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Valtuuskunnan vaalin ehdokkaat 2016
Postiäänestys jäsenille 3.10.-2.11. 

2 TIRKKONEN 
Maria Outi Helena

Kangasniemi

Yksityissektorin työntekijät 

3 ELOLUOTO 
Jenni Johanna

Raisio

4 HINKKA 
Noora Anniina

Helsinki

5 JUHAJOKI 
Kaisa-Liina
Kangasala

Eläinlääkäriliiton     
VAALIT 2016

Meidän täytyy ammattikuntana py-
syä mukana nopeasti muuttuvassa 
maailmassa ja kyetä vastaamaan 

työkentässä tapahtuviin muutoksiin 
ilman että ammattikunnan etu 

ja arvostus kärsivät. Tällä hetkellä 
koen tarvetta puolustaa erityisesti 
yksityissektorilla työskentelevien 
eläinlääkärien asemaa sekä palk-
kakehitystä, ja olenkin jo mukana 
vaikuttamassa yksityisesektorin 

työsuhdevaliokunnan kautta. Toki 
edellytykset yksityisyrittämiseen 

täytyy myös turvata. Muita minulle 
tärkeitä asioita ovat työn riittävyys 

jatkossakin kaikille valmistuville 
eläinlääkäreille, työturvallisuus ja 
työhyvinvointiasiat sekä laajem-

massa kuvassa kehitysmaa- 
yhteistyö.

6 KOIKKALAINEN 
Krisse Maria

Siilinjärvi

7 MIKOLA
Karoliina Helena

Turku

8 SIEVÄNEN 
Elina Annikki

Vihti

9 TIIHONEN 
Tiina Johanna

Oulu

10 TULOKAS
Anu Johanna

Kiiminki

11 HARMANEN 
Tapio Ilmari

Kurikka

12 HOLMSTRÖM 
Sauli Ilmari
Taivalkoski

13 KIILI 
Markus Tapio

Kolari

14 KILPELÄINEN 
Miika Antti Johannes

Liminka

Kunnaneläinlääkärin ja 
yleensä eläinlääkärin ammatin 
yhteiskunnallisen merkityksen 

esilletuominen. Turhan byrokratian 
vähentäminen maataloudessa ja 

eläinlääkintähuollossa.

Maria Tirkkosen oli tarkoitus olla 
Suomen kunnaneläinlääkäriliitto ry:n 
vaaliryhmässä, mutta hän ei ehtinyt 

listalle aikatauluteknisistä syistä.

Uutta energiaa 
edunvalvontaan!

15 LAMPINEN 
Kimmo Juhani

Ylöjärvi

Ehdokkailla oli vapaaehtoinen mahdollisuus lähettää  
valokuva ja kertoa mitä asioita aikoo ajaa valtuuskunnassa. 

Lähetysaika päättyi 9.9. 2016 klo 16.

Puoli Suomea 

Yksityissektorin työntekijän 
asema on lähellä sydäntä
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16 LINDQVIST 
Nanna Margaretha

Perho

18 NIINIMAA 
Petra Emilia

Oulu

19 NURMI
Hanna Kristiina

Savukoski

20 PASANEN 
Anna Elina (Suontama) 

Kuortane

Työ, hyvinvointi ja asianmukainen 
palkka tehdystä työstä ovat 

ehdottomasti kolme tärkeintä 
asiaa, joiden turvaamiseen 
liiton tulee panostaa kaikin 

käytettävissä olevin keinoin, kaikille 
ammattiryhmilleen. Toimivan, 

kehittyvän järjestelmän puolesta, 
jossa kunnaneläinlääkärit edelleen 

tärkeänä osana. "Be a part of the 
solution." "Create your own future."

22 PIRINEN 
Pirkko Liisa

Eläinlääkintähuollon 
turvaaminen aluehal-

lintouudistuksessa

23 RAUTIAINEN
Eero Johannes

Ylöjärvi
Edelleen korkea 

järjestäytymisaste. 
Vaikutusvallan 
turvaaminen 

eläinlääkärikuntaa koskevassa 
yhteiskunnallisessa 

äätöksenteossa. Modernit 
toimintatavat. Kulukuri.

24 RENKO
Aino Anna-Maija

Kauhava
Aion paneutua 

huolellisesti esillä 
olevaan asiaan 

maalaisjärjellä.

