitut 
saivat 500 euroa. 

Päivien osallistujille jaettiin Fen-
novet Oy:n julkaisema luentoko-
koelma, jonka painos oli tuhat 
kappaletta.

Liiton eläinsuojeluvaliokunta jär-
jesti iltatilaisuuden Hyvinvointitut-
kimuksesta käytännön eläinsuoje-
luun. Keskiviikkoillan tilaisuudessa 
alustivat professori Anna Valros, 
tutkija, ELL Laura Hänninen sekä 
ELT Hanna-Marja Voipio. Tilaisuus 
oli maksuton ja osallistujia oli noin 
sata ja alustukset herättivät myös 
keskustelua. Tilaisuus esiteltiin 
myös Eläinlääkäripäivien lehdistö-
tilaisuudessa. 

Eläinlääkäripäivien ennakko-
ohjelma ja artikkeli asiantuntijaoh-
jelman suunnittelijoista julkaistiin 
Eläinlääkärilehden numerossa 5, 
päivien ohjelma ja näytteilleasettajat 
julkaistiin numerossa 10 sekä kooste 
päivien vietosta numerossa 11.

6.5.2  Kirjanpito- ja verokurssi

Kuudennen vuoden opiskelijoille 
pidettiin maksuton verokurssi 18. 
maaliskuuta. Kouluttajana toimi 

Marjo Salin Veronmaksajain Kes-
kusliitosta. Kurssille osallistui 43 
opiskelijaa. Viidennen vuosikurssin 
opiskelijoille järjestettiin maksuton 
kirjanpitokurssi 19. maaliskuuta. 
Kurssille osallistui 41 opiskelijaa. 
Kouluttajana toimi talouspäällikkö 
Pirkko Nousiainen. Molempien 
kurssien käytännön järjestelyt hoiti 
Fennovet Oy.

6.6   Jäsenpalvelut

Liiton jäsenet saivat kertomusvuo-
den aikana jäsenyytensä perusteel-
la seuraavat liiton jäsenedut: 
-  eläinlääkärin vastuuvakuutus, 

oikeusturvavakuutus ja järjestö-
vakuutus (luottamustehtävässä 
olevat)

-  Eläinlääkärilehti 11 kertaa vuo-
dessa, koulutuskalenteri ja vero-
opas kerran vuodessa

-  taloudellisten ja ammatillisten 
etujen valvonta 

-  työ- ja virkaehtosopimusten 
neuvottelut ja sopimusten tul-
kinta-apu

-  neuvontaa kaikille jäsenryhmil-
le

-  ohjeita, oppaita ja tietopakette-
ja

-  Vuoden eläinlääkkeet -kirja au-
tomaattisesti postitettuna

-  työnvälitys kotisivuilla ja Eläin-
lääkärilehdessä 

-  eläinlääketieteellisten tietokan-
tojen käyttöoikeus (VetCD ja 
BeastCD)

-  mahdollisuus liittyä työttömyys-
kassaan (palkansaajat)

-  koulutustilaisuuksia 
-  jäsentiedote ja kotisivut keskus-

telupalstoineen Internetissä 
-  MasterCard-jäsenkortti tai maksu- 

ja luottokortti
-  Akavan neuvottelemat matka-, 

loma- ja polttoaine-edut  
-  Akavan jäsenpalvelut ja -edut

Jäsenillä on mahdollisuus saada 
liiton toimistosta muun muassa 
seuraavat lomakkeet ja ohjeet: 
yksityissektorin työnhaku- ja työ-
etuopas, ohjeita epätyypillisiin työ-
suhteisiin, ohjeistus ostopalveluis-
ta, ohjeistus työsuhteen alkaessa, 
tietopaketti erityisäitiyspäivärahas-
ta, työsopimuskaavakkeita, työ-
sopimuslaki, ammatinharjoittajan 
sosiaaliturva ja sitä täydentävät va-
kuutukset -opas, eläinlääkintäautoa 
koskeva tietopaketti, työttömyyttä 
ja vuorotteluvapaata käsittelevää ai-
neistoa, suositus kunnaneläinlääkä-
rin vastaanottotiloiksi ja varusteiksi, 
eläinlääkäreiden ilmoitteluohjeet 
sekä eettiset ja kollegiaaliset sään-
nöt, diasarja eläinlääkärin työstä, 
eläinlääkäriviiri, luentokokoelmia, 
100-vuotisjuhlakirja, adresseja ja 
kortteja  

Työnvälityksessä on toimin-
tavuoden aikana ollut avoimia 
työtilaisuuksia noin 80 ja työnha-
kijoita noin 8. Eläinlääkärilehdessä 
julkaistiin 42 työpaikkailmoitusta.

