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Tavoitteena nolla tapaturmaa!  
Eläinlääkäripäivien yleisteemana joulukuun alussa on eläinlääkärin suojelu. 
Ajankohtaista asiaa on muutoinkin runsaasti tarjolla.

Kaikissa luento-osioissa on kuulijaryhmää erityisesti koskettavia luentoja, 
tietoiskuja työturvallisuusasioista ja näkökulmia eläinlääkärin ammattiin sisäl-
tyvien erityisten riskien ennaltaehkäisystä. Eläinlääkäriesimiehille on tarjolla 
työkalupaketti työturvallisuusasioista. Kantavana ajatuksena kokonaisuuden 
suunnittelussa oli, että osioiden välillä voisi jonkin verran myös kruisailla. 
Tietoa turvallisesta työskentelystä voi päivien aikana halutessaan hankkia 
eri näkökulmista poimimalla aihepiirin esityksiä eri saleista.

Työturvallisuuden kehittämisessä me eläinlääkärit olemme itse keskiössä. 
Koulutusvaliokunta on vakuuttunut siitä, että eläinlääkärien asenteet sekä 
halu ja kyky kehittää eläinlääkärien työturvallisuustilannetta kumpuavat 
ajankohtaisesta, tieteellisestä ja ennen kaikkea käytännönläheisestä tiedosta. 
Tätä tarjoamme Eläinlääkäripäivillä rapian kuukauden kuluttua.

Päivien yleisteema on Eläinlääkäripäivien ohjelmassa vielä raikkaasti 
uutta. Nyt on toinen kerta, kun osioiden läpi leikkaa yksi teema. Koulu-
tusvaliokunta esittelee ylpeänä – ja toden puhuakseni myös hiukan jännit-
tyneenä – pari muutakin jatkossa koettavaa uudistusta: liiketoimintaosioon 
sisällytetään myös muita työelämään yleensä liittyviä aiheita. Osio myös pi-
detään joka ensimmäinen vuosi laajempana, koko päivän kestävänä osiona, 
ja joka toinen vuosi puolenpäivän mittaisena. Jatkossa liiketoiminnan kanssa 
vuorottelee puoli- ja kokopäiväisenä Tieteellinen tutkimus -osio. Aiemman 
lihantarkastusosion korvaa osio nimeltä Pellolta pöytään. Näkökulmaa on 
laajennettu teurastamon sisältä kaikkien eläinperäisten elintarvikkeiden 
alkutuotantoon ja jatkojalostukseen. Muutoin päivien perinteet ovat hyvin 
voimissaan: alansa ehdotonta kärkeä edustavia ulkomaisia luennoitsijoita 
on tänäkin vuonna neljä ja aiheiksi on valittu ajankohtaista ja uutta tietoa. 

Sen lisäksi, että Eläinlääkäripäivät on edelleen tärkein eläinlääkärien 
täydennyskoulutustilaisuus, on se myös vuoden tärkein eläinlääkäreitä 
yhdistävä sosiaalinen tilaisuus. Missä muualla voisi samanaikaisesti syven-
tää ammatillista osaamistaan, tavata samalle alalle erikoistuneita kollegoja 
sekä täysin eri sektorilla toimivia opiskelukavereita? Ajatusten vaihtaminen 
kollegojen kanssa, ehkä kupposen äärellä tai vaikkapa Orionin perinteisillä 
kokkareilla, on erityisen tärkeää tällaisina taloudellisestikin epävarmoina 
aikoina. 

… ja vielä aasinsilta: kun keskustelette työnantajan kanssa koulutuksiin 
osallistumisesta, muistakaa, että eläinlääkärillä on lakisääteinen velvollisuus 
huolehtia ammattitaitonsa ylläpidosta osallistumalla täydennyskoulutukseen 
ja työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus luoda edellytykset sille. 

Eläinlääkärikunta on aina antanut innokkaasti palautetta Eläinlääkä-
ripäivien sisällöstä ja toiveita tulevien päivien aiheista. Palaute on ollut 
koulutusvaliokunnalle erittäin arvokasta. Myös tulevien päivien aiheiden 
suunnittelussa ja osiouudistuksessa on palaute ollut suunnittelun mootto-
rina. Kertokaa meille koulutusvaliokunnan jäsenille, miten onnistuimme ja 
mihin suuntaan päiviä pitäisi jatkossa kehittää. Ehdotuksia päivien koko-
naisteemoista tarvitaan myös. Näin kehitämme yhdessä vuoden kohokohtaa 
vieläkin paremmaksi.

Tavataan taas Eläinlääkäripäivillä! 
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