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TeksTi: AnnA PArkkAri

”Eläinlääkäripäivien seminaarioh-
jelmat suunnittelee koulutusva-
liokunta. Työ alkaa jo oikeastaan 
käynnissä olevien päivien aikaan, 
jolloin valiokunnan aktiivit ovat 
tuntosarvet koholla ja kanavat 
auki maailmalle miettiessään jo 
seuraavan vuoden antia”, sanoo 
valiokunnan puheenjohtaja, ter-
veydensuojelun johtaja Tiina Ti-
ainen. Tähän valiokuntaan jäsenet 
valitaan nimenomaan edustamaan 
eläinlääketieteen eri aloja ja kaudet 
saattavat olla lyhyempiä kuin ta-
vallinen valiokuntapesti kolme 
vuotta. 

Hiukan sama periaate on Eläin-
lääkärilehden toimitusneuvostossa, 
jossa on mukana eläinlääkäreitä 
niin monenlaisesta työstä ja aiheen 
parista kuin mahdollista. ”Toimi-
tusneuvoston jäsenet ovat kuulolla 
omissa työpaikoissaan ja arjessaan 
lehden lukijoiden näkemysten 
suhteen. Lehden toimivuuden 
kannalta on hyödyllistä, että koko 
porukka ei vaihdu kerralla, vaan 
on jatkuvuutta. Lehti on ammatti-
lehti eikä pyörää keksitä koko ajan 
uudestaan”, kertoo toimitusneu-
voston puheenjohtaja, yliopiston-
lehtori Riikka Laukkanen-Ninios. 

Yrittäjät ja yksityissektorin 
palkansaajat

Yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja, 
yrittäjä Jukka Kuusisto toteaa: ”Va-
liokunta toimii aktiivisesti yrittä-
jäyhteistyön kehittämiseksi. Vuosi 
sitten kokoonnuimme Eläinlää-
käripäivillä ja näin on tarkoitus 
tehdä taas joulukuun alussa. Pu-
heenjohtajana haluan edistää yk-
sityisen sektorin kilpailukykyisiä 
toimintaedellytyksiä sekä kunnal-
lisen ja yksityisen sektorin sujuvaa 
yhteistyötä. Yrittäjien näkemyksiä 
halutaan saada mukaan esimerkik-
si liiton lausuntoihin ja eettisten 
ohjeiden uusimiseen.” 

Yksityissektorin työehtosuosi-
tuksen päivittäminen on eden-
nyt hitaammin kuin suunniteltiin, 
mutta se on työlistalla. Sen tii-
moilta yksityissektorin työsuhde-
valiokunta eli palkatut työntekijät 
ja yrittäjävaliokunta kokoontuvat 
myös yhdessä.”Työehtosuositusta 
työstettiin valiokunnassa aktiivises-
ti viime talvena, koska erityisesti 
työntekijät kokivat sen vaativan 
päivittämistä”, selvittää yksityissuh-
devaliokunnan puheenjohtaja Suvi 
Heinola. Työntekijöiden näkemys 
on hahmoteltu, ja nyt odotel-
laan miten asia etenee. Henkilö-
vaihdokset ovat hidastaneet työtä 

hiukan, sillä liiton asiamies vaihtui, 
ja seuraavaksi vaihtuu YSVA:n pu-
heenjohtaja, kun nykyinen siirtyy 
yrittäjäksi.

Tuoreita ideoita 
opiskelijoilta

Tänä vuonna opiskelijavaliokun-
nan aloitteesta on nähty ihan uutta 
liiton toimintaa: Suomen Eläinlää-
käriliitto on mukana Facebookis-
sa. Tällä kanavalla ajankohtaiset 
kuulumiset tavoittavat monia jä-
seniä aiempaa paljon nopeammin. 
Opiskelijoille järjestettiin myös va-
liokunnan aloitteesta perinteinen, 
mutta tuore kandi-ilta, vappukok-
karit liiton tiloissa ja ensimmäisen 
kurssin opiskelijoiden vierailu. 
”Opiskelijat ovat mukana vaikut-
tamassa hyvin monessa asiassa. 
Ehkä tärkeimpänä ja näkyvimpänä 
asiana opiskelijavaliokunta vastaa 
opiskelijoiden matka-apurahojen 

Liiton asiantuntevat 
työrukkaset: 
valiokunnat
Eläinlääkäriliitto toimii eläinlääkärien hyväksi ja 

edistää koko alan asioita: aihepiirejä on työn ehdoista ja 

sopimisesta jäsenen hyvinvointiin, yrittäjyyden kysymyksiin 

ja opiskeluun sekä etiikkaan, eläinten hyvinvointiin, 

koulutukseen, talouteen ja omaan lehteen. Liitolla on 

työnrukkasina 14 valiokuntaa ja niissä laaja joukko 

aktiivisia eläinlääkäreitä. 

Kolmivuotiset kaudet

Valiokunnissa on mukana liiton 
jäseniä, jotka ovat asiantuntijoita 
alan asioissa ja jotka haluavat 
vaikuttaa maailman menoon. 
Valiokunnat valmistelevat oman 
alansa aloitteita liiton hallituksel-
le ja valtuuskunnalle. 

Luottamustoimisten jäsenten 
toimikaudet ovat kolmivuotisia, 
seuraavan kerran valiokuntien 
jäsenyyksiä tarkastellaan koko-
naisuutena vuoden 2016 lopul-
la, jolloin pidetään myös liiton 
valtuuskunnan vaali. Uusi kausi 
alkaa vuoden 2017 alusta. 