25 RUOHO 
Olli Olavi
Ilmajoki

Kohtuuhintaisten 
eläinlääkäripalvelujen 

saatavuuden 
säilyttäminen kaikkialla 

maassa. - Ammattikunnan 
yhtenäisten, eettisten 
arvojen kunnioitus. - 

Tuotantoeläinlääkinnän kehityksen 
turvaaminen, myös yksityissektori.

26 DAHLSTEN
Juho Otto Elias

Helsinki

27 HUTTUNEN
Liisa-Maija

Vantaa

28 KIVINIEMI
Katri Maria

Vantaa

Tulevalla valtuuskuntakaudella 
suurin muutos tulee olemaan 

maakuntauudistus ja sen vaikutus 
ympäristöterveydenhuoltoon 
ja eläinlääkintähuoltoon. Aion 
ajaa uudistuksen läpiviemistä 

mahdollisimman järkevällä 
tavalla huomioiden eläinlääkärien 

ja eläinten hyvinvointi. 
Ympäristöterveydenhuolto 

tulee säilyttää kokonaisuutena 
ja eläinlääkäripalvelut kaikille 

eläimille tulee turvata. - 
Kollegiaalisuudesta on pidettävä 

tulevaisuudessa entistä enemmän 
huolta, jotta kollegiaalisuus säilyy 
yli eri sektorien ja toimenkuvien. 

- Eläinlääkärien työllisyydestä 
on huolehdittava pitämällä 

eläinlääkärien työt itsellämme ja 
valtaamalla uusia alueita. Myös 

sisäänottomääriä tiedekuntaan on 
pienennettävä.

Elintarvikehygienian ja valvonnan vaikuttajat 

17 NIEMI
Anne Katariina

Vöyri

21 PELTOKANGAS
Annastiina

Lapua
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29 LAHTI
Päivi Helena

Helsinki

30 LINDSTRÖM
Miia Kristiina

Helsinki
Valtuuskunnassa 
pyrin edistämään 

elintarvikehygienian 
ja ympäristöterveyden-

huollon alaan kuuluvia asioita 
ja välitän valtuuskunnalle tietoa 

eläinlääketieteellistä koulutusta ja 
tutkimusta koskevissa asioissa.

31 MANNER
Leena Marjaana

Siilinjärvi
Ympäristöterveyden- 

huollon asema 
SOTE-organisaatiossa - 

One Health 
-yhteistyö muihin terveyden 
tekijöihin - Eläinlääkäreiden 
koulutus ja tulevaisuuden 

työtehtävät - Ammattikunnan 
yhteenkuuluvaisuus - sama suunta 

erilaisista tehtävistä huolimatta

32 NEVANLINNA
Raisa

Nurmijärvi
Valtuuskunnassa 

aion edistää 
valvontaeläinlääkäreiden 

ja valvontaa suorittavien 
virkaeläinlääkäreiden työsuojelu- ja 
koulutusmahdollisuuksia kunnissa.

33 NEVAS
Mari Anne

Espoo

34 SALMELA
Hanna Kukka Maaria

Rusko

35 SARIO
Kirsi Paula Marianna

Lempäälä

37 SUURKUUKKA
Miia Maarika

Tuusula

38 TIAINEN
Tiina Marjatta

Porvoo

39 WIRTA
Eeva-Riitta
Tampere

Henkilöstöasiat

40 VOUTILAINEN
Merja Tuulikki

Pieksämäki
Virkaeläinlääkäri-

systeemin jatkuminen 
turvattava.

Hygieenikkoeläinlääkäreiden 
asema ympäristöterveydenhuollon 

esimiehinä säilytettävä. Olen 
mukana sekä P- että E-Savon 
maakuntaa valmistelevissa 
ympäristöterveydenhuollon 

ryhmissä, koska haluan vaikuttaa 
muutoksen laatuun. Olen ollut 

SOVA:n pj (valtuuskunnan 
ulkopuolisena, rekrytoituna) ja 
eläinlääkäreiden hyvinvointi ja 

jaksaminen ovat lähellä sydäntäni. 

41 VÄÄRIKKÄLÄ
Sofia Susanna

Kaarina
Jos minut 

äänestettäisiin 
valtuuskuntaan, 
niin aion ajaa 

valvontaeläinlääkäreiden 
ja muiden eläinsuojeluvalvonnan 

parissa työskentelevien 
kollegoiden etuja.

