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Valtuuskunta kokoontui 
Jyväskylässä

Eläinlääkäriliiton valtuuskunta on viime vuosina harrastanut maakuntamatkailua 
ja kokoontunut sekä pitänyt seminaaria keväisin muualla kuin Helsingissä. Tällä 
kertaa oli vuorossa Jyväskylä, jonne uusi valtuuskunta kokoontui aurinkoisena 
toukokuun viikonloppuna. Lauantain seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden eläin-
lääkäriyttä ja eläinlääkärin toimenkuvaa konsultin johdolla, sunnuntaiaamuna oli 
vuorossa varsinainen valtuuskunnan kokous. Liiton puheenjohtaja Kirsi Sario 
kertoo seminaarin annista omalla palstallaan tässä lehdessä.  

Kautensa aloittanut uusi valtuuskunta osoittautui aktiivisesti keskustelevaksi 
ja käytti tarkkaan kokoukselle varatun ajan. Normaalien kevätkokousasioiden 
lisäksi käsiteltävänä oli muun muassa liiton eettisen ohjeiston ja valtuuskunnan 
vaalijärjestyksen uudistaminen sekä eläinjalostukseen liittyvä kannanotto eläinten 
hyvinvoinnin puolesta. Varsinkaan kahta viimeksi mainittua valtuuskunta ei hyväk-
synyt hallituksen esittämässä muodossa vaan teki niihin aika tavalla muutoksia. 
Vaalijärjestyksen kohdalla eri näkökannat erosivat siinä määrin toisistaan, että 
asia jouduttiin ratkaisemaan äänestämällä. Aihe oli etukäteen ollut esillä myös 
valtuuskunnan keskustelutaululla verkossa, mutta aktivoituminen tapahtui vasta 
kokouksessa. Valtuuskunnan vaalijärjestyksen osalta päädyttiin lopulta vain yksin-
kertaistamaan ehdokasasettelua muun osan vaalijärjestyksestä säilyessä ennallaan.

Eläinlääkärin eettisten ohjeiden uudistus on ollut työn alla varsin pitkään; 
asia oli esillä valtuuskunnan kevätkokouksessa vuosi sitten. Ohjeisiin on matkan 
varrella esitetty tehtäväksi huomattaviakin muutoksia, mutta lopulta päädyttiin 
muutoksiin lähinnä vain eläinlääkärinä toimimisen osalta. Ilmoitteluohjeiden koh-
dalla keskustelua herätti ensi sijassa uusien ei-eläinlääkärijohtoisten klinikoiden 
tulo markkinoille. Ilmoittelu saattaa saada epäterveitä piirteitä ja Eläinlääkäriliitto 
voi puuttua ainoastaan jäsentensä toimintaan.  

Valtuuskunta antoi kokouksessaan liiton eläinsuojeluvaliokunnan ja hallituksen 
valmisteleman kannanoton, jonka mukaan sekä lemmikki- että tuotantoeläinten 
jalostuksessa on keskityttävä entistä enemmän eläinten hyvinvointiin ja terveyteen. 
Alkusysäyksen kannanotolle antoi lemmikkieläinpuolella herännyt keskustelu 
ääriominaisuuksien tavoittelun aiheuttamista rakennevioista ja perinnöllisistä 
sairauksista. Tuotantoeläinpuolellakin keskustellaan runsaan tuotoksen, nopean 
kasvun ja epäluonnollisen suuren lihasmassan tavoittelusta. Ne voivat johtaa 
tilanteisiin, jossa huonot terveysominaisuudet ja perinnölliset sairaudet rasittavat 
elimistöä niin, että eläin ei kestä lajille tyypillistä elämää. Maailmalla vallitsevat 
toimintamallit voivat levitä meillekin. Esimerkkinä mainittakoon belgian sininen 
-nautarodun sperman tuonti Suomeen, tuojan ilmoituksen mukaan tosin vain ris-
teytyskäyttöön. Puhdasrotuiset belgian sininen -lehmät eivät pysty synnyttämään 
normaalisti, joten niiden vasikat täytyy lähes poikkeuksetta auttaa maailmaan 
keisarileikkauksella.

Jämäkkä kannanotto osoittaa, että eläinlääkärit kantavat ammattikuntana huolta 
eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä myös eläinjalostuksen osalta. Eläinlääkärei-
den oletetaan olevan eläinten hyvinvoinnin asiantuntijoita ja siihen meillä toki on 
koulutuksemme puolesta hyvät edellytykset. Eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelu 
ovat aiheita, joilla asiantuntijoita tuntuu löytyvän kaikilta tahoilta yhteiskunnassa. 
Eläinlääkärien näkemys eläinten hyvinvoinnista perustuu kuitenkin tutkittuun 
tietoon sekä vahvaan koulutukseen ja käytännön kokemukseen. Tämä meidän 
tulee myös ammattikuntana ja yksittäisinä ammattilaisina tuoda esille kaikissa 
yhteyksissämme joukkoviestimiin ja muuhun yhteiskuntaan. 
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