Suomen Eläinlääkäriliiton 125-vuotisjuhla 30.9.2017
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Hyvät juhlavieraat, rakkaat kollegat

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 125 vuotta muun muassa ensimmäisen Sherlock Holmes -kirjan julkistamisesta
ja Tarun sormusten herrasta kirjoittaneen Tolkienin syntymästä. Molemmat olisivat aivan hyviä syitä juhlia,
mutta kyllä maailmankuulut salapoliisit ja hobitit jäävät toiseksi suomalaisille eläinlääkäreille.
Eläinlääkäriliitto perustetiin päivälleen 125 vuotta sitten jokusen laukka-askeleen päässä täältä, hotelli
Kämpissä.
Moni saattaa nyt pohtia, miksi emme juhli tänään siellä. Tämä johtuu tietenkin siitä, että me eläinlääkärit
olemme historian tuntevia ja ennen kaikkea arvostamme aitoutta. Alkuperäinen hotelli Kämp purettiin
kokonaan vuonna 1967. Nykyisin paikalla on vain pahainen rekonstruktio.
Koska monet meistä työskentelevät tai ovat työskennelleet maaseudulla, sopii juhlapaikaksemme paremmin
Vanha ylioppilastalo, joka vuonna 1870 valmistui kauas Helsingin ydinkeskustasta, lähes maaseudulle, jotta
opiskelijat eivät häiritsisi hillittyä kaupunkilaiselämää.
Vanha ylioppilastalo on erityisen tunnettu vuoden 1968 tapahtumista. Silloin oli Euroopan hullu vuosi ja
esimerkiksi opiskelijat pystyttivät barrikadeja Pariisiin. Suomessakin ylioppilaat äityivät niin radikaaleiksi, että
valtasivat peräti tämän oman talonsa.
Nyt lähes 50 vuotta myöhemmin me eläinlääkärit olemme vallanneet Vanhan koko viikonlopuksi. Tosin
hivenen hillitymmin: Emme tullessamme rikkoneet ikkunaa vaan maksoimme asianmukaisen tilavuokran.
Täällä juhlassa on paikalla tuon ajan eläinlääketieteen opiskelijoita. Te saatatte muistaa, oliko kukaan niin
radikaali, että olisi osallistunut tämän talon valtaamiseen. Jos ei, niin selitys voi olla, että
eläinlääkäriopiskelijoilla piti kiirettä toisaalla. Hämeentiellä olivat 20 vuotta kestäneet korkeakoulun
rakennustyöt vihdoin päättyneet, ja kesällä oli valmistunut ensimmäinen vuosikurssi, joka oli opiskellut koko
tutkintonsa Suomessa.
Seuraavana vuonna, 1969, EKY kuitenkin jo järjesti Rautatientorilla kunnon mielenosoituksen, Saasteviikon
nimeltään.
Eläinlääkäriopiskelijat ovat myöhemminkin osoittaneet omintakeista radikalismia mm. viemällä vuohia
Hämeentieltä opetusministeriön eteen mielenosoituksessa vastustaessaan tiedekunnan siirtoa Hämeentieltä
Kuopioon.
Tiedekunta siirtyi sittemmin Viikkiin, mutta EKY-talon onnistui säilyttämään barrikadeilta kaupunginvaltuustoon
siirtynyt liiton entinen puheenjohtaja Sanna Hellström. En ole varma, onko säilytetylle talolle löytynyt mitään
järkevää käyttöä, mutta se ei ole meidän huolemme, pala historiaamme jäi kuitenkin Hämeentielle.

Hyvät eläinlääkärit, rakkaat kollegat,

Me täällä historiallisella Vanhalla ylioppilastalolla juhlistamme Eläinlääkäriliittoa, joka täyttää tänään 125
vuotta. Mitä me juhlimme, kun juhlimme Eläinlääkäriliittoa?
Eläinlääkäriliitto on tietenkin ammattiliitto ja edunvalvontajärjestö. Pyrimme huolehtimaan kaikkien
eläinlääkärien asemasta ja ansiokehityksestä, asiallisista työskentelymahdollisuuksista ja olosuhteista. Välillä
tämä on tietenkin haastavaa, kun jäsenten tarpeet voivat olla jopa ristikkäisiä. Eläinlääkäriliiton
perustamiskokouksen motto oli, ”sovussa pienet asiat kasvavat”. Tämä motto on vieläkin ajankohtainen, sillä
olemme edelleen pieni liitto, vaikka jäsenmäärä onkin perustamiskokouksesta 200-kertaistunut.
Mutta Eläinlääkäriliitto ei ole vain edunvalvontaorganisaatio. Se on paljon enemmän. Meidän tehtävämme on
vaikuttaa yhteiskunnassamme niin eläinten ja ihmisten yhteisen terveyden vaalimiseen yhdessä muiden
lääkäriammattien kanssa, hyvään eläinten pitoon ja turvalliseen elintarviketuotantoon Suomessa. Omalta
osaltamme pidämme huolta kokonaisten tuotannonalojen, maatalouden ja elintarviketeollisuuden,
elinvoimaisuudesta. Meidän tehtävämme on vaikuttaa korkeatasoisen eläinlääketieteellisen koulutuksen ja
osaamisen säilymiseen ja kehittämiseen.
Tämän lisäksi Eläinlääkäriliiton tärkeä tehtävä on ylläpitää kollegiaalisuutta ja eläinlääkärien yhteisöllisyyttä.
Siitä näissä juhlissa on ennen muuta kysymys. Vanhojen ja uusien kollegoiden tapaamisesta, muistojen
jakamisesta ja mukavasta yhdessäolosta.
Dear colleagues, rakkaat kollegat
I warmly welcome you to celebrate this anniversary of Finnish Veterinary Association.
Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi juhlimaan 125-vuotiasta Eläinlääkäriliittoa.