43 BROCKMANN
Annette Tea

Siilinjärvi

Savo-Karjalan Eläinlääkäriseura
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42 ANTTILA
Paula Kristiina

Kuopio

36 SUMMA 
Maija
Espoo
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44 GÜNTHER
Jessica Julia

Joroinen

45 HAEN
Silke Marjatta

Lapinlahti

46 HARTIKAINEN
Kaisa Karoliina

Kuopio

47 HAUKIPURO
Martta Elisabeth

Kuopio

48 HIRSJÄRVI
Ida Maria
Siilinjärvi

49 HOLOPAINEN
Mira Johanna

Juankoski

‘Mielestäni tärkeää on 
ammattikuntamme 

yhtenäisyys; eläinlääkärin 
ammatin arvostuksen 

säilyttäminen (tai oikeammin 
nostaminen). Tärkeää on 

jatkuva eettinen ja moraalinen 
tiedostaminen: oman roolimme 

tunnistaminen, eläimen oikeudet 
hyvään elämään, ja hyvään 
kuolemaan, maalaisjärki. - 

Kun meitä on yhä enemmän, 
ammattikuntamme jäsenet 

näkyvät ja kuuluvat mm. erilaisissa 
eläinalan harrasteissa. Omilla 

valinnoillamme ja esimerkillämme 
pystymme edistämään eläinten 

hyvinvointia. On tärkeää, että 
yhteiskunnassamme tarjotaan 

laadukasta koulutusta ja valistusta 
myös eri sidosryhmille (eläinten 
omistajat, kasvattajat, hoitajat, 

kouluttajat, alan yrittäjät). Jos me 
eläinlääkärit emme varmista, että 

tuo koulutus on laadukasta, ja joku 
muu taho sen hoitaa, seuraukset 

voivat olla ikäviä. Pidän kaikkia 
uskomushoitoja, enkeliterapioita 

jne. suurena ongelmana, joka 
tuntuu koko ajan kasvavan.

50 HONKAPIRTTI
Kaisa Johanna

Juankoski

51 HUTTUNEN
Anne Maarit Johanna

Kuopio

52 HUTTUNEN
Ulla-Liisa
Siilinjärvi

54 JAAKKOLA
Kaisa Aulikki

Joensuu
Jos mikään ei koskaan 

muuttuisi, ei maailmassa 
olisi maksamatoja eikä 

hirvikärpäsiä. Vai miten se 
sanonta meni

55 KARVINEN
Irina Annaleena

Joensuu

57 KROUTSKIH
Olga

Siilinjärvi

58 LIPPONEN
Tarja Hannele

Juankoski

59 PIIPPONEN
Maria Sofia

Siilinjärvi

60 PIRKKALAINEN
Hertta Maikki Elise

Joroinen
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53 HÄNNINEN
Maiju Kristiina

Leppävirta

56 KORPIKALLIO
Anu Hannele

Juva

61 PURDY
Hanna Kati Eveliina

Siilinjärvi
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62 RAINIO
Vesa Akseli

Kuopio

63 SAARIKIVI
Marita Marja Hellevi

Leppävirta
Sydäntäni lähellä 
on eläinlääkärien 

työelämän muutokset 
muuttuvassa 

maailmassa. Työllisyystilanteen, 
palkkauksen ja asiantuntija-

aseman heikkenemistä vastaan on 
tehtävä töitä.

64 SAIRANEN
Jenni Petra Ulrika

Joensuu

65 SARPANEN
Sinikka Kaarina

Kuopio
Kollegiaalisuutta. 

Yrittäjäeläinlääkärien, 
yksityiseläinlääkärien, 

praktikkoeläinlääkärien, 
pieneläinpraktikkojen asioita.

66 SIVONEN 
Aino Maria

Joensuu

67 UTRIAINEN 
Mari-Anna

Kuopio

68 WAINIO
Aino Kaarin

Siilinjärvi

71 KONTTURI 
Miia Riikka

Helsinki

72 KORHONEN 
Virve Melina
Nurmijärvi

73 LASONEN
Riikka Maria

Hollola

74 LINDHOLM
Hanna Lovisa

Janakkala

75 SAARINEN
Anne Marjut Helena

Marttila

70 FRIMAN 
Mari Johanna

Mäntsälä

69 ALA-KURIKKA
Eve Katriina Elisa 

Kurikka

Eläinlääkäriliiton     
VAALIT 2016

Tuotantoeläinlääkäriyhdistys
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76 CASTRO
Hanna Kristiina