Valiokuntien kokoonpanon, pu-
heenjohtajat ja sihteerin päättää 
liiton hallitus. Varapuheenjohta-
jan valiokunta valitsee itse. Ko-
kouksia on vuodessa valiokunnan 
aiheen mukaan 1–6.
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jakamisesta. Otamme kantaa myös 
moniin muihin liitossa tapahtu-
viin asioihin. Esimerkiksi kuluvan 
vuoden keväällä kommentoimme 
liiton eettisiä ohjeita ja kollegiaa-
lisuussääntöjä. Luonnollisestikin 
pyrimme vaikuttamaan myös opis-
kelijoiden etuihin liiton jäseninä”, 
sanoo opiskelijavaliokunnan pu-
heenjohtaja Eini Saaranen. ”Myös 
keväällä järjestetty työllisyysilta 
järjestettiin opiskelijoiden toivo-
muksesta ja tarkoitus olisi tulevai-
suudessakin järjestää kaksi kertaa 
vuodessa samankaltainen OVA-ilta 
vaihtuvalla teemalla. Seuraavaksi 
teemaksi opiskelijavaliokunta on 
miettinyt eläinlääkärin etiikkaa.”

Eläinsuojelua, työehtoja ja 
koulutuspolitiikkaa

Eläinsuojeluvaliokunta valmistautui 
vuosia eläinsuojelulain uudistuk-
sen alkamiseen järjestämällä muun 
muassa asiantuntijaseminaareja 
tärkeiden teemojen läpikäymiseksi. 
”Eläinsuojelulain kokonaisuudis-
tus on valiokunnan tärkeimpiä 
kiinnostuksen kohteita. Liiton 

edustajat pitävät valiokunnan ajan 
tasalla valmistelussa. Muutoin val-
mistelemme kirjoitusta eläinsuo-
jelun toteutumisesta praktiikassa 
Eläinlääkärilehteen ja Eläinlääkä-
riliton eläinten hyvinvointipalkin-
non jakamista Eläinlääkäripäivien 
avajaisissa 2. joulukuuta”, selostaa 
Maria Wahlfors, valiokunnan pu-
heenjohtaja ja valvontaeläinlääkäri.

Valtion ja kunnan palkkava-
liokunnat valmistelevat työeh-
tosopimusneuvotteluja ja myös 
osallistuvat niihin. Valiokunnat val-
mistelevat muutosesitykset myös 
kunnalliseen taksakorttiin ja poh-
tivat työhyvinvoinnin edistämistä. 
Koulutuspoliittinen valiokunta 
toteuttaa tavoitetta, että eläinlää-
kärin täydennyskoulutusta koor-
dinoidaan liitossa. Valiokunta piti 
syyskuussa asiantuntijaeminaarin, 
jossa pohdittiin pieneläinlääkinnän 
erikoistumiskoulutusta. Liiton val-
tuuskunta, ylin päättävä elin, on 
aloittanut liiton eettisten ohjeiden, 
kollegiaalisuusohjeiden ja ilmoitte-
luohjeiden päivittämisen. Ohjeita 
päivitetään kaikissa valiokunnissa. 

Valiokunnat aakkosissa

Eettinen valiokunta (EEVA) 
pj Outi Vapaavuori, siht. Marjatta 
Vehkaoja

Eläinsuojeluvaliokunta (ESVA) 
pj Maria Wahlfors, siht. Annika 
Pohjolainen

Koulutuspoliittinen valiokunta 
(KOPOVA) 
pj Kirsi Sario, siht. Anna Parkkari

Koulutusvaliokunta (KOVA) 
pj Tiina Tiainen, siht. Outi Hälli

Kunnan palkkavaliokunta 
(KUVA) 
pj Johanna Puro, siht. Liina Kujala 

Opiskelijavaliokunta (OVA) 
pj Eini Saaranen, siht. Annika 
Pohjolainen

Sosiaalivaliokunta (SOVA)     
pj Merja Voutilainen, siht. Liina 
Kujala

Talousvaliokunta (TAVA) 
pj Kirsi Sario, siht. Marjatta Veh-
kaoja

Työvaliokunta (TYVA) 
pj Kirsi Sario, siht. Marjatta Veh-
kaoja

Valtion palkkavaliokunta (VAVA) 
pj Leena Oivanen, siht. Liina 
Kujala

Yksityissektorin työsuhdevalio-
kunta (YSVA) 
pj Suvi Heinola, siht. Liina Kujala

Yliopistovaliokunta (YOVA) 
pj Elias Dahlsten, siht. Liina Kujala

Yrittäjävaliokunta (YRVA) 
pj Jukka Kuusisto, siht. Annika 
Pohjolainen

Eläinlääkärilehden toimitusneu-
vosto (TN) 
pj Riikka Laukkanen-Ninios, siht. 
Anneli Itäluoma-Alanen

Lisäksi hallitus asettaa luotta-
musneuvoston.

varsinaiset, opiskelijat, kunniajäsenet
Jäsenet 

Toimisto

Suomen Eläinlääkäriliiton organisaatio

Valiokunnat, 14 valiokuntaa

Valtuuskunta 
30 jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä, 

10 varajäsentä ja 2 opiskelijavarajäsentä

Hallitus 
puheenjohtaja = liiton puheenjohtaja, 
6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

Kirjoittaja on lehden toimituspääl-
likkö, FM.

Nykyisten valiokuntien jäsenet 
kerrotaan liiton verkkosivuilla www.
sell.fi, kohdassa Eläinlääkäriliitto, 
valiokunnat.


