
Liiton henkilökunta  
uudistuu ja palvelee

Eläinlääkäriliitolle valittiin uusi toiminnanjohtaja 20. huhtikuuta: 
erikoiseläinlääkäri, yrittäjätaustainen Sointu Jalkanen. Nykyinen toiminnanjohtaja 

jatkaa liitossa osa-aikaisena omasta toiveestaan. Tutustu tässä lyhyesti liiton 
toimiston koko henkilökuntaan ja tehtäviin.  

Teksti: Anna Parkkari  Kuvat: Jari Härkönen ja Anna Parkkari

TULEVA TOIMINNANJOHTAJA  
SOINTU JALKANEN

Pitkään klinikkayrittäjänä toiminut Soin-
tu, 52, opiskeli aikoinaan eläinlääkäriksi 
Hannoverissa, Saksassa. Hän valmistui 
vuonna 1991. Kunnaneläinlääkärin sijai-
suuksien jälkeen hän työskenteli Keski-
Suomen Eläinklinikalla Jyväskylässä. 
Ajan myötä hänestä tuli klinikan osakas 
ja sittemmin omistajayrittäjä vuosiksi 
2006–2012. Pieneläinsairauksien eri-
koiseläinlääkäritutkinnon hän suoritti 
vuonna 2003. 

Sointu myi klinikkansa Animagi 
Oy:lle vuonna 2012, jonka sittemmin osti 
Evidensia Eläinklinikat Oy. Sointu toimi 
vastuueläinlääkärinä kahdelle toimipis-
teelle vuosina 2012–2018. 

Vuoden 2017 alussa hän aloitti toh-
torikoulutettavana kliinisen eläinlääke-
tieteen tohtoriohjelmassa eläinlääke-
tieteellisessä tiedekunnassa professori 
Vapaavuoren Petbone-tutkimusryh-
mässä. Aiemmin hän on kouluttautu-
nut myös esimiestyöhön ja johtamiseen 
vuonna 2014 ja työyhteisövalmentajaksi 
vuonna 2011. 

”Liiton on pysyttävä ajan tasalla – el-
lei askeleen edellä muuttuvissa eläin-
lääkäriammatin työkuvioissa. Tavoit-
teellisuus ja laajojen kokonaisuuksien 
hahmottaminen on tärkeää”, toteaa 
tuleva toiminnanjohtaja. Hän kertoo 
arvostavansa tiimityöskentelyä, erilaisia 
osaamisia ja osaavansa priorisoinnin. 
”Vastuun kanto on minulle tuttua työ-
uran vaiheiden myötä.”

Nyt Sointu ja perhe hankkivat asun-
non Helsingistä, sillä kaksi vanhinta 
tytärtä opiskelee jo pääkaupungissa ja 
kolmas aloittaa lukion Helsingissä syk-
syllä. Sointu tulee liittoon töihin ja mies 

työskentelee sukutilalla Konnevedellä. 
Jatkossa perheen arkea eletään Helsinki-
Konnevesi-akselilla, suomenlapinkoiras-
takin tulee osin helsinkiläinen. 

Sointu aloitti työhön perehtymisen 
liitossa osa-aikaisena toukokuussa, kesä-
kuussa hän aloittaa toiminnanjohtajana 
ja Marjatta jatkaa varatoiminnanjohtaja. 
Näillä näkymin elokuussa Sointu aloit-
taa kokoaikaisena toiminnanjohtajana.

Soinnusta kerrottiin laajemmin 27. 
huhtikuuta lähetetyssä sähköisessä jä-
senkirjeessä. Sen voi lukea myös jäsen-
sivuilta. 

OSA-AIKAISEKSI SIIRTYVÄ 
TOIMINNANJOHTAJA  
MARJATTA VEHKAOJA

Eläinlääkäri, elintarvikehygieenikko Mar-
jatta on työskennellyt toiminnanjohtaja-
na keväästä 2013. Viiden vuoden aikana 
on tapahtunut todella paljon. Yhteiskun-
ta muuttuu jatkuvasti ja ammattikun-
nan asioiden hoitaminen on entistä tär-
keämpää. Liitto saa uudella järjestelyllä 
lisää eläinlääkärin asiantuntemusta, kun 
Sointu aloittaa toiminnanjohtajana ja 
Marjatta osa-aikaisena. 

