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1.

YLEISTÄ

Suomen Eläinlääkäriliiton 112.
toimintavuosi oli vilkas ja toimintarikas. Kertomusvuonna jäsenistö
valitsi uuden valtuuskunnan,
toimihenkilöiden toimenkuvat
muuttuivat, eläinlääkintähuoltolain uudistaminen käynnistyi,
ympäristöterveydenhuollon alueelliset kokeiluhankkeet etenivät,
kuntien ja valtion eläinlääkärit
saivat uudet virkaehtosopimukset ja hevossairaalan resursseista
väännettiin kättä.
Loka–marraskuussa pidetyssä
valtuuskunnan vaalissa valittiin
vuosien 2005–2007 valtuuskuntaan
30 varsinaista jäsentä ja kaksi opiskelijajäsentä. Varajäseniä valittiin
kymmenen ja opiskelijavarajäseniä
valittiin kaksi. Vaali suoritettiin
postiäänestyksenä ja vaalissa käytti
äänioikeuttaan yhteensä 553 liiton
jäsentä. Uusi valtuuskunta järjestäytyi marraskuussa pidetyssä ensimmäisessä kokouksessaan.
Liiton toimihenkilöorganisaatiossa tapahtui merkittävä muutos,
kun tiedottaja Lumia Ojajärvi erosi
tehtävästään. Liitto osoittautui halutuksi työpaikaksi, kun tiedottajan
tehtävään tuli yhteensä 170 hakemusta. Hakijoiden joukosta liiton
uudeksi tiedottajaksi valittiin FM
Anna Parkkari. Tiedottajan vaihtumisen myötä liiton toimintoja
päätettiin tehostaa liiton henkilökunnan toimenkuvien muutoksilla. Liiton toimistoeläinlääkärin
työpanos kohdennettiin ympäristöterveydenhuollon alueellisten kokeiluhankkeiden seurantaan, liiton
puheenjohtaja nimettiin Eläinlääkärilehden vastaavaksi päätoimittajaksi sekä uuden tiedottajan
resursseja lisättiin ja kohdennettiin
Eläinlääkärilehden kehittämiseen.
Yksi kertomusvuoden merkittävimmistä käynnistyneistä lainsäädäntöprosesseista oli eläinlääkintähuoltolain uudistaminen.
Liitto nimesi edustajansa ministeriön perustamaan eläinlääkintähuoltotyöryhmään ja kävi vilkasta
keskustelua tulevien lainsäädän-

Anna Parkkari

Joulukuun hallituksen kokouksessa kukitettiin pois jäävät luottamustoimiset: valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Pärnänen, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Fia
Westerholm, hallituksen jäsen Eeva Sovijärvi ja puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä.
Taustalla liiton puheenjohtajia.

tömuutosten sisällöstä ja aikataulusta. Eläinlääkintähuoltolain
uudistaminen sivusi merkittävällä
tavalla useita muita liiton keskeisiä
teemoja kertomusvuoden aikana.
Näistä teemoista merkittävin oli
ympäristöterveydenhuollon alueellinen kehittäminen, johon liitto
panosti sekä toimiston että luottamushenkilöiden resursseja. Liitto
järjesti ympäristöterveydenhuollon
alueellisiin hankkeisiin osallistuville eläinlääkäreille koulutus- ja
seurantatilaisuuden, jossa keskusteltiin hankkeiden tilasta. Lisäksi
eläinlääkäripäivien yleissektio käsitteli aihetta.
Marras–joulukuussa liiton neuvottelijat kävivät neuvotteluja sekä
valtio- että kuntasektorin työ- ja
virkaehtosopimusten uusimisesta.
Liiton käymien neuvotteluiden
painopistealue oli kuntapuolen
lääkärisopimuksen uusimisessa.
Julkisen sektorin sopimukset saatiin liiton osalta valmiiksi joulukuun kuluessa. Kaikki sopimukset
olivat palkankorotusvaikutuksel-