Vanajanlinnassa pidettiin koulutuspäivä YTAKE-asioiden tiimoilta 29. syyskuuta.



15

6.7   Avustustoiminta ja 
stipendit

Toverilahjamaksu sisältyi jäsen-
maksuun. Toverilahjan suuruus 
oli 1 440 euroa. Kertomusvuonna 
maksettiin toverilahja kahdeksan 
jäsenen omaisille.

Hilve Kortteen rahastosta jaet-
tiin eläinlääketieteen opiskelijoille 
3 500 euroa matka-apurahoina.  

Lisäksi liitto tuki taloudellisesti 
Eläinlääketieteen Kandidaattiyh-
distystä ja liiton jäseniä näiden 
oikeudenkäyntikulujen osalta.

6.8  Kansainvälinen toiminta

6.8.1   World Veterinary 
Association (WVA) 

 WVA:n lanseeraamaa maailman 
eläinlääkäripäivää vietettiin 29.4. 
Päivän viettoon liittyvä vuoden 
eläinlääkärin julkistaminen toteu-
tettiin meillä 5. toukokuuta.

Kertomusvuonna ei järjestetty 
WVA:n maailmankongressia. Liiton 
puheenjohtaja toimii liiton edusta-
jana WVA:n maailmankongresseissa 
ja niiden yhteydessä järjestettävissä 
puheenjohtajakokouksissa. WVA:n 
presidenttinä toimii yhdysvaltalai-
nen Leon Russell. Pääsihteerinä 
toimii Tanskan Lars Holsaae ja 
järjestön päämaja on Tanskan 
eläinlääkäriliiton yhteydessä Köö-
penhaminassa.

6.8.2   Federation of Vet-
erinarians of Europe (FVE)   

 
FVE:hen kuuluu neljä alajärjestöä, 
joilla on omat toimielimensä ja 
jäsenmaksunsa: UEVP praktikoille, 
UEVH hygieenikoille, EASVO vir-
kaeläinlääkäreille ja EVERI opetuk-
sen, tutkimuksen ja teollisuuden 
palveluksessa työskenteleville. 
Liitto on jäsenenä kaikissa alajär-
jestöissä paitsi EVERIssä. 

FVE:n sääntömääräisessä kevät-
yleiskokouksessa, johon sisältyivät 
myös alajärjestöjen omat koko-
ukset 18.–20.5. Malagalla liittoa 
edustivat Antti Nurminen (EASVO), 
Minnami Mikkola (UEVH) ja Olli 

Soininen (UEVP).
FVE:n ja alajärjestöjen sääntö-

määräisessä syysyleiskokouksessa 
16.–18.11. Brysselissä edustajina 
toimivat Antti Nurminen (EASVO) 
ja Minnami Mikkola (UEVH). 

FVE aloitti kertomusvuoden 
aikana jäsenliittojen yhteyshenkilöi-
den tapaamiset. 6.–7.12. pidettyyn 
kokoukseen osallistui Minnami 
Mikkola. Kokousten tarkoituksena 
on välittää tietoa eri maiden käy-
tännöistä. 

6.8.3   Pohjoismaiden ja Bal-
tian maiden välinen yhteistyö

Kertomusvuonna oli Tanskan vuoro 
järjestää epäviralliset pohjoismais-
baltialaiset yhteistyökokoukset, 
jotka perinteisesti pidetään FVE:n 
kokouksien yhteydessä. Keväällä 
liittoa edustivat Olli Soininen ja 
Antti Nurminen ja syksyllä Antti 
Nurminen.

7.   LIITON 
HUOMIONOSOITUKSET 

7.1   Kunniajäsenet 
Kertomusvuonna ei kutsuttu kun-
niajäseniä.

7.2   Ansiomerkit  

Kertomusvuonna ei myönnetty 
ansiomerkkejä.

7.3   Liiton viirit  

Kertomusvuonna liiton viiri luovu-
tettiin seuraaville henkilöille:
–  Eeva-Riitta Wirta, 17.2.2006 (50 v.)
–  Eeva Sovijärvi, 2.3.2006 (50 v.)
–  Riitta Mustonen, 19.4.2006 (60 v.)