”Tässä vaiheessa uraa osa-aikaisuus 
on mahdollisuus: liikunta, remontointi, 
matkustaminen, lukeminen ja käsi-
työt ovat minulle tärkeitä vapaa-ajalla. 
15-vuotiaan lapinkoiran olemassaolosta 
nautin joka päivä. Työ toiminnanjohtaja-
na on ollut mielenkiintoista ja palkitse-
vaa.”

YRITTÄJÄASIAMIES  
ANNIKA POHJOLAINEN

Oikeustieteen maisteri, varatuomari An-
nika antaa yrittäjäjäsenille neuvontaa 
sähköpostilla ja puhelimitse esimerkiksi 
työoikeudesta, sopimusasioista, tieto-

suojavelvoitteista ja asiakasvalituksis-
ta kuten hoitovirhesyytöksistä. Kaikille 
jäsenille hän neuvoo liiton jäsenvakuu-
tuksista, eläinlääkintäautosta ja veroasi-
oista. 

Annika toimii sihteerinä eläinsuoje-
lu-, opiskelija- ja yrittäjävaliokunnassa. 
Hän on liiton edustaja Akateemisissa 
yrittäjissä AKY:ssä ja myös liiton opiske-
lijayhteyshenkilö ja tekee juridisia sel-
vityksiä liiton päätöksenteon taustaksi. 
Annikan mukaan EU:n tietosuojauudis-
tus on haastanut kaikki Euroopassa, vi-
ranomaisetkin. Eläinlääkärit ovat kuiten-
kin heränneet asiaan hyvin ja ryhtyneet 
valmistautumaan.

”Tykkään lukemisesta. Pitkään luku-
toivelistalla olleen Iliaan sain kevään ai-
kana päätökseen. Seuraava uhri on Sota 
ja Rauha.”

PALKANSAAJA-ASIAMIES 
JUHA RAUNIO, LIINA SIPILÄN 
PERHEVAPAASIJAINEN ALKAEN  
13.4.2018

Oikeusnotaari (pian oikeustieteen mais-
teri) Juha huolehtii viranhaltijoiden ja 
työsuhteisten jäsenten neuvonnasta 
sähköpostilla ja puhelimitse. Kysymyk-
siä esitetään virkamiehen ja työntekijän 
oikeudellisesta asemasta ja palvelussuh-
teen ehdoista yleisesti, ja myös eläin-
lääkärien erityisongelmista. Ammatin 
luvanvaraisuus ja viranomaisvalvonta 
näkyvät myös jäsenneuvonnassa. 
Juha toimii sihteerinä kunnan palkka-
valiokunnassa, valtion valiokunnassa, 
yksityissektorin työsuhdevaliokunnassa 
ja yliopistovaliokunnassa.

Juha opiskeli Helsingin yliopiston oi-
keustieteellisessä tiedekunnassa ja teki 
pro gradu -tutkielmansa työoikeudesta. 
”Vapaa-ajalla ulkoilu ja mökkeily ystävi-
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en kanssa, kuntouiminen ja penkkiurhei-
luna varsinkin jääkiekko sekä laatusarjat 
ovat hyvää ajanvietettä.”

TIEDOTTAJA & TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
ANNA PARKKARI

Filosofian maisteri, tiedottajatutkin-
non suorittanut Anna toimittaa liiton 
sähköisen jäsenkirjeen ja tiedotteet, 
koordinoi verkkosivujen ajankohtaiset ja 
kokonaisuuden, huolehtii liiton some-
päivityksistä, esitteiden teosta ja graafi-
sista asioista, Eläinlääkäripäivien ja liiton 
palkitsemisten ja muiden asioiden vies-
tinnästä medialle.

Anna toimii Eläinlääkärilehden toi-
mituspäällikkönä: suunnittelee kokonai-
suutta, hankkii aineistoa lehdelle, kirjoit-
taa, editoi, kuvaa ja valmistelee jäsenenä 
Eläinlääkärilehden toimitusneuvoston 
asioita. Hän toimii koulutuspoliittisen 
valiokunnan sihteerinä ja osallistuu poh-
joismaisten eläinlääkäriliittojen viesti-
jöiden ja lehdentekijöiden säännöllisiin 
tapaamisiin. 

”Vapaa-aikaan kuuluu meri ja muu 
ulkoilu eri välineillä. Perustamani nais-
ten kirjallinen saunapiiri on jo 23-vuoti-
as. Juuri ilahduin kotimaisesta nuoriso-
fantasiakirja Muistojenlukijasta.”

TOIMITUSSIHTEERI  
ANNELI ITÄLUOMA-ALANEN 

Ekonomi Anneli neuvoo jäseniä jäsen-
maksuun ja jäsenrekisteriin liittyvissä ja 

muissa käytännön asioissa. Toimistolle 
soittaessa hän auttaa soittajaa tai etsii 
auttajan. Hän osallistuu liiton kyselyiden 
valmisteluun, avustaa johtoa projekteis-
sa ja valmistelee Eläinlääkäripäiviä.

Anneli on osa Eläinlääkärilehden 
toimitusta tieteellisten artikkelien, hen-
kilöuutisten ja ajankohtaista -juttujen 
merkeissä ja hoitaa käytännön yhteyksiä 
lehden painoon, käännöstoimistoon ja 
oikolukijaan. Hän on lehden toimitus-
neuvoston sihteeri. 

”Ahmin kirjoja, talvella jumppaan ja 
toivon lunta laduille. Kesällä painelen 
metsissä ja greeneillä.”

ASSISTENTTI RIITTA PURO

Ylioppilasmerkonomi Riitta, jolla on 
myös kasvatustieteen ja sosiaalipsyko-
logian opintoja Avoimessa yliopistossa, 
hoitaa toimistolla jäsen- ja Puhti-rekiste-
riasioita, kokous- ja matkajärjestelyjä se-
kä on osa Eläinlääkäripäivien järjestelyjä. 
Hän vastaa puheluihin ja palvelee kysy-
jät oikealle tielle. Hän hoitaa Fimnetiin 
liittyviä asioita ja päivittää liiton verkko-
sivujen työpaikka- ja työnhakijapalstaa.

Riitta toimii sihteerinä senioritoimi-
kunnassa ja toimistokokouksissa sekä 
liiton juhlavuoden aikaan myös Liiton 
125-vuotistoimikunnassa.

”Käyn vapaa-ajalla jumpassa ja joo-
gassa. Myös kuorolauluharrastus kuuluu 
kuvaan. Toisinaan innostun käsitöiden 
tekemisestä.”

TOIMISTO PALVELEE
Toimisto avoinna talviaikaan 
klo 8−15.30, kesä- ja elokuussa 
klo 9-15, heinäkuussa toimisto on 
suljettu. 
Puh. 09 7745 4810, sähköposti: 
etunimi.sukunimi@sell.fi, 
toimisto@sell.fi

Verkkosivut www.sell.fi, jäsenille 
paljon aineistoa myös jäsen- eli 
Fimnet-tunnusten takana jäsen-
sivuilla. Samalla tunnuksella pää-
see Fimnet-palveluihin.  

Liiton kanssa samassa toi-
mistossa Helsingin Alppiharjussa 
työskentelee Fennovet Oy:n ja Tili-
palvelu Ellin henkilökunta. 

Liitto omistaa koulutus- ja 
konsulttiyritys Fennovetin ja se 
omistaa TiliEllin. 

Liitto ostaa palveluja molem-
milta yrityksiltä. Jäsenet saavat 
koulutusta ja tilipalveluja jäsen-
alennuksella, www.fennovet.fi, 
www.tilipalvelu-
elli.fi.

Liiton luottamustoiminen puheen-
johtaja, ELL Päivi Lahti työskentelee 
60-prosenttisella työajalla Eläinlääkäri-
liitossa. Hänelle kuuluu muun muassa 
yhteiskuntasuhteiden hoito, sidosryh-
mä- ja vaikuttamistyötä ja hallituksen 
sekä joidenkin valiokuntien puheenjoh-
tajuus. Hän toimii Eläinlääkärilehden 
päätoimittajana. 

Sointu Jalkanen Marjatta Vehkaoja Annika Pohjolainen Juha Raunio

Anna Parkkari Anneli Itäluoma-Alanen Riitta Puro

Jäsenhinnat 
Fennovetin 

koulutuksissa ja 
Tilipalvelu Ellin 

palveluissa. 


