Ajankohtaista

Eläinlääkäreitä kolmella vuosisadalla
”Liitto sai historiakirjansa tekijäksi koulutetun historiantutkijan, jolla on myös
omakohtainen kosketuspinta aiheeseen.
Lopputulos on hieno ja ammattitaitoinen”, kiitti dekaani Antti Sukura avatessaan kirjan julkistustilaisuuden EE-talolla
Viikissä 16. helmikuuta. Walter-salin noin
40 hengen yleisö yhtyi kiitoksiin ja keräsi
jonoksi asti nimikirjoituksia kirjoihin.
ELL, FT Katri Helmisen kirjoittama teos kertoo Eläinlääkäriliiton ja eläinlääkärien historiaa viisaasti valikoiden ja lukijan
roolia kunnioittaen 125-vuoden ajalta.
Kirjoittaja on ottanut mukaan myös ammattikunnan kiistoja ja ristiriitoja, pienoiselämäkertoja, yhden rakkaustarinan,
maitohygienian ja lihantarkastuksen historiaa, tauteja ja niiden uhkia, seerumihevosia, täydennyskoulutuksen kehittymis-

tä, kieltolain aikaa ja paljon muuta.
”Nelisen vuotta sitten liiton silloinen
puheenjohtaja Kirsi Sario kysyi, kirjoittaisinko kirjan. Päätin heti alkuun luopua
tyhjentävyydestä”, kuvaili Katri hankkeen
alkua. Julkistuksessa hänen puolen tunnin esityksensä sai kuulijoiden rikkumattoman huomion ja moni olisi kuunnellut
monin verroin pidempään.
”Kirjasta saa perspektiiviä nykytoimintaan ja eläinlääkärien työympäristön
muutokseen. Eläinlääkärikunta on ollut
läpi historiansa aktiivinen muutoksissa
ja vaikuttanut niiden suuntaan. Nytkin
maakuntauudistuksen aikaan eläinlääkärit muodostavat yhteisiä tavoitteita
uudistuksen toteuttamiselle, kiivaasti keskustellen tapansa mukaan”, juonsi tilaisuudessa liiton puheenjohtaja Päivi Lahti.

Liiton tarjoamat kakkukahvit antoivat
mainion mahdollisuuden jatkaa keskustelua kirjan tiimoilta.
Kirjan on kustantanut Fennovet, jonka
verkkokaupasta teosta saa ostaa,
www.fennovet.fi. Kirjan taittaja on Essi
Saloranta Haukiputaalta.
ANNA PARKKARI

Oikealla historiakirjan kirjoittaja Katri Helminen, vasemmalla Päivi Lahti ja keskellä Antti
Sukura.

JÄSENELLE
Tuoreet työsopimuspohjat

Eläinlääkäriliiton jäsensivuilla on pohja työsopimuksen tekoa varten
ja siihen liittyvä ohje. Nämä on päivitetty tammikuussa. Lue tarvittaessa jäsensivuilla.

Liiton tuki kuntavaaliehdokkaille

Eläinlääkäriliiton tuesta kuntavaaliehdokkaille kerrotaan tämän lehden ajankohtaisissa sekä jäsenkirjeessä 1/17, joka ilmestyi helmikuun
loppupuolella (saat sen, jos sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla). Mahdollinen ehdokkaan ilmoitusaineisto pitää jättää viimeistään 13.3.

Vero-opas ilmestyy

Eläinlääkäriliitto julkaisee vuosittain Eläinlääkärin vero-oppaan. Opas
julkaistaan liiton jäsensivulla maaliskuussa helpottamaan vero-ilmoituksen tekoa tai tarkistamista.
Jäsensivut ja kattavin tieto jäseneduista on liiton verkkosivuilla
www.sell.fi jäsenen sivuilla. Sivujen haku-toiminto auttaa tarvittaessa.
Liiton jäsenkirje lähetetään sähköpostilla kuudesti vuodessa, kuluvan vuoden ensimmäinen helmikuun lopulla. Jos kirje ei tule, tarkista
osoitteesi jäsentiedoista, sen voi tehdä jäsensivuilla.
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