7.4   Vuoden eläinlääkäri

Vuoden eläinlääkäriksi 2006 valit-
tiin elintarvikehygienian professori 
Hannu Korkeala. Hän on työsken-
nellyt pitkään suomalaisen elintar-
vike- ja ympäristöhygienian ope-
tuksen, tutkimuksen ja arvostuksen 
kehittämiseksi. Eläinlääkäreiden 
merkitys myös ihmisen terveyden 

ylläpitäjänä on tullut tämän työn 
myötä yhä selvemmäksi ja tätä ai-
hepiiriä pidettiinkin esillä valinnan 
yhteydessä. 

Korkealan johtama elintarvike- 
ja ympäristöhygienian laitos sai 
korkeimman mahdollisen arvosa-
nan Helsingin yliopiston teettä-
mässä kansainvälisessä arviossa, 
joka julkistettiin kertomusvuoden 
maaliskuussa. Arvioinnin mukaan 
elintarvike- ja ympäristöhygienian 
laitoksen tutkimus on huipputasoa, 
se keskittyy tärkeisiin kysymyksiin 
ja tutkimusmenetelmät ovat tuorei-
ta. Myös tästä kerrottiin valinnan 
yhteydessä. 

Vuoden eläinlääkärin valinta 
julkistettiin 5. toukokuuta Helsin-
gin yliopiston EE-talossa Viikissä. 
Tilaisuuden lopussa tarjottiin toi-
mittajille mahdollisuutta tutustua 
tutkimustyöhön laboratorio-olois-
sa ja mahdollisuutta käytettiinkin 
hyväksi.

Korkealan valinta tavoitti jul-
kisuuden hyvin: hän oli muun 
muassa Yleisradion aamutele-
visiossa valintapäivän aamuna. 
Mediaseurannan avulla saatiin 
valinnasta noin kolmisenkymmentä 
lehtiartikkelia. Valinnan tiimoilta 
teetettiin myös radiojuttu, joka 
oli mahdollista kuunnella liiton 
kotisivuilla. Radiojuttua käytti viisi 
radioasemaa. Myös Yleisradion 
kaksi radiotoimitusta piti asiaa 
esillä. Valinta oli esillä myös World 
Veterinary Associationin kotisivuil-
la. Valinnasta kerrottiin myös jä-
senkunnalle jäsentiedotteen ja 
Eläinlääkärilehden kautta. 

Vuoden eläinlääkäri tai eläin-

Vuoden eläinlääkäri 2006 Hannu Kor-
keala on pitkään edistänyt suomalaista 
eläintarvike- ja ympäristöhygieniaa.



Suomen Eläinlääkäriliitto r.y.
Vuodesta 1892. Jäseniä yli 1 900.

www.sell.fi 

lääkintäteko on palkittu vuodesta 
2001 lähtien vuosittain. 

7.5   Merkkipäivät

Merkkipäivän johdosta on on-
niteltu adressilla seuraavia liiton 
jäseniä: 
Aarto Alanne, Marjukka Anttila, 
Hanna Arimaa, Jukka Arstila, Kris-
tiina Asplund, Per Axelson, Rolf 
Berger, Kalevi Eestilä, Markku 
Eestilä, Lea Eriksson, Marja-Leena 
Erkintalo, Timo Estola, Erik Fa-
gerholm, Henry Forsström, Anna-
Maija Grönlund, Oili Gyldén, 
Helena Haajanen, Olavi Haapa-
niemi, Martti Haasto, Soili Halo-
nen, Christina Hedman-Jaakkola, 
Marja Heinola, Kalevi Heinonen, 
Kaisa Hemminki, Kurt Henriks-
son, Aino Heubach, Eeva-Liisa 
Hintikka, Varpu Hirvelä-Koski, 
Juhani Hirvensalo, Riitta Huikari, 
Tapani Hyytiä, Mauno Hyytiäinen, 
Aimo Häkkinen, Marjut Hämäläi-
nen, Samppa Härmä, Inna Ilivitz-
ky, Tuulikki Jauhiainen, Kalervo 
Jokela, Raimo Jokio, Reijo Junni, 
Mirja Jyskä, Matti Kaikkonen, Antti 
Kangas, Pertti Kara, Johan Karls-
son, Tom Klaile, Carl-Heinz Klatt, 
Jyri Koponen, Marja-Leena Kos-
kiniemi, Juhani Kosonen, Pentti, 
Kunnas, Reijo Kuusisto, Markku 
Kärkkäinen, Aija Leinonen, Martti 
Leinonen, Esa Lilja, Jarl Lund, 
Erkki Luukka, Timo Lähteenmäki, 
Auli Marttinen, Erkki Mesiä, Val-
demar Miettinen, Pekka Mikola, 
Karl-Johan Molander, Riitta Musto-
nen, Anna-Helena Muttonen, Onni 
Mättö, Tirri Niini, Antti Numminen, 

