
Liiton toimistolla 
työskennellään 
ammattikunnan hyväksi

Liina Sipilä, perhevapaalla

Eläinlääkäriliitolla 
on palveluksessaan 
seitsemän työntekijää 
ja tällä hetkellä yhdellä 
työntekijöistä on 
perhevapaan sijainen. 
Tutustu liiton toimiston 
väkeen tässä ja nyt, 
tavataan toivottavasti 
Eläinlääkäripäivillä 
joulukuussa. 

Teksti: Anna Parkkari 
Kuvat: Jari Härkönen, Anna Parkkari ja Tii Salmela

TOIMINNANJOHTAJA
SOINTU JALKANEN
Sointu huolehtii toimiston operatiivisesta 
toiminnasta ja auttaa liiton tavoitteiden 
ja päätösten toteuttamisessa sekä edistää 
yhteistyötä liiton yritysten, Fennovet Oy:n 
ja Tilipalvelu Elli Oy:n, kanssa.

”Saan toimia esihenkilönä toimis-
ton upealle ja työlleen omistautuneel-
le väelle ja työskennellä ansioituneiden 
yritystemme väen kanssa”, sanoo Sointu. 
Eläinlääkäreiden edunvalvonnassa hän 
tuo kokemusnäkökulmaa erityisesti kli-
nikkayrittäjyydestä ja yksityisellä työnte-
kijänä työskentelystä. 

Toiminnanjohtaja opiskeli eläinlää-
käriksi Hannoverissa ja pieneläinsaira-
uksien erikoiseläinlääkäriksi Helsingissä. 
Liittoa edeltävä työura keskittyi ortope-
disiin potilaisiin pieneläineläinlääkärinä 
ja osakkaana sekä klinikkayrittäjänä Kes-
ki-Suomen Eläinklinikalla ja vastuueläin-
lääkärinä Animagi Oy:ssä ja Evidensia 
Eläinlääkäriasemat Oy:ssä. Liitossa hän 
aloitti vuonna 2018. ”Hyvä, että työhyvin-
voinnista ja työnohjauksesta keskustelu 
on eläinlääkärikunnan sisällä lisääntynyt 
ja apua osataan hakea.”

Soinnun perheen tukikohta ja koro-
na-ajan etätyöpaikka on miehen sukutila 
Hinkkalan Kartano Konnevedellä. Tilalla 

tuotetaan gluteenitonta Albert-luomukau-
rahiutaletta. Luonto ja mökkeily Konneve-
dellä ja Lapissa, kauranviljely, villiyrttien 
keruu sekä marjastus ovat toiminnan-
johtajan mieluisaa ajanvietettä. Tyttären 
suomenlapinkoira Alma on aina mukana 
menossa.

ASIANTUNTIJAELÄINLÄÄKÄRI 
VEERA KURENLAHTI
Veera osallistuu liiton lausuntojen kirjoit-
tamiseen ja viimeistelyyn. Hän toimii liiton 
hallituksen ja valtuuskunnan sihteerinä ja 
kokoaa kokousten esityslistat. ”Olen myös 
eläinsuojeluvaliokunnan, eettisen valio-
kunnan ja eläinlääkärin työhyvinvoin-
tivaliokunnan sihteeri sekä liiton tieto-
suojavastaava. Tulevaisuudessa olen myös 
vastuussa vaalien järjestämisestä sekä joka 
toinen vuosi tehtävästä jäsenkyselystä.”

Veera on tehnyt kunnaneläinlääkärinä 
töitä ympäri Suomen; pidempiä kuntapät-
kiä on ollut Paraisilla ja Pusulassa. Lisäksi 
hän on kesäsijaistanut Hevosklinikka Equi-
vetissä Vermossa ja työskennellyt hetken 
Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaa-
lassa. Eläinlääketieteen lisensiaattitutkin-
non lisäksi hän on opiskellut oikeustiedettä. 
”Saanen toivottavasti syksyllä suoritettua 
oikeusnotaarin tukinnon.” Liitossa Veera 
aloitti maaliskuussa 2020. 

Veeran perheeseen kuuluu aviomies 
ja miehen 15-vuotias poika. Asiantunti-
jaeläinlääkärimme harrastaa ratsastusta 
ja liikuntaa laajalla skaalalla. Hänellä on 
yksi oma hevonen.

