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Valtuuskunta ojensi 
viestikapulan edelleen

Kauden 2008−2010 valtuuskunta kokoontui viimeisen kerran marraskuun lopussa 
lumisateisessa Helsingissä, toimiston uusissa tiloissa. Vaikka nykyinen valtuuskunta 
valittiin aikanaan sopuvaaleilla, ei sitä valtuuskunnan työskentelystä ole huomannut. 
Valtuuskunnan jäsenet ovat osallistuneet ahkerasti kokouksiin ja keskusteluun ja 
paljon on saatu aikaan: esimerkiksi jäsenkysely ja viime vuoden Eläinlääkäripäivillä 
aiheen tiimoilta käyty palautekeskustelu.  

Koska valtuuskunnan puheenjohtaja oli kongressimatkalla Chilessä, pääsi varapu-
heenjohtaja töihin. Lähes kolmituntiseksi venyneessä valtuuskunnan syyskokouksessa 
käytiin tiukkoja keskusteluja ja äänestyksiä. Eniten puheenvuoroja käytettiin liiton 
kannanotosta koskien vastuullista antibioottien käyttöä. Valtuuskunta oli yksimielinen 
siitä, että Eläinlääkäriliiton pitää ottaa kantaa mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön 
puolesta. Tarkoitus oli nimenomaan lausua mikrobilääkkeiden käytöstä yleensä. 
Vaikka Suomessa tilanne on muuhun Eurooppaan verrattuna hyvä, on täälläkin 
tarvetta vähentää mikrobilääkkeiden käyttöä. Julkilausuma ei puutu mahdolliseen 
lääkeluovutuslainsäädännön uudistamiseen. Tosin kehotan jäsenistöä nyt jo mietti-
mään, miten lääkkeidenkäyttö säilyy vastuullisena, kun lääkeluovutuslainsäädäntöä 
muutetaan ja miten sitä pitäisi muuttaa. Nyt hyväksytty kannanotto on luettavissa 
liiton kotisivuilta ja ainakin Maaseudun Tulevaisuus tarttui siihen tuoreeltaan.

Talousarvion esittelyssä eniten mielipiteiden vaihtoa seurasi ehdotuksesta antaa 
poroeläinlääkäreille oikeus saada Eläinlääkäripäivien ilmoittautumismaksu takai-
sin, mikäli nämä poroerotuksesta johtuvasta syystä eivät pääsekään osallistumaan 
Eläinlääkäripäiville. Koska poroeläinlääkärit ovat selkeä yksittäinen ryhmä, jolla on 
vuosittain huonot mahdollisuudet päästä Eläinlääkäripäiville niiden ajankohdasta 
johtuen, hallituksen budjettiesitys muuttui tältä osin. 

Valtuuskunta valitsi uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle ja lisäksi 
kaksi uutta varajäsentä. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joista 
vuosittain kaksi on erovuoroisia. Syyskokouksessa käydyn äänestyksen tuloksena 
toinen erovuoroisista jatkaa seuraavalle kaudelle ja eronneen kunnan hygieenikon 
tilalle valittiin toinen kunnan hygieenikko. Varajäsenten lukumääränä päätettiin pitää 
kaksi. Vanhat varajäsenet edustivat kunnan praktikkoeläinlääkäreitä ja yksityissek-
torin palkansaajia, uudet edustavat yrittäjiä ja pätkätyöläisiä. Hallituksen jäsenten 
sektorijakauma säilyi siis melkein entisellään.      

Valtuuskunnan syyskokouksen päätyttyä liittyi uusi valtuuskunta vanhan seuraan 
pienen seminaarin merkeissä. Yhdessä käytiin läpi vanhan valtuuskunnan asettamat 
tavoitteet ja niiden toteutuminen, jotta uuden valtuuskunnan olisi helpompi ryhtyä 
toimeen. Yksi tärkeä tavoite päättyvällä kaudella oli uuden valtuuskunnan valinta 
oikeilla vaaleilla, ja olen iloinen, että tavoite toteutui. Myös äänestysprosentti oli 
ammattijärjestövaaleiksi todella hyvä, 39. Vuoden 2004 vaalissa prosentti oli 33.

 Valtuuskunnan varapuheenjohtajuus on ollut antoisa pesti, vaikkakin ”pätkätyönä” 
ainoastaan yhden vuoden ajan. Mielenkiintoisinta siinä on ollut läsnäolo- ja puheoi-
keus hallituksen kokouksissa enkä uskonutkaan oikeasti pääseväni valtuuskunnan 
puheenjohtajan hommiin. Nyt kun sekin tilaisuus tuli, voin todeta, että tehtävä oli 
innostava ja jopa hauska.         

Näin kauden päätteeksi kiitän koko valtuuskuntaa ja sen puheenjohtajaa virkeästä 
työskentelystä ja hyvästä yhteishengestä. Samalla toivotan uudelle valtuuskunnalle 
rutkasti uutta intoa, hyviä ideoita ja viisaita päätöksiä tulevalle kaudelle. Esillä ovat 
todennäköisesti tutut eläinsuojeluasiat, lääkelainsäädäntö, eläinlääkäreiden riittävyys, 
ja ammattikunnan arvostus sekä yhtenäisyys.           
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