Helsinki
1. Työehtosopimus 
- vakaa peruskivi 
yksityissektorin 
palkansaajille  

2. Kunnaneläinlääkärijärjestelmän 
kehittäminen - tavoitteena 

kattava järjestelmä joka 
suojelee niin eläimiä, väestöä 

kuin eläinlääkäreitäkin 3. 
Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille 

ja pienyrittäjille. Eläinlääkärien 
peruskoulutuksen laadun ja 
resurssoinnin turvaaminen, 

eläinlääkärin ammatin ja 
asiantuntemuksen arvostaminen 

yhteiskunnassa, työntekijöiden 
aseman edistäminen 
(työehtosopimukset).

77 HÄMÄLÄINEN
Karoliina Emilia

Helsinki
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 
pienyrittäjille. Erityisesti minua 
kiinnostavat eläinlääkäreiden 

työtilanteeseen ja palkkaukseen 
liittyvät asiat, eläinlääkäreiden 

työehtosopimuksen 
aikaansaaminen ja 

kunnaneläinlääkärijärjestelmän 
uusiutuminen.

78 IMMONEN
Isa Anna Maria

Hyvinkää
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille

79 JOKINEN
Olli Olavi
Mikkeli

1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille. Haluan olla mukana 
kunnaneläinlääkärijärjestelmän 

muutoksessa ja kehittämässä 
liittoa työntekijälähtöisemmäksi 

ammattiliitoksi.

80 KALLIO-KUJALA
Ira Janika
Helsinki

1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille. Mielestäni oleellista 
ammattikuntamme tulevaisuuden ja 

hyvinvoinnin kannalta on 
se,  että pysymme ajan hermolla. 

Eläinlääkärien koko työkenttä sekä 
rooli on jatkuvassa muutoksessa, 

ja meidän tulee olla mukana 
kehittämässä sitä. Omalta osaltani 
haluaisin olla vaikuttamassa siihen, 

että teemme ammattikuntana entistä 
tiiviimpää yhteistyötä ja pidämme 

huolen jokaisesta kollegasta, 
työnkuvasta riippumatta.

81 KOPONEN
Katri Anna Emilia

Espoo
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, väestöä 
kuin eläinlääkäreitäkin  

3. Työmaailma suurennuslasin 
alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille

82 KUOPPAMÄKI
Ilona Helinä

Tampere
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille 
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, väestöä 
kuin eläinlääkäreitäkin  

3. Työmaailma suurennuslasin 
alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille

83 LINDHOLM
Tiina Tellervo
Miehikkälä
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille

84 PARISALU
Sofia Elli Katariina

Tampere
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille 

ja pienyrittäjille. Olen nuori 
eläinlääkäri-yksityisyrittäjä, mutta 

samalla myös kiinnostunut 
koko ammattikuntamme 

edunajamisesta. - Mielestäni 
olemme jämähtäneet monissa 

asioissa “tuttuun- ja turvalliseen”, 
ja asioihin pitäisi pystyä 

suhtautumaan avoimemmin. - 
Esimerkiksi palkkiot ovat monessa 

asiassa jääneet esihistoriallisille 
tasoille, ihmisten ymmärrys 

ammattikuntamme osaamista 

kohtaan on puutteellista ja kaipaa 
herätteen, SOTE uudistus- antaa 

mahdollisuuksia myös meille uudistua 
ja vaatia arvostusta kautta linjan 

kaikilla osa-aluiella joilla eläinlääkärit 
toimivat. - Tuntuu usein siltä, 

että etuliite “eläin-” poistaa esim 
palkoistamme julkisella sektorilla 

“lääkärin” vaatimustasoa vastaavan 
pois. Lisäksi en pidä siitä, ettemme pidä 
melua itsestämme tärkeissä paikoissa, 

joissa meidän tulisi olla aktiivisia… 
- Yrittäjänä minua syö erityisesti 

ALV-velvollisuus tai se, että ihmisillä 
on niin väärä kuva eläinlääkärille 
jäävästä veloituksen osuudesta - 
edelleen. Monissa kaupungeissa 
ollaan valvoutuneempia, mutta 

silti se ei tarkoita että ihmiset ovat 
valmiita aina maksamaan palvelusta. 

