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Herätys jäsenistö!
Valtuuskunnan kokouksessa 12. tammikuuta linjattiin valtuuskuntakau-
den tavoitteita. Tärkeänä asiana pidimme jäsenistön äänen kuulemista. 
Jos liiton toimielimiin ei kantaudu viestejä kentältä, kuinka kukaan voi 
tietää, minkälaista palvelua tai apua liiton jäsenet tarvitsevat. Kaikkien 
eläinlääkinnän sektoreiden mielipiteitä tarvitaan, jotta pystymme tasa-
puolisesti ottamaan huomioon eri osa-alueet ja viemään eläinlääkärei-
den edunvalvontaa kokonaisuutena eteenpäin.

Edunvalvonnan tarve ei varmasti vähene tulevaisuudessa millään 
eläinlääkinnän sektorilla. Uudenlaiset työnkuvat, osa-aikavirat ja uusi 
lainsäädäntö muokkaavat varsinkin itselleni läheistä kuntasektoria 
uuteen uskoon. Pahoin pelkään, että jos jäämme pelkän KVTES:n 
antamien suuntaviivojen varaan, tipahtaa jokin osa eläinlääkinnän am-
mattilaisia kuin huomaamattaan työntekijän turvaverkosta pois. 

Kuinka moni tällä hetkellä pätkätöitä kunnissa tekevistä sijaisista 
tietää, miten heidän tekemästään työstä kertyy eläkettä? Entä jos kat-
kaiset jalkasi kahden työpaikan väliin jäävällä vapaa-ajallasi, pystytkö 
tulemaan toimeen sairauspäivärahalla? Oletko muistanut tarkastaa 
tiliotteeltasi, että olet saanut sovitun palkan?

Työuran alussa ajatukset suuntautuvat työn tekemiseen. Harva pohtii 
asioita, jotka tapahtuvat vuosien päästä. Naisvaltaisella alalla omiin 
etuihinsa herää ehkä ensimmäisen kerran ollessaan raskaana. Hyvä, 
että herää edes silloin. Minulle oli järkytys tavata lähes eläkeikäinen 
mieskollega, joka ei tiennyt, paljonko hänen peruspalkkansa oli.

Yhtä eläinlääkäriä vaivaava asia voi kollegoista tuntua vähäpätöisel-
tä. Väliinputoaminen tuntuu koskettavan vain itseä, muut eivät ehkä 
ole moisesta ongelmasta kuulleetkaan. Et jaksa työtaakkasi alla lähteä 
peräämään oikeuksiasi vaan alistut pikkuhiljaa kohtaloosi. Marmatat 
asiasta ehkä Eläinlääkäripäivien kokkareilla kurssikavereillesi ja siihen 
asia sitten jääkin. 

Kierre on valmis. Kukaan ei tiedä, koskettaako sama ongelma sataa 
muutakin eläinlääkäriä. Eikä kukaan voi edes yrittää tehdä asialle 
mitään. Usea pieni epäkohta yhdessä saattaa yllättäen muodostaa ison 
ongelmakentän ajan myötä. Vaikka vaatimukset olisivatkin oikeutettuja, 
niiden korjaaminen kertarysäyksellä voi olla mahdotonta.

Valtuuskunta esittää toiveen paikallisseuroille ja erikoisyhdistyksille: 
kerätkää tietoa, mitkä asiat painavat seuranne jäsenistöä. Valtuuskunta 
jalkauttaa toimikaudellaan kokouksiaan muualle kuin Helsinkiin, jotta 
kynnys lähestyä meitä madaltuisi. Toiveenamme on saada seurojen ja 
yhdistysten edustajia kokouksiin kertomaan omia näkemyksiään tule-
vaisuuden huolenaiheista.

Nuoret kollegat, teillä on nyt tuhannen taalan paikka vaikuttaa tule-
vaisuuden työkenttäänne. Aktivoitukaa ja lähtekää mukaan seurojen ja 
yhdistysten toimintaan. Myös liiton valiokunnissa voit vaikuttaa lähinnä 
sydäntäsi oleviin asioihin. Tutustu valiokuntiin liiton kotisivuilla ja 
ilmaise halukkuutesi tehtäviin suoraan hallituksen jäsenille. Valtuus-
kunnan jäsenyys ei ole välttämätöntä valiokuntaan pääsylle, mutta 
toki suotavaa. On helppo piiloutua lauseen ”en minä ehdi, kyllä joku 
muu sitten tekee” taakse. Valtuuskunnan sopuvaali osoitti, että ”niitä 
muita” ei ole. 
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