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Syitä olla mukana

Eläinlääkäriliiton vaalivuodessa
Tietoruutu valtuuskunnan vaaleista on lehden sivulla 271 ja verkossa liiton etusivulla
vaalikuvakkeen vieressä on linkki vaalisivulle.

Tällaisia ajatuksia valtuuskunnan jäsenyydestä, ehdokkuudesta vaaleissa ja vaikuttamisesta
liiton kautta saatiin viimeistä vuotta toimivan nykyisen valtuuskunnan jäseniltä.
”Koin, että nuoren sukupolven ääni ei ollut liitossa esillä niin hyvin kuin sen soisi olla. Päätin ensin yrittää
itse vaikuttaa asioihin niin, että ne menisivät parempaan suuntaan, ennen kuin valitan etten ole tullut
kuulluksi tai tuetuksi.”
”Halu olla mukana vaikuttamassa liiton
päätöksentekoon sekapraktiikkaa tekevän
kunnaneläinlääkärin näkökulmasta, jollainen
aikoinaan olin. Halu tuoda maakunnan ääni
kuuluviin liiton päätöksenteossa.”

”Omana tehtävänäni näin
yliopiston sekä
hygieenikkopuolen näkökulman
esiintuomisen.”

”Halusin osallistua keskusteluun
ammattikuntaa koskevissa
tärkeissä edunvalvonta-asioissa.”

”Yhteishenki”. ”

”Koin, että työntekijäeläinlääkäri on
aika yksin neuvotellessaan palkasta ja
muista eduista ja sain silloin liitosta
apua. Halusin edes yrittää vaikuttaa
epäoikeudenmukaisuuksiin, joita
kentällä esiintyy. ”

”Valtuuskuntaan tarvitaan
yrittäjäeläinlääkärijäseniä.”
.

”Olin koko opiskeluajan EKY:n aktiivi.
Kun muutama vuosi valmistumisen
jälkeen pyydettiin mukaan
valtuuskunnan vaaleihin, innostuin!”

”Huoli jäävätkö tuotantoeläinpraktiikkaa
tekevät eläinlääkärit unohduksiin isojen
pieneläinklinikkaketjujen aikakaudella.”

”Maakuntauudistukseen valmistautuminen on
tuonut uutta puhtia liiton yhteiskunnallisen
vaikuttamisen keinoihin ja määrään. Se on hyvä. On
tehty hyviä selvityksiä ja käyty hyviä keskusteluja.
Aktiivista toimintaa pitää jatkaa ja kehittää, kävipä
maakuntauudistukselle kuinka vain.”
”Kiinnostus ja halu osallistua erityisesti
aloittelevien kollegoiden edunvalvontaan sekä
kunnaneläinlääkärijärjestelmän päivittämistarve.”

”Koen tärkeänä eläinlääkärin roolin vahvistamisen kansanterveyden edistäjänä ja ylläpitäjänä. Tämä ajatus on nyt myös hienosti näkyvissä
uudessa liiton ydinajatuksessa.”

”Halu olla vaikuttamassa eläinlääkäreiden asioihin. Kiinnostus
järjestötoimintaan ja yhteisöllisyyteen.”
”Olisi tärkeää vaalia ammattikunnan yhtenäisyyttä. Kokonaisuuden kannalta on suuri
harmi, jos ei-praktikot, ei-kliinikot ja ei-kunta-sektori unohtuvat, vaikka ovatkin lukumäärältään pienempi joukko. Tarkoitan esimerkiksi valtion hallinnossa ja valtion
valvonnassa työskenteleviä ja yksittäisiä asiantuntijoita eri aloilla.”

”Kollega pyysi, ja
koska olen aina ollut
aktiivinen erilaisissa
luottamustoimissa, en
osannut kieltäytyäkään.”

Koonnut liiton tiedottaja & lehden toimituspäällikkö Anna Parkkari.
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