taan vähintään TUPO:n tasoiset.
Lääkärisopimukseen saatiin myös
merkittäviä sisällöllisiä muutoksia.
Vuoden eläinlääkäriksi valittiin
hevospraktikko Jukka Houttu.
Houtun valinta sai runsaasti huomiota joukkoviestimissä.
Toimintavuoden ehkä merkittävin yksittäinen voimainponnistus
oli julkisen rahoituksen saaminen
yliopiston hevossairaalalle. Myönteisen tuloksen takana oli ammattikunnan yhtenäinen toiminta
monella eri tasolla ja näyttämöllä.
Opiskelijat nousivat barrikadeille,
tiedekunta painosti opetusministeriötä ja liitto neuvotteli poliitikkojen kanssa.
Valtiosektorilla toimintavuotta
leimasivat uudet palkkausjärjestelmät. Neuvotteluja palkkausjärjestelmien toteuttamisesta käytiin
EELAssa, EVIssä, KTTK:ssa, Lääkelaitoksessa, maa- ja metsätalousministeriössä sekä yliopistosektorilla.
Tavoitteista huolimatta yhtäkään
sopimusta ei saavutettu toimintavuoden aikana.
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2.

JÄSENISTÖ

Liitossa oli vuoden lopussa 1704
jäsentä.
Liittoon hyväksyttiin kertomusvuoden aikana 108 uutta jäsentä ja
viisi jäsentä erosi. Kertomusvuoden
aikana liiton jäsenistä kuolivat
Esko Nurmi, Viljo Simanainen ja
Seppo Talanti.
Kuntasektorilla olevista liiton
jäsenistä noin 12 prosenttia on
kokopäivätoimisia hygieenikkoja.
Valtiosektorilla olevista jäsenistä
13 prosenttia on tarkastuseläinlääkäreitä, 35 prosenttia valtionhallinnossa ja 52 prosenttia opetus- ja
tutkimustehtävissä.
Jäsenkunnasta 35 prosenttia
on miehiä ja 65 prosenttia naisia.
Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan
nuoremmissa ryhmissä jopa siten,
että alle 35-vuotiaista on naisia
noin 91 prosenttia ja vastaavasti
yli 50-vuotiaista on miehiä noin
71 prosenttia.

3. LIITON ORGANISAATIO
JA TOIMIELIMET
3.1

Yleistä

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä.
Liitolla ei ole varsinaista alakohtaista tai aluekohtaista organisaatiota,
mutta eläinlääkärien alakohtaiset
erikoisyhdistykset ja alueelliset
paikallisseurat ovat läheisessä yhteistyössä liiton kanssa.
Sääntöjen mukaan liiton päätäntävaltaa käyttävät valtuuskunta ja
hallitus. Toimeenpanevana elimenä
on hallitus. Se nimeää työryhmät
niiden toimikausiksi sekä valiokunnat vuosittain. Toimisto sijaitsee
liiton kotipaikassa Helsingissä.
3.2

Liittoon kuului noin 93 prosenttia Suomen eläinlääkäreistä. Jäsenistö
jakautuu seuraavasti:

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenkunnan jakauma

tuuskunnan järjestäytymiskokous
pidettiin 20. marraskuuta. Kaikki
kokoukset pidettiin Lääkäritalossa
Helsingissä.
Valtuuskunnan puheenjohtajana
toimi Juha Pärnänen ja varapuheenjohtajana Fia Westerholm.
Valtuuskunnan muita jäseniä olivat
Merja Dahlbom, Marko Finni, Annamari Heikinheimo, Sakari Heinänen, Tuomas Herva, Marjo-Riitta
Hämäläinen, Inna Ilivitzky, Jouko
Jakala, Juha Keskitalo, Jere Lindén,