PALKANSAAJA-ASIAMIES
EEVA MIKKONEN
Eeva on Liina Sipilän perhevapaasijainen 
kesäkuusta 2020 syksyyn 2022, Liina aloitti 
liitossa vuonna 2015.

Eevan tärkein työtehtävä jäsenten näkö-
kulmasta on työ- ja virkasuhteisten jäsenten 

oikeudellinen neuvonta kaikissa työhön ja 
palvelussuhteisiin liittyvissä asioissa. 

Kysymyksiä tulee Eevalle hyvin laajasti 
työoikeuden eri osa-alueilta ja paljon myös 
eläinlääkäreihin liittyvistä erityiskysymyk-
sistä. ”Toimin myös sihteerinä kunnan palk-
kavaliokunnassa, valtion valiokunnassa, 
yliopistovaliokunnassa sekä yksityissektorin 
työsuhdevaliokunnassa.”

Koulutukseltaan Eeva on oikeustieteen 
maisteri OTM. Ennen Eläinlääkäriliittoa 
hän työskenteli asianajotoimistossa. ”Työ-
elämä ja sen kehittyminen kiinnostavat 
minua laajemminkin kuin vain juridisesta 
näkökulmasta. Tällä hetkellä teen harras-
tuksena työhyvinvointiin ja henkilöstö-
johtamiseen liittyviä opintoja avoimessa 
yliopistossa.”

Eevan perheeseen kuuluu mies ja koira. 
”Seitsenvuotias westie-tyttö on ollut eri-
tyisesti etätyöaikana mainio työkaveri. Va-
paa-ajalla ulkoilu tuo hyvää vastapainoa 
tietokoneen tuijottamiselle”, kertoo Eeva. 

YRITTÄJÄASIAMIES 
JOHANNA KARLSTRÖM
Johannan tärkeimmät työtehtävät jäsenen 
näkökulmasta ovat työnantajien ja yrittäjien 
avustaminen työelämään ja yritystoimin-
taan liittyvissä kysymyksissä.  

Hänen toimenkuvaansa kuuluvat myös 
yrittäjävaliokunnan ja opiskelijavaliokun-
nan sihteeriys. Hän on myös liiton yhte-
yshenkilö AKY – Akavalaiset Yrittäjät yh-
distykseen. 

Oikeustieteen lisensiaatti OTL, vara-
notaari Johannalla on pitkä lakimiestyö-
kokemus, koulutusta ja kokemusta esimies- 
ja asiantuntijatehtävistä sekä työnantajien 
edustamisesta EU:n merkeissä. 

Liitossa hän aloitti vuonna 2019.
Helsingin keskustassa asuvan yrittä-

jäasiamiehemme vapaa-aika kuluu muun 
muassa liikunnan parissa. 
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Tutustu 
toimiston 
väkeen!

TIEDOTTAJA JA 
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 
ANNA PARKKARI
Anna toimii Eläinlääkärilehden 
toimituspäällikkönä: suunnittelee, 
koordinoi ja toteuttaa kokonaisuutta teks-
tistä ja kuvista koko aviisiin painoon saattami-
seen. Hän valmistelee ja edistää lehden toimi-
tusneuvoston asioita. Toimeen kuuluu liiton eri 
kanavien viestinnän suunnittelua ja toteutusta 
jäsenkirjeestä verkkosivuihin, somesta esittei-
siin, liiton palkintoihin, Eläinlääkäripäivien 
asioihin ja mediaviestintään – ja yllättäviin 
asioihin. ”Nyt kehitämme viestintää ja työnja-
koa uuden viestintäkoordinaattori Tiin kanssa. 
On hienoa suunnitella yhdessä.”

Filosofian maisteri matemaattis-luonnon-
tieteellisestä tiedekunnasta, tiedottajatutkinnon 
suorittanut ja journalismiin perehtynyt Anna 
toimii liiton koulutuspoliittisen valiokunnan 
sihteerinä ja on osa pohjoismaisten eläinlää-
käriliittojen viestijöiden ja lehdentekijöiden 
verkostoa. Hän on toimitusneuvoston jäsen 
ja aloitti liitossa vuonna 2004. 

”Vapaa-aikaan kuuluu meri ja muu liikku-
minen luonnossa eri välineillä. Perustamani 
naisten kirjallinen saunapiiri on 26-vuotias 
reipas kokoontuja kymmenisen kertaa vuo-
dessa. Miehen hurahdettu maantiepyöräilyyn 
oma työmatkafillarointinikin sai uusia ulot-
tuvuuksia.”