Yrittäjä on monien kulujen alla ja 
toiminta on usein alkuun hankalaa ja 
mahdollisesti jopa kannattamatonta, 

kulujen ja verojen ollessa suuret ja 
asiakaskunnan vasta muodostuessa. 
Mielestäni tulisi uudelleen rohkaista 

nuoria/uusia eläinlääkäreitä tarjoamaan 
palvelua ja madaltaa kynnystä aloittaa 

toimintansa, erityisesti jos halutaan 
että olemme kykeneviä tarjoamaan 
palvelua mahdollisimman paljoille 
haluaville ja tarvitsijoille, niin ettei 

aina olla sidoksissa kuntiin tai suureen 
ketjuun. Monille nuorille valmistujille 

vaikuttaa kuitenkin kynnyskysymykseltä 
lähteä toiminimellä tekijäksi ,vaikka 

sellasia töitä voisi tarjota melkein kuka 
eläinlääkäri tahansa. Asioita monia, 

mutta aloittaa täytyy sillä että saamme 
aktiivisia samalla tavoin ajattelevia 

nuoria tulevaisuuden tekijöitä 
vaikuttamaan kaikkien eläinlääkärien 

tulevaisuuteen.

Nuoret eläinlääkärit

Eläinlääkäriliiton     
VAALIT 2016
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85 PEKKOLA 
Heidi Elisa

Ristiina
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 
pienyrittäjille. Sitoudun Nuorten 

Eläinlääkärien vaaliteemoihin, 
jotka julkaistaan vaaliryhmän 

ilmoituksessa. Henkilökohtaisesti 
haluan painottaa erityisesti 
työsuojelun parantamista ja 

työssäjaksamisen edistämistä 
sekä yrittäjän sosiaaliturvan 

kehittämistä.

86 PESSALA 
Jonna Pirita

Sysmä
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 
pienyrittäjille. Asioita, joita aion 

ajaa valtuuskunnassa: eläinlääkärin 
ammatin arvostus, nuorten 

eläinlääkärien työllistyminen, 
työelämässä jaksaminen ja 
työhyvinvointi, koulutuksen 

kehittäminen ja laadun 
säilyttäminen

87 PIETILÄ
Pauliina Elisabeth

Helsinki
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille.

88 POLLARI
Aleksi Rikhard

Espoo
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille

89 REILIN
Johanna Maria

Tampere
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille  
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille. Keskeiset ajatukset: 
liiton toiminta eläinlääkäreiden 

muuttuvassa työkentässä, 
ajan hermoilla oleminen, 

kunnaneläinlääkärijärjestelmän 
uudistaminen, hyvän 

työllisyystilanteen, eläinlääkärin 
ammatin arvostuksen ja 

palkkatason säilyttäminen, 
vastavalmistuneiden työehdot ja 
palkkaus, yksityissektorilla toisen 

palveluksessa työskentelevien 
sekä pk-yrittäjien asiat, 

eläinlääkäreiden kollegiaalisuus 
ja yhteistyö, suomalaisen 

eläinlääkärikoulutuksen laadun ja 
resurssien turvaaminen leikkausten 

keskellä

90 VESTERINEN
Heidi Marika
Savonlinna
1. Työehtosopimus - vakaa 
peruskivi yksityissektorin 

palkansaajille   
2. Kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
- tavoitteena kattava järjestelmä 

joka suojelee niin eläimiä, 
väestöä kuin eläinlääkäreitäkin 
3. Työmaailma suurennuslasin 

alle - kuunteleva ja reagoiva tuki 
erityisesti vastavalmistuneille ja 

pienyrittäjille

91 AHOKAS 
Emmi Maria

Orivesi

93 GARTMAN
Nelli Riina Kaarina

Kerava

Eläinlääkäriliiton     
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Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto r.y.

92 AURANEN
Johanna Maria

Kaarina

94 HAKALA
Kalle Eemeli

Kustavi
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95 HARJU
Minna Kristiina

Kolari

97 HAVUKAINEN
Tarja Anneli
Orimattila

99 KOTAMÄKI
Kaisa Maija
Orimattila

102 MUSTONEN
Katja Maaria

Mäntsälä

103 NIINIMÄKI
Heini Maria

Helsinki
1. Koko yhteisöä 

palvelevan, kattavan 
kunnaneläinlääkäri-

järjestelmän kehittäminen 
eläinsuojelua ja eläinlääkärin 

suojelua unohtamatta.  
2. Työehtosopimus yksityissektorille 

turvaamaan alan kehitystä. 
3. Ratkaisuja pahenevaan 
työttömyysongelmaan.