Miia Lindström, Jouni Niemi,
Pirkko Pirinen, Vuokko Puurula,
Vesa Rainio, Meeri Rinta-Jouppi,
Olli Ruoho, Irmeli Sippola, Kirsti
Sipponen, Olli Soininen, Pauli
Sorvisto, Pia Vennerström ja EevaRiitta Wirta. Lisäksi valtuuskunnan kokouksiin ovat osallistuneet
liiton puheenjohtaja ja hallituksen
jäsenet. Valtuuskunnan sihteerinä
on toiminut liiton toiminnanjohtaja. Liiton toimistoeläinlääkäri,
talouspäällikkö ja tiedottaja ovat

Anna Parkkari

VALTUUSKUNTA

Vuoden 2001 liittokokouksessa valittu valtuuskunta kokoontui kaksi
kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15. toukokuuta ja
sääntömääräinen syyskokous 20.
marraskuuta. Lisäksi uuden val-

Valtuuskunta keskittyy viimeisessä kokouksessaan. Takarivissä näkyvissä Tuomas
Herva, Juha Keskitalo, Sakari Heinänen ja keskirivissä Jouko Jakala, Marko Finni,
Pirkko Pirinen, Inna Ilivitzky, Annamari Heikinheimo ja edessä Kirsti Sipponen.
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Anna Parkkari

Anna Parkkari

Hallitus yhdistetyllä kesäretkellä ja pikkujouluissa Päijänteellä. Vasemmalta Sanna Hellström, toiminnanjohtaja Mika
Leppinen, Eeva Sovijärvi, puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä,
Antti Nurminen ja kyykyssä Olli Kauko. Hallituksen jäsenistä
kuvasta puuttuvat Esa Kesti ja Antti Niinistö.

Hallitus työn touhussa marraskuussa. Kokous pidettiin tavanomaiseen tapaan liiton toimistolla.

osallistuneet kokouksiin läsnäoloja puheoikeudella.
Säännöissä määrättyjen asioiden
lisäksi valtuuskunta on käsitellyt muun muassa liiton sääntöjä,
valtuuskunnan vaalijärjestystä,
luottamusneuvoston toimintasääntöä, luottamusneuvoston jäsenten
nimeämistä, tulevaisuustyöryhmää,
liiton ansiomerkin myöntämistä,
toiminnan painopistealueita vuosille 2002–2004, toverilahjaa ja
jäsenasioita.
Valtuuskunnan
viimeinen
kokous 20. marraskuuta.
3.3

Hallitus

Kertomusvuoden aikana liiton ja
samalla hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ari-Matti Pyyhtiä,
varapuheenjohtajana Eeva Sovijärvi
sekä hallituksen jäseninä Sanna
Hellström, Olli Kauko, Esa Kesti,
Antti Niinistö ja Antti Nurminen.
Valtuuskunnan puheenjohtaja Juha
Pärnänen ja valtuuskunnan varapuheenjohtaja Fia Westerholm ovat
osallistuneet hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin.
Kokousten sihteerinä on toiminut
toiminnanjohtaja. Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet läsnäolo- ja
puheoikeudella liiton toimistoeläinlääkäri ja tiedottaja.

Hallitus on toimintavuoden
aikana kokoontunut 12 kertaa ja
käsitellyt yhteensä 156 päätösasiaa.
3.4 Työryhmät ja
valiokunnat

Hallitus on kertomusvuonna asettanut seuraavat valiokunnat:
Eettisten asioiden valiokunta
puheenjohtaja Seppo Lamberg; jäsenet Tiina Autio, Erkki Pyörälä,
Leena Suojala, Eero Tuominen;
sihteeri Marjut Hämäläinen
Valiokunta ei kokoontunut
vuoden aikana. Valiokunta otti
kuitenkin kantaa eläimen lopettamiseen Eläinlääkärilehdessä julkaistussa laajassa artikkelissa, jossa
liiton puheenjohtaja ja eettisen
valiokunnan puheenjohtaja esittivät
myös näkemyksensä asiasta.
Eläinsuojeluvaliokunta
puheenjohtaja Hanna Maria
Voipio; jäsenet Heidi Härtel, Paula
Junnilainen, Taina Laine, Jukka
Marttila, Katri Wermundsen; sihteeri Marjut Hämäläinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa. Se käsitteli jousimetsästyksen kieltämistä
taajama-alueilla, sikakasvatuksen

