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Osallistu liiton 
maakuntailtaan huhtikuussa!

Arvon kollega: tervetuloa mukaan huhtikuun maakuntakierrokselle. 
Tule tervehtimään alueesi kollegaa, kuulemaan ja keskustelemaan, luomaan 

yhdessä iloinen, välitön ja toisiamme arvostava ilmapiiri. Pienen ammattikunnan 
jäseninä tarvitsemme toisiamme pysyäksemme vahvana ja viisaana.

Eläinlääkäriyrittäjyyden kehittäminen on aina ollut lähellä sydäntäni. Eläinkli-
nikan vetäjänä näen läheltä kuinka vaativaa yrittäjyys on: kehitys tapahtuu askel 
kerrallaan. Asioita on pohdittava monelta kantilta. Vaikeudet on nähtävä eteenpäin 
vievinä haasteina. Positiivista pohjavirettä on jaksettava pitää yllä. 

Kiitän liiton edellistä varapuheenjohtajaa, joka innosti ja rohkaisi lähtemään 
mukaan liiton toimintaan. Myös liitossa näet tehdään yksityissektorin kehittä-
mistyötä. Oivana työkaluna on yrittäjävaliokunta YRVA, jossa yrittäjien edustajat 
pohtivat klinikkayrittäjyyden kompastuskiviä, etsivät ratkaisuja ja visioivat millä 
keinoin tulevaisuudessa pärjätään. Eläinlääkäripäivien aloituspäivä keskiviikko 
on viime vuosina kehkeytynyt yksityissektorin tärkeäksi kohtaamispäiväksi, ja 
työyhteisöluennot kiinnostavat laajalti muutakin ammattikuntaamme.

Huoli yritysten menestymisestä on ollut yhteinen. YRVA:ssa asioita on yritetty 
katsoa laaja-alaisesti sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta ja myös koko 
laajaa maata etelästä pohjoiseen ajatellen. Ilahduttavasti myös työntekijöitä edus-
tava YSVA eli yksityissektorin työsuhdevaliokunta on aktivoitunut. Vuoropuhelu 
on ollut rakentavaa ja avointa. Tätä yhteishenkeä asioiden ajamisessa tulee vaalia.

YRVA ja YSVA ovat saaneet työstää kipeitäkin työelämän pelisääntöjä rauhas-
sa. Hallituksen esittelyyn on voitu tuoda pitkälle hiottuja pohdinnan hedelmiä. 
Hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat luottaneet YRVA:n ja 
YSVA:n valmistelevan yksityissektoria koskevat asiat siten, ettei suuria muutoksia 
asiasisältöihin ole tarvinnut tehdä. Kiitos tästä työstä ja hallituksen luottamuksesta. 

Hallituksessa olen ihaillut ammattikuntamme eri alojen edustajien vahvaa otetta 
asioiden hoitoon ja huolellista asioihin tutustumista etukäteen. Pitkät esityslistat 
runsaine asioineen on käyty huolella läpi erilaiset mielipiteet kuullen. Näin on 
päästy vaikeissakin kysymyksissä ratkaisuihin. Antoisaa ja opettavaista hallitukses-
sa on ollut kuunnella eri aloilla työskenteleviä kollegoja. Huomata, että jokaisen 
työssä on omat ilonsa ja vaikeutensa. Julkinen ja yksityinen sopivat hyvin saman 
pöydän ääreen ajamaan eläinlääkäreiden asioita.

Pitkien kokousten läpivieminen on haastavaa. Hyvään päätökseen päästään 
vain kaikkia riittävästi kuullen, kuitenkin ilman rönsyilyjä aiheesta ja aikataulussa 
pysyen. Kiitos onnistuneista kokouksista kuuluu erityisesti hallituksen puheen-
johtajalle.

Kuluneiden vuosien aikana olen voinut todeta, että liitossa − siis valiokunnissa, 
hallituksessa ja toimistossa − tehdään lujasti töitä. Asioita edistetään, vaikka se 
yksittäisestä jäsenestä tuntunee välillä liian hitaalta. 

Minulle viime vuosi toi suuren muutoksen: en ole enää yrittäjä, vaan pitkästä 
aikaa jälleen se toinen tärkeä osa: työntekijä. Koen, että työpanostani tarvitaan 
kuten jokaisen työntekijän, jotta yritys pysyy vahvana ja takaa jatkossakin työpai-
kat. Niin kulkevat käsi kädessä yrittäjän ja työntekijän arki.

Toivon, että yrittäjistä ja työntekijäeläinlääkäreistä löytyy innokkaita osallistujia 
YRVA:n ja YSVA:n riveihin, koska vain asiaa tuntevat voivat tuoda esille tärkeät 
näkökohdat. Yksityissektorilla on oma vakaa paikka liitossa. Lähtekää innolla 
mukaan syksyn valtuuskuntavaaleihin, koska kaikkia sektoreita tarvitaan!
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