VIESTINTÄKOORDINAATTORI JA 
TOIMITUSSIHTEERI TII SALMELA
Tiin toimenkuva koostuu lehden toimitussih-
teerin sekä liiton viestinnän tehtävistä. Jäsenel-
le työt näkyvät liiton somekanavilla – Face-
book, Instagram, Twitter – ja verkkosivuilla, 
liiton jäsenkirjeessä, Eläinlääkärilehdessä ja 
kaikessa viestintään liittyvässä. 

Tii on Eläinlääkärilehden toimitusneu-
voston sihteeri. Toimituksessa hän muun 

muassa vastaanottaa lehden tieteellis-
ten artikkelien käsikirjoitukset, toimii 

yhteyshenkilönä Ruokaviraston palstan 
asioissa, edistää opiskelijoiden matkara-

porttien julkaisemista ja kokoaa vuosittaisen 
sisällysluettelon artikkelien löytämisen avuksi.

Viestintäkoordinaattorimme on englannin-
kielisen koulutuksen käynyt tradenomi, joka on 
opiskellut aiemmin myös journalistiikkaa. Hän 
on muun muassa työskennellyt kymmenisen 
vuotta kansainvälisessä suomalaistaustaisessa 
pörssiyhtiössä viestinnän tehtävissä. Hän aloitti 
liitossa toukokuussa 2021.

Tiin vapaa-aika kuluu perheen seurassa; kak-
si poikaa pitää huolta vauhdikkaasta menosta. 
”Harrastuksista rakkaimmat ovat saunominen 
ja nukkuminen”, kuvailee Tii.

ASSISTENTTI RIITTA PURO
Assistentti Riitta hoitaa toimistolla jäsen- ja Fim-
net-asioita, kokous- ja matkajärjestelyjä sekä 
osallistuu myös Eläinlääkäripäivien järjestelyihin. 

”Vastaan puheluihin sekä toimiston sähkö-
postikyselyihin ja autan kysyjät oikealle taholle 
ja oikean tiedon äärelle”. Hän päivittää liiton 
verkkosivuille muun muassa saapuneet ja läh-
teneet lausunnot. 

Riitta toimii sihteerinä liiton senioritoimi-
kunnassa ja toimistokokouksissa. Ylioppilas-
merkonomi-Riitalla on myös kasvatustieteen ja 
sosiaalipsykologian opintoja Avoimessa yliopis-
tossa. Riitta on työskennellyt liitossa vuodesta 
1983. Liiton 125-vuotisjuhlavuonna 2017 hän 
sai liiton kultaisen ansiomerkin.

”Vapaa-aikani kuluu liikunnan merkeissä: 
jumppaan, joogaan ja talvisin tykkään hiihdellä. 
Kuorolauluharrastus on kuulunut jo pidempään 
viikoittaiseen ohjelmaan. Toisinaan innostun 
käsitöiden tekemisestä.” 

Lisäksi liiton luottamustoimisella puheen-
johtaja Katri Kiviniemellä on työsopimus liiton 
kanssa 50-prosenttisella työajalla. 

• Liiton toimiston puhelimeen vastataan arkisin klo 9–11.30 ja 12.30–15. 
•  Toimistolle voi lähettää sähköpostia osoitteella toimisto@sell.fi, jäsenmaksuasioissa 

osoitteeseen jasenmaksut@sell.fi. Henkilökunnan osoitteet ovat muotoa etunimi.suku-
nimi@sell.fi. Eläinlääkärilehden osoite on toimitus@sell.fi. 

•  Liiton kanssa samassa toimistossa Helsingin Alppiharjussa työskentelevät liiton omis-
tamien Fennovet Oy:n ja Tilipalvelu Ellin henkilökunta. Jäsenet saavat koulutusta ja tili-
palveluja jäsenalennuksella, www.fennovet.fi, www.tilipalveluelli.fi.

Halloo, kuuleeko toimisto? Halloo, kuuleeko toimisto? 

Veera Kurenlahti

Eeva Mikkonen

Liina Sipilä, 
perhevapaalla

Johanna Karlström

Anna Parkkari

Tii Salmela

Riitta Puro

Sointu Jalkanen

www.sell.fi
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