Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta

Get together -ilta

Get together -iltamat perjantaina 29. syyskuuta
KUVAT: KATRI HELMINEN

Juhlavuoden huipennus alkoi perjantai-illan iloisesta yhdessäolosta musiikin, seurustelun
ja EKY:n speksin siivittäminä. Mukana oli noin 260 eläinlääkäriä.
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Virallinen vastaanotto

Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta

Eläinlääkäriliiton 125-vuotisjuhlan virallinen
vastaanotto, lauantai 30. syyskuuta

Vasemmalla
liiton puheenjohtaja Päivi
Lahti ja sinisessä leningissä
valtuuskunnan
puheenjohtaja
Hanna Nurmi.

”… liittomme tulee olemaan se ammattilainen,
joka aina uudestaan
kutsutaan eläkkeeltä takaisin töihin, kun
ilman sitä ei vaan hommat suju. Juhlikaamme
siis tänään keski-ikäistä
Eläinlääkäriliittoa, eläkeikä ei koita vielä 125 vuoteen”,
tervehti Suomen Kunnaneläinlääkäriliiton Marita Saarikivi.

KUVAT: KATRI HELMINEN

Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa
pidettiin juhlien vastaanotto
sidosryhmille: musiikkia, kohtaamisia
ja muutama hyvä puhe.

Musiikkisalissa keskustelivat muun muassa vasemmalta
Olli Ruoho, Bertil Henriksson ja Veli-Mikko Niemi.

Tartosta mukana eläinlääketieteen opiskelijoiden Suolet
ry:n edustajat Katariina Velling ja Jannica Lindstedt, oikealla Omaeläinklinikan Sanna Ormio.

Norjan eläinlääkäriliiton tervehdyksen toi Hans Petter Bugge.
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Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta

Iltajuhla lauantai 30. syyskuuta

Eläinlääkäriliiton 125-vuotisjuhlan huipennus,
lauantai 30. syyskuuta

”Hyvät eläinlääkärit,
rakkaat kollegat, me
juhlimme Suomen
Eläinlääkäriliittoa. Ja
mitä me silloin juhlimme”... pohti liiton
puheenjohtaja Päivi
Lahti.
Lue juhlapuheita liiton
sivulta juhlavuoden
kohdalta www.sell.fi
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ILTAJUHLAN KUVAT: JARI HÄRKÖNEN

Loisteliasta juhlailtaa vietettiin päivälleen 125 vuotta perustamisesta 170 juhlavieraan voimin.

Vasemmalla laulua miekalla johtanut Olli Jokinen ja oikealla illan juontaja Jouko Koppinen.

Iltajuhla lauantai 30. syyskuuta

Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta

Juhlavieraita Virosta, eläinlääkäriliiton
puheenjohtaja Priit
Koppel ja avec Ingrid
Hang.

"Ammattikunta tarvitsee edelleen vahvoja persoonia, jotta
yhteiskuntamme
saisi kouluttamistaan
eläinlääkäreistä mahdollisimman suuren hyödyn", sanoi
professori emeritus
Hannu Saloniemi
juhlapuheessaan. Koko puheen voi lukea
liiton verkkosivulta,
juhlavuoden kohdalta.
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Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta

Iltajuhla lauantai 30. syyskuuta

Liiton 125-vuotinen historia tiivistyi kahden näyttelijän kuvaelmaan. Sen voi nähdä myös Eläinlääkäripäivillä keskiviikkona,
katso sivua 503.
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Suomen Eläinlääkäriliitto 125 vuotta

Iltajuhla lauantai 30. syyskuuta

Juhlassa kutsuttiin seitsemän
kunniajäsentä

Juhlissa annettiin kymmenen
kultaista ansiomerkkiä

Hellström Sanna
Liiton puheenjohtajana toiminut ansiokkaasti ammattikunnan hyväksi. Yhteiskunnallisena
vaikuttajana sekä työssään eläintarhan johtajana lisännyt eläinlääkärin ammatin arvostusta.
Korkeala Hannu
Luonut johtamastaan elintarvike- ja
ympäristöhygienian laitoksesta palkitun kansainvälisen
huippuyksikön. Tuonut ansiokkaasti esiin eläinlääkärin
monialaisen koulutuksen merkitystä elintarviketurvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Vuoden eläinlääkäri
2006 ja Topi Salmi -tiedepalkinto 2007.
Pyörälä Erkki
Toiminut yli 30 vuotta arvostettuna käytännön tuotantoeläinpraktiikan opettajana eläinlääkäreille. Rakentavana voima liiton eettisessä valiokunnassa, kunnianeuvostossa ja luottamusneuvostossa.
Rinta-Jouppi Meeri
Valtuuskunnan ja hallituksen aktiivinen jäsen 20 vuotta. Edistänyt eläinlääkärien fyysistä ja henkistä hyvinvointia sosiaalivaliokunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana. Merkittävä panos Eläinlääkärin työterveys
-kirjan julkaisemisessa. Merkittävä arvovaikuttaja yhteiskunnassa ja ammattikunnassa.
Ruoho Olli
Arvostettu huippuasiantuntija eläinten terveydenhuollossa sekä tautisaneerausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Pitkäaikainen valtuuskunnan puheenjohtaja ja
liiton edustaja eri työryhmissä. Vuoden eläinlääkintäteko 2010 osana ETT:tä ja Pro Maaseutu -palkinto.
Sario Kirsi
Luotsannut menestyksellisesti puheenjohtajana liittoa
ammattikunnan suurten muutosten keskellä vuosina
2011–2016. Namibian eläinlääkintähuollon kehittäjä.
Sovijärvi Ava
Mittava työ ensimmäisenä naiseläinlääkärinä puolustusvoimissa. Hyödyntänyt ansiokkaasti ympäristöterveydenhuollon erityisosaamistaan rauhanturvaamistehtävissä. Innostava ja pitkäaikainen vaikuttaja
valtuuskunnassa, hallituksessa, valiokunnissa ja työryhmissä. Vuoden eläinlääkäri 2012.

Bugge Hans Petter
Rakentava voima Nordic-Baltic-yhteistyössä FVE:n sisällä. Bugge toimi Norjan
eläinlääkäriliiton pääsihteerinä vuosina
2005–2017.
Helminen Katri
Ansiokas eläinlääketieteen historian
tutkija. Todellinen suurtyö Eläinlääkäriliiton historiakirjan kirjoittajana. Positiivisella ja lämpimällä otteella esiintuonut vaikeitakin asioita ammattikunnan
menneisyydestä.
Kojo Markku
Lääkäriliiton pitkäaikaisena edunvalvontajohtajana huomioinut kiitettävällä
tavalla myös eläinlääkäriammattikunnan
tarpeet edunvalvonnassa. Toiminut ansiokkaasti myös Eläinlääkäriliiton palveluksessa julkisen sektorin asiamiehenä.
Koppinen Jouko
Tieteellisen kirjoittamisen erityisasiantuntija Australiassa ja Suomessa. Eläinlääkärilehden pitkäaikainen tieteellinen
toimittaja. Pitkäaikainen luottamusneuvoston jäsen. Ammattieettisen keskustelun ylläpitäjä ja näyttöön perustuvan
tieteen puolustaja.
Maijala Riitta
Edistänyt ansiokkaasti elintarviketurvallisuutta ja eläinlääketieteen arvostusta
toimiessaan Euroopan Elintarvikeviraston riskinarviointiosaston johtajana.
Edistänyt eläinlääkärin ammatin arvostusta merkittävissä tehtävissä opetus- ja
kulttuuriministeriössä sekä Suomen
Akatemiassa.
Puro Riitta
Eläinlääkäriliiton toimiston ahkera ja
tunnollinen työntekijä vuodesta 1983.
“Riitta auttaa aina.” “Riitta järjestää kaiken.”

Pälve Heikki
Lääkäriliiton toiminnanjohtajana huomioinut tasapuolisesti
myös eläinlääkärien näkökulmat
edunvalvonnassa ja ammattieettisessä
yhteistyössä Lääkärikartellin sisällä.
Rasi Jaakko
Kehittänyt ansiokkaasti korkeatasoista
pieneläinpraktiikkaa osana kunnallista eläinlääkintähuoltoa ja onnistunut
yhdistämään kunnallisen ja yksityisen
sektorin päivystysyhteistyössä. Osallistunut kuntatason eläinsuojeluvalvonnan
ja löytöeläinten hoidon ennakkoluulottomaan kehittämiseen. Toiminut pieneläinpraktiikan luotettuna asiantuntijana
edunvalvontaneuvotteluissa.
Rydman Risto
SEY:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja.
Suomalaisen eläinsuojelun ja eläinsuojelujuridiikan pioneeri. Kehittänyt rakentavalla tavalla eläinlääkärikunnan ja
vapaaehtoisen eläinsuojelun yhteistyötä
Soininen Olli
Kunnallisen eläinlääkintähuollon kehittäjä ja hevosreproduktion huippuasiantuntija. Mittava ennakkoluuloton ja
luova työpanos liiton valtuuskunnassa,
hallituksessa, valiokunnissa ja työryhmissä.
Sukura Antti
Arvostettuna opettajana ja dekaanina
vienyt suomalaista eläinlääkärikoulutusta ja eläinlääketieteellistä tutkimusta
maailman parhaimpien joukkoon. Suomen Eläinlääketieteen säätiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja.
Kiitospuheeen piti Kirsi Sario.
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