nykytilannetta, luonnonvaraisten eläinten hoidon järjestäminen
-vetoomuksen nykytilaa, porojen
kuohintaa ilman kivunpoistoa,
sairasteurastamisen loppumista ja
Virosta tuotavien koirien rabiesriskiä. Valiokunta otti kantaa myös
sikojen kasvatukseen, hevosten
lopettamiseen ja eläinlääkäreihin
kohdistuvaan rabiesriskiin. Valiokunta keskusteli myös tiedekunnan eläinsairaalan siirtämisestä
Viikkiin.
Kansainvälinen valiokunta
puheenjohtaja Eeva Sovijärvi; jäsenet Olli Kauko, Outi Laitinen,
Antti Nurminen, Ari-Matti Pyyhtiä;
sihteeri Marjut Hämäläinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana neljä kertaa, jolloin käsiteltiin muun muassa FVE:n asioita
sekä pohjoismaisissa puheenjohtajakokouksissa käsiteltyjä asioita.
Koulutusvaliokunta
puheenjohtaja Minna Rinkinen;
jäsenet Virpi Ala-Risku, Irmeli
Happonen, Seija Heikkinen, Sebastian Hielm, Timo Soveri, Leena
Väihkönen, Petri Yli-Soini; sihteeri
Raija Korolainen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kahdeksan kertaa. Sen
tehtävänä oli valmistella Eläinlää-
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käripäivien ohjelma. Valiokunta
huolehti yhdessä liiton toimiston
kanssa päivien käytännön järjestelyistä.
Kunnan palkkavaliokunta
puheenjohtaja Antti Niinistö; jäsenet Sakari Heinänen, TainaRiitta Seppälä, Kirsti Sipponen,
Ritva Tynkkynen, Katri Wermundsen; sihteeri Mika Leppinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana neljä kertaa. Valiokunta
käsitteli kokouksissaan pääasiassa
neuvottelukierrosta ja kunnan työja virkaehtosopimusta koskevia
kysymyksiä.
Opiskelijavaliokunta
puheenjohtaja Henna Pursiainen;
jäsenet Hanna-Kaisa Sihvo, Suvi
Mikkonen, Mari Vainionpää; sihteeri Marjut Hämäläinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa. Se käsitteli
liiton opiskelijajäsenyyttä, matkaapurahahakemuksia ja EKY-illan
järjestämistä. Valiokunta teki ehdotuksen AKAVAn opiskelijastipendin saajasta ja käsitteli AKAVAn
lausuntopyyntöä luonnoksesta yliopistojen tutkintoasetukseksi. Valiokunta järjesti ensimmäisen vuosikurssin tutustumisen liittoon.
Sosiaalivaliokunta
puheenjohtaja Meeri Rinta-Jouppi;
jäsenet Annamari Heikinheimo,
Merja Rantala, Tiina Tiainen,
Tapio Laurila; sihteeri Marjut Hämäläinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Valiokunta
käsitteli työsuojelun toimintaohjelmaa työpaikalla, työterveys- ja
työsuojeluesitettä ja työsuojelun
toimintaohjelmaa.
Talousvaliokunta
puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä;
jäsenet Kalevi Heinonen, Mika
Leppinen, Heikki Putro, Riitta-Mari
Tulamo, Timo Wahlroos; sihteeri
Pirkko Nousiainen
Talousvaliokunta kokoontui
vuoden aikana kaksi kertaa. Va-

liokunta käsitteli liiton talousarvion
vuodelle 2005, liiton tuloslaskelman vuodelta 2003 sekä teki hallitukselle esityksiä liiton varojen
käytöstä.

Eläinlääkärilehden yrittäjäpalstaa,
yrittäjien aseman parantamista
liiton toiminnassa, eläinlääkäriasemien yhteismainosta ja yhteistyötä
sidosjärjestöjen kanssa.