106 PYYKÖNEN
Päivi Satu Hannele

Ylivieska
Valvontaeläinlääkärien 

asioita erityisesti.

108 SIHVO
Elina Inkeri

Luumäki
Eläinlääkärin palveluiden 
tasapuolinen saatavuus. 

Kohtuullinen työaika 
kuntapraktiikkaan.

109 SILVENNOINEN
Eero Heikki

Joensuu
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96 HAUKIOJA
Heli Inkeri

Eura

98 HIETANEN
Katriina Emilia

Turku

100 LAINE
Carola Anneli

Juankoski

101 MURRO
Anu Pauliina

Turku

104 PEKKALA- 
MIKKONEN

Anni Hannele
Kärkölä

105 PENTTILÄ
Maija Kaarina

Mynämäki

107 SAINIO
Eino Ari Erkki

Kangasala
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110 SUOLANIEMI
Jenni Elina

Keuruu

112 VEHMAS
 Maarit Hannele

Juuka

113 VÄLIMÄKI
Elina Astrid

Vantaa

115 ARO
Tiina-Mari

Helsinki

116 KAARIO
Nina Annika

Vantaa

117 KINGELIN
Taina Maritta

Jyväskylä

118 MIKKOLA
Siiri Minnami

Helsinki

1) työtä, hyvinvointia ja 
työhyvinvointia kaikille 

eläinlääkäreille 2) 
jatkokoulutusmahdollisuuksia 

ja urapolkuja kaikenikäisille 
eläinlääkäreille 3) kollegiaalista 

henkeä ja parempaa yhteistyötä 
julkisen eläinlääkintähuollon ja 

yksityisen palveluntarjonnan välille

Muuttuvassa yhteiskunnassa 
ja maailmassa ylläpitää 

eläinlääkärien ammattitaitoa 
esillä - eri sektorit täydentävät 
toisiaan, eivät ole ristiriidassa. 

Valtion sektorin merkitys 
eläin-, elintarvike- ja 

ympäristöturvallisuuden 
näkökannalta - kaikki hallinnassa 
kun homma toimii, kun ei toimi, 

sakkaa yhteiskunta yllättävän 
laajasti. Maakuntauudistuksen 

vaikutus valtion ja kunnan 
sektoriin.

119 OIVANEN
Leena-Marja

Helsinki
Valtuuskunnassa aion 
ajaa sekä valtion että 

kaikkien eläinlääkärien 
asioita. Ajankohtaisten 

myllerrysten ammatti- ja 
työkentässä täytyy olla aktiivisesti 

vaikuttamassa mukana.

121 RIKULA
Ulla Kaisa
Helsinki

122 SIHTO
Kirsti Talvikki

Kaarina

Eläinlääkäriliiton     
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Valtion Eläinlääkärit – työtä yhteiseksi hyväksi

111 TUULI
Tuomo
Heinola

114 AHLSTRÖM
Susanna

Sipoo

120 POHJANVIRTA
Tarja Ansa Inkeri

Siilinjärvi



10 / 10

123 SOVIJÄRVI
Ava Hilja Johanna

Turku
Amattikunnan yhtenäisyys, 
eettisyys ja kollegiaalisuus. 

Ammattikunnan 
yhteiskunnallisen painoarvon 

ja arvostuksen säilyttäminen ja 
kasvattaminen. Korkeatasoisen 

koulutuksen ja tutkimuksen 
edistäminen ja varmistaminen.

2 HELJANKO
Viivi Eveliin

Helsinki

3 NAAPI
Anna-Maija Tuulia

Vantaa

4 SAARANEN
Eini Helena

Vantaa

Valtuuskunnan opiskelijavaalin ehdokkaat 2016
Postiäänestys 3.10.–2.11. 

Opiskelijoiden edut liitossa, 
kandien ja vastavalmistuneiden 

palkkasuositusten päivittäminen, 
työehdot sekä vastavalmistuneiden 

tukeminen työelämään 
siirtymisessä.

Eläinlääkäriliiton     
VAALIT 2016

Opiskelijaehdokkaat

Ehdokkailla oli vapaaehtoinen mahdollisuus lähettää  
valokuva ja kertoa mitä asioita aikoo ajaa valtuuskunnassa. 

Lähetysaika päättyi 9.9. 2016 klo 16.

124 VILJAMAA- 
DIRKS

Satu Kaisli
Kaavi


