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Tämän vuoden Eläinlääkäripäivät 
ovat ohi. Osallistujia oli jälleen 
ennätysmäärä ja näyttely oli tänä-
kin vuonna loppuunmyyty. Päivil-
le osallistujat näyttivät nauttivan 
uuden oppimisesta ja kollegojen 
tapaamisesta. Eläinlääkäripäivät 
ovat vuosi vuodelta tiivistyneet, 
siten, että myös keskiviikko on 
kaikille hyödyllistä ohjelmaa 
täynnä. Perustellusti voidaankin 
sanoa, että Eläinlääkäripäivät kes-
tävät kolme täyttä päivää ja kaksi 
iloista iltaa.

Kulunut vuosi on ollut työn 
täyteinen. Tavoite, että ympäristö-
terveydenhuolto säilyy kokonai-
suutena ja osana perusterveyden-
huoltoa on työllistänyt kollegoja. 
Keskustelu jatkuu edelleen, eikä 
päätöksiä ole vielä tehty. Hallitus 
päättänee ensi vuoden alkupuo-
lella sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä, jolloin myös ympä-
ristöterveydenhuollon yksiköiden 
tulevaisuus selvinnee. Pyrimme 
siihen, että ympäristöterveyden-
huolto kokonaisuutena järjestetään 
sote-alueilla ja tuotetaan nykyisen 
kaltaisissa ja kokoisissa yksiköissä. 

Koulutukseen ja tutkimukseen 
sekä niiden mukana Helsingin 
yliopistoon on kohdistunut loppu-
vuonna merkittäviä säästöpaineita.
Yliopistolla käytiin syksyllä yhteis-
toimintaneuvottelut. Niiden tulok-
set ovat vielä kesken, mutta uutisia 
henkilökuntaa koskettaviin säästöi-
hin ja mahdollisiin irtisanomisiin 
odotamme alkuvuodesta. Yliopis-
ton kampus- ja tiedekuntarakenne 
on myös käymistilassa. Eläinlää-
kärien näkökulmasta tiiviimpi 
yhteistyö lääketieteen kanssa toisi 
synergiaa sekä opintoihin että 
työelämään. Eläinlääketieteellinen 
tiedekunta on eri arvioinneissa 
todettu erinomaiseksi. Siksi on 
tärkeää, että opetus ja tutkimus jat-
kuvat yhtä korkeatasoisina ja että 
niille varataan riittävästi resursseja.   

Tiedekunnan tavoitteena on 

toteuttaa valtuuskunnan tavoitteet. 
Eläinlääkäriliitto on uskottava ja ar-
vostettu asiantuntijoiden yhteenliit-
tymä. Sillä on edustaja useimmissa 
vaikutusvaltaisissa työryhmissä 
ja sen antamilla lausunnoilla on 
painoarvoa. Liiton kautta ja avulla 
pääset vaikuttamaan yhteiskunnal-
liseen keskusteluun ja yhteiskun-
nan kehitykseen. 

Voimme olla tyytyväisiä eläinlää-

Täysiä päiviä, iloisia iltoja – ja käymistä
kouluttaa osaavia ja taitavia eläin-
lääkäreitä yhteiskunnan tarpeisiin. 
Eläinlääkäriliitonkin tavoitteena on 
turvata laadukas eläinlääkintä kai-
kille eläimille koko maassa. Suomi 
on harvaan asuttu ja laaja maa, 
jolloin yhteiskunnan tuki eläinlää-
kintään harvaan asutuilla alueilla 
on tärkeä. Eläinten hoitaminen 
on niiden hyvinvointikysymys. 
Sairaudet ja tapaturmat eivät tule 

hoidettua asianmukaisesti, mikäli 
palvelua ei ole tarjolla. Ympäri-
vuorokautinen eläinlääkintähuolto 
kaikille ihmisten pitämille eläimille 
on tavalla tai toisella turvattava 
elintarviketurvallisuuden ja eläin-
suojelun takaamiseksi.

Alkavana vuonna pidetään 
Eläinlääkäriliiton vaalit. Paras tapa 
varmistaa, että omat, tärkeäksi 
katsomasi asiat tulevat hoidettua 
liitossa, on asettua ehdolle valtuus-
kunnan vaaleissa. Valtuuskunta on 
ylin päättävä elin ja se linjaa liiton 
tavoitteet tulevalle valtuuskunta-
kaudelle. Liiton hallitus puolestaan 

Tiiviimpi yhteistyö lääketieteen 
kanssa toisi synergiaa 
opintoihin ja työelämään.

kärien tekemään työhön: meillä on 
turvalliset elintarvikkeet, puhdas 
talousvesi ja monet eläintaudit ja 
zoonoosit on eradikoitu. Työn-
täyteinen vuosi alkaa olla lopuil-
laan. Välillä on syytä levähtää ja 
kerätä voimia uusiin ponnistuksiin. 

Toivotan Rauhallista Joulua ja me-
nestystä Uudelle Vuodelle.
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