Maria Närhinen, Maija Ojala, Antti 
Oksanen, Sinikka Pelkonen, Ari 
Peltola, Ulrik von Pfaler, Anna 
Pitkälä, Raimo Pohjanvirta, Heikki 
Putro, Markku Raevuori, Lauri 
Rahko, Sulo Rahko, Marjatta Ranta-
la, Juhani Rauhala, Helena Rautala, 
Matti Rissanen, Matti Rysä, Maija 
Räihä, Virve Salonen-Simpanen, 
Tore Sandås, Marjukka Sarkanen, 
Raija Sauna-Aho, Eero Savonen, 
Kauno Seppälä, Siddiq Sandhu, 
Raija Sinkkonen, Risto Siponen, 
Heikki Sirkkola, Urpu Sistonen, 
Anitta Smolander, Eeva Sovijär-
vi, Kalle Stauffer, Jukka Suome-
la, Timo Tanskanen, Eeva Tiili, 
Reijo Tirkkonen, Jaakko Tuomi, 
Esko Töysä, Seppo Ukkola, Pekka 
Urmas, Matti Uusitalo, Tapio Vai-
nikainen, Marja-Liisa Vihavainen, 
Hannu Vilppula, Eeva-Riitta Wirta, 
Risto Vuorinen, Yrjö Väyrynen ja 
Carl Wahlberg

Liiton aiempaa toiminnanjohta-
jaa Esa Erikssonia onniteltiin 60-
vuotismerkkipäivän johdosta.

8.   TALOUS 

Liiton varainhankinta perustui jä-
senmaksuun sekä koulutus- ja jul-
kaisutoimintaan. Liiton jäsenmaksu 
oli 1,2 prosenttia verotuksessa vah-
vistetusta palkan, luontoisetujen ja 
elinkeinotoiminnan tuloksen yh-
teissummasta. Irtaimistosta tehtiin 
25 prosentin poisto ja atk-ohjelmat 
poistetaan neljänä vuonna. Fenno-
vet Oy ei lyhentänyt pääomalai-
naansa kertomusvuonna ja lainaa 
oli 31.12. jäljellä 4 582,14 euroa. 

Tilikauden yli jäämä oli 

77 815,63 euroa. Summaan sisäl-
tyivät käyttörahaston sekä oma-
katteisten rahastojen tuotot. Oma-
katteisten rahastojen yli-/alijäämät 
siirrettiin rahastojen pääomiin/pää-
omista tasesiirtoina vuoden 2007 
alussa. Liittorahaston tuotto oli 
74 740,53 euroa ja Hilve Kortteen 
rahaston 6 769,46 euroa.  

Liiton sijoitusomaisuus kuuluu 
liittorahaston varallisuuteen. Liiton 
sijoitusomaisuutta hoitavat rahoi-
tusyhtiöt Fondita Rahastoyhtiö 
Oy ja Danske Capital Finland Oy. 
Varallisuus on sijoitettu pääosin 
rahasto-osuuksiin.

Hilve Kortteen rahastoon kuulu-
vat testamenttilahjoituksena saadut 
asuinhuoneistot Helsingissä Tuk-
holmankatu 7:ssä. Yksiön vuok-
ralainen vaihtui kertomusvuoden 
aikana. Hilve Kortteen rahastosta 
on muun muassa jaettu opiskeli-
joille matka-apurahoja, maksettu 
vero- ja kirjanpitokurssin kulut 
sekä opiskelijoiden matkakulut, 
kun he ovat olleet kertomassa 
lukioissaan eläinlääketieteellisestä 
tiedekunnasta ja eläinlääketieteen 
opiskelusta.

Toiminnanjohtaja Mika Leppinen 
antaa haastattelua MTV3:lle eläinlää-
käreiden työtilanteesta.
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