Työvaliokunta
puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä;
jäsenet Sanna Hellström, Eeva Sovijärvi; sihteeri Mika Leppinen
Työvaliokunta kokoontui vuoden
aikana viisi kertaa. Valiokunta valmisteli hallitukselle uuden tiedottajan valinnan. Valiokunta perehtyi
170 työhakemukseen, joiden perusteella kahdeksan hakijaa haastateltiin ja näistä yksi hakija esiteltiin
hallitukselle. Lisäksi valiokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa
henkilöstön palkka-asioita.

Luottamusneuvosto
puheenjohtaja Paula Junnilainen;
jäsenet Jouko Koppinen, Lars-Axel
Lindberg, Erkki Pyörälä, MarjaLeena Ratilainen, Ulla Suutarinen, Anssi Tast; sihteeri Mika
Leppinen
Luottamusneuvosto ei kokoontunut vuoden aikana.

Yksityissektorin palkkavaliokunta
puheenjohtaja Fia Westerholm;
jäsenet Pirkko Hämeenoja, HannaLea Taskinen; sihteeri Mika Leppinen
Valiokunta ei kokoontunut
vuoden aikana.

Suomen Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto
puheenjohtaja Tuomas Herva;
jäsenet Mari Heinonen, Leena
Saijonmaa-Koulumies, Minna
Viitanen, Janne Lunden ja Raisa Iivonen; sihteeri alkuvuoden Marjut
Hämäläinen ja maaliskuun puolivälistä Anna Parkkari
Toimitusneuvosto kokoontui
vuoden aikana viisi kertaa. Kokouksissa päätettiin lehden kehittämisestä muun muassa uudistamalla
sisällysluettelo, kirjoitusohjeet sekä
muille että tieteellisille artikkeleille, muokkaamalla ulkoasua
ja pitämällä tarjouspyyntökierros
seuraavan vuoden painatus- ja
taittotyöstä. Lehden tieteellisen
osion kehittämisestä järjestettiin
syyskuun lopulla hyvin onnistunut
neuvottelupäivä tiedeväen ja toimitusneuvoston kesken. Artikkelien
hankintaa tehostettiin kertomalla
uusista kirjoitusohjeista ja julkaisumahdollisuudesta aktiivisesti.

Yrittäjävaliokunta
puheenjohtaja Juha Pärnänen; jäsenet Merja Dahlbom, Elina Dahlqvist, Eeva Einola-Koponen (15.10.
asti), Jan Ivén, Sari Jalomäki, Esa
Kesti, Olli Kauko, Jouni Niemi, Sam
Salonen; sihteeri Mika Leppinen
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana neljä kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan muun
muassa yrittäjävaliokunnan roolia
yrittäjien edunvalvojana, klinikoiden laatuluokitusjärjestelmää,

Tulevaisuustyöryhmä
puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä;
jäsenet Irmeli Happonen, Pirkko
Hämeenoja, Saija Jokela, Esa Kesti,
Mika Leppinen, Jere Linden, Maija
Nurminen, Anna Ollila, Henna
Pursiainen (23.4. alkaen Saija
Jokelan tilalle), Juha Pärnänen,
Leena Räsänen, Kirsti Sipponen,
Pauli Sorvisto, Hanna-Lea Taskinen; sihteeri Marjut Hämäläinen
Työryhmä kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Työryhmä

Valtion palkkavaliokunta
puheenjohtaja Antti Nurminen;
jäsenet Mikael Artala, Eero Läikkö,
Kristiina Palttala, Leena Räsänen,
Pauli Sorvisto, Marika Kauko,
Tuija Vehmas, Anna-Maija Teppo;
sihteeri Mika Leppinen.
Valiokunta kokoontui vuoden
aikana kaksi kertaa. Valiokunta käsitteli kokouksissaan ajankohtaisia
palkka-asioita ja seurasi valtiosektorilla neuvoteltavia palkkajärjestelmiä.
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Toