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Satakakskyt lasissa!
Eläinlääkäriliitto on eläinlääkärien 120-vuotias edunvalvontajärjestö. Valtuuskunta 
linjaa liiton toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteet; kolmivuotinen tavoitesuunni-
telma hyväksyttiin marraskuussa. Hallitus on työrukkanen, joka harkitsee keinot 
ja toimeenpanee valtuuskunnan tahdon. Liitolla voi olla, ja myös on, palkattua 
henkilökuntaa. Liiton tarkoitus on olla yhdysside liiton jäsenten kesken, toimia 
eläinlääketieteen ja käytännön eläinlääkinnän edistämiseksi ja eläinlääkintölaitok-
sen kehittämiseksi maassamme. Lisäksi tehtävänä on valvoa eläinlääkärikunnan 
ammatillisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää muitakin 
eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä. Eläinlääkäriliitto olemme me, jäsenet.

Nuo liiton sääntöjen komeat sanat ovat yhä totta. Toisinaan edunvalvonta on 
hiljaa hivuttavaa toimintaa ja välillä nopeita palveluja jäsenille. Valtuuskunta asetti 
jo 15 vuotta sitten tavoitteekseen kokopäiväisten valtion eläinsuojelueläinlääkärien 
virkojen perustamisen. Nyt tavoite on saavutettu. Tavoitteet eläinlääkärin mahdol-
lisuudesta erikoistua työssään ja useamman eläinlääkärin yhteisvastaanotoista ovat 
lähes yhtä vanhoja. Viime vuosituhannen loppupuolen tavoitteet läänikohtaisista, 
erityisosaamista vaativista päivystyspiireistä ovat pikkuhiljaa toteutumassa. Tuol-
loin tavoitteena oli myös, että eläinlääkintähuoltolain kunnille asettamat tehtävät 
säilyvät pakollisina ja että eläinlääkintähuolto käsittäisi kaikki eläinlajit. Nämäkin 
tavoitteet toteutuivat toista vuotta voimassa olevassa eläinlääkintähuoltolaissa. 
Velvoite huolehtia kaikista eläimistä erityisesti päivystysaikaisesti ei ole ensisijai-
sesti eläinlääkärin, vaan eläimen etu. Eläimellä on oikeus joko tulla hoidetuksi 
tai tarvittaessa lopetetuksi, jotta se ei turhaan kärsi. 

Pitkäjänteisellä, sinnikkäällä työllä on saavutettu paljon. 
Työ jatkuu, on vastattava uusiin haasteisiin. Eläinlääkärien ja eläinlääkäriyden 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden eteen on työskenneltävä jatkuvasti. Eläinlääkärin 
rooli eläinten terveyden ja sairauksien hoitajana on ihmisille tuttua, mutta muu 
kansanterveyden edistämiseksi tehty työ on suurelle yleisölle vieraampaa. Tiedot-
taminen ja asioiden tuominen yleiseen keskusteluun ovat avainasemassa eläinlää-
kärien monipuolisen työn esittelemiseksi. Tässä jokainen kollega voi kantaa oman 
kortensa kekoon: tiedon jakamisen tueksi on valmistunut uusi Eläinlääkärit. Joka 
päivä. -esite. Sitä voi jokainen halukas käyttää apunaan töissä ja harrastuksissa 
esitellessään ammattikuntamme moniulotteisuutta.

Valtuuskunta on esittänyt tavoitteekseen palkata liittoon eläinlääkärin. Tavoit-
teena on pitkäjänteisyyden turvaaminen, sillä sitä ei puolipäiväinen puheenjohtaja 
voi tehdä. Vakituisesti palkattu eläinlääkäri voi koordinoida ja johtaa asioita, jotka 
edellyttävät eläinlääkärin osaamista, ja niistähän liiton toiminta pääosin koostuu. 
Eläinlääkäri toimistolla edustaisi jatkuvuutta.    

Ammattikunnan edunvalvonta on myös pienempiä tekoja. Neuvottelut työn-
antajan kanssa, asiantuntemuksen tuominen työpaikoille, suositusten ja kannan-
ottojen valmistelu sekä henkilökohtainen neuvonta ovat asioita, joista ei paljon 
huudella. Esimerkiksi viime vuonna valtava määrä jäseniä sai henkilökohtaisesti 
apua Eläinlääkäriliitosta. Jäsenyys tuo mukanaan lukuisia etuja ja palveluita, jotka 
ulkopuolelta hankittuna maksaisivat mansikoita. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
lienee palveluista arvokkain. Kun vahinko sattuu, ota yhteys liittoon. 

Eläinlääkäriliitto on olemassa jäsentensä ansiosta ja meitä varten; perustamisesta 
tulee alkavana vuonna kuluneeksi 120 vuotta. Hallitus on suunnitellut suurempia 
juhlia 125-vuotisen taipaleen kunniaksi. Jäsenten määrä kasvaa jatkuvasti, samoin 
palvelujen kysyntä. Yhdeksänkymmentäluvun puolivälissä jäseniä oli kutakuinkin 
tuhat vähemmän kuin nyt. Tähän haasteeseen vastaamme ilolla. 

Hyvää Uutta Vuotta!
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