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Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sarion puhe Vuoden eläinlääkäri 2012 
julkistustilaisuudessa 8. toukokuuta. 

 

Vuoden eläinlääkäri 2012    

Palkitsemme tänään Vuoden eläinlääkärin 2012.  
 
Palkintoa on jaettu vuodesta 2001. Se on osa eläinlääkärien maailmanjärjestö WVA:n, World 
Veterinary Associationin, Maailman eläinlääkäripäivän viettoa.  
 
Palkinto jaetaan merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan 
hyväksi tehdyn työn perusteella. 

Suomen Eläinlääkäriliitto haluaa tänä vuonna palkita eläinlääkärin, joka omalla työllään ja 
toimialallaan merkittävästi edistää kansanterveyttä. Vuoden eläinlääkäri edustaa Suomessa 
harvinaista eläinlääkärilajia: hän toimii hygieenikkoeläinlääkärinä puolustusvoimissa.  
 
Palkittu ELL Ava Sovijärvi on ensimmäinen puolustusvoimien virkaan valittu naiseläinlääkäri, 
lisäksi hän on ensimmäinen suomalainen naiseläinlääkäri kriisinhallintaoperaatioissa.  
 
Puolustusvoimissa hän on työskennellyt jo 15 vuotta. Hän painottaa työssään lääkäriammattien 
synergiaa. Yhdistämällä lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien osaaminen edistetään 
merkittävästi ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. 

Palkittu turvaa omalla osaamisellaan ja tehtävässään sotilaiden toiminta- ja taistelukykyä 
kotimaassa ja kriisinhallintaoperaatioissa ulkomailla. Ennaltaehkäisevän kansanterveystyön 
myötä joukkomme marssivat terveinä ja hyvinvoivina.  
 
Joukko-osasto tai kansainvälinen tukikohta kriisinhallinta-alueella edustaa yhteiskuntaamme 
pienoiskoossa. Varusmiehet tai sotilaat majoittuvat, syövät, juovat, saunovat ja peseytyvät. 
Lisäksi he roskaavat, käyttävät energiaa ja meluavat. Myös eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit 
ovat erityisesti ulkomailla riski. Arkipäivän toiminnoista aiheutuu joukoille terveysriskejä ja 
ympäristölle häiriötä. Tässä toimintaympäristössä eläinlääkärin on tunnistettava ja vähennettävä 
juomaveden, elintarvikkeiden ja muun ympäristön kautta tulevia terveysuhkia. Lisäksi 
ympäristölle aiheutuvat haitat on minimoitava. Joukot ovat toimintakykyisiä vain terveinä, 
vähäiseltä tuntuva vatsaepidemia vähentää merkittävästi rauhanturva- tai taistelutahtoa. Palkittu 
Ava Sovijärvi näkee asioiden kokonaisuuksia ja yhteyksiä, sulattaa eri tieteenalojen 
tutkimustietoa ammattitaitonsa edistämiseksi. Hän on innokas oppija ja uusien asioiden 
soveltaja. 
 
 
 
 
 



Vuoden eläinlääkäri Sovijärvi on palkittu ennenkin – hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarimerkki. Kunniamerkki annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneelle 
kansalaiselle, jonka henkilökohtaiset ansiot ovat keskitason yläpuolella. Lisäksi saajan on oltava 
hyvämaineinen. Eläinlääkäriliiton hallitus allekirjoittaa hyvällä mielellä palkitun kohdalla edellä 
mainitut määritelmät. Vuoden eläinlääkäri on kaikessa työssään osoittanut merkittävää 
määrätietoisuutta, asiantuntemusta, sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja tarkkuutta. Hän kehittää ja 
edistää laajasti ja monipuolisesti omia työtehtäviään ja muita toimia eläinlääkärien hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Hän on elämänmyönteinen, keskusteleva, innovatiivinen ja perusteellinen.  
 

Palkittu on lisäksi käyttänyt runsaasti vapaa-aikaansa eläinlääkärikunnan hyväksi. Hän on oman 
virkatyönsä ohella toiminut useissa eläinlääkäreille tärkeissä luottamustehtävissä. 
Opiskeluaikanaan hän toimi aktiivisesti Eläinlääketieteellisen korkeakoulun ylioppilaskunnassa. 
Valmistuttuaan eläinlääkäriksi hän toimi Suomen Teurastamoeläin-lääkäriyhdistyksessä sekä 
Eläinlääkäriliiton valtuuskunnassa ja hallituksessa. Näissä tehtävissä painopiste oli 
asiantuntijalausuntojen valmistelu ja vaikuttaminen muuttuvaan lainsäädäntöön.  
 
Lisäksi palkittu on usean vuoden ajan johtanut Eläinlääkäripäivien valmistelutyötä toimiessaan 
koulutusvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on osoittanut erityistä kykyä ja lahjakkuutta järjestää 
kiinnostavia, moitteettomia ja loistavia tilaisuuksia eläinlääkäreille. Palkittu on järjestänyt 
Eläinlääkäripäivien lisäksi, matkoja, retkiä sekä ylivoimaisesti parhaat Eläinlääkärien 
Kesäpäivät.   

Minulla on ollut ilo tehdä monenlaista yhteistyötä palkitun kanssa jo vuosia. Lisäksi olemme 

viimeisen puoli vuotta työskennellet samassa organisaatiossa. 

Vuoden eläinlääkäri on lisäksi myönteinen, kollegiaalinen, työhönsä ja ystäviinsä sitoutunut, 
erilaisiin olosuhteisiin mutkattomasti sopeutuva, kansainvälinen, vaatimaton henkilö, jonka teot 
puhuvat puolestaan.  
 

Eläinlääkäriliitto kiittää loistavaa kollegaa ja palkitsee eläinlääkärin, joka moninaisissa 
toimissa on edistänyt eläinlääkärin työn tuntemista, eläinlääkärien kansainvälistymistä, 
täydennyskoulutusta ja kaikenpuoleista eläinlääkärien ja muiden ihmisten hyvinvointia.  

Suomen Eläinlääkäriliiton puolesta onnittelen Vuoden 2012 eläinlääkäri Ava Sovijärveä! 
 
Lisätiedot:  

puheenjohtaja Kirsi Sario puh. 050 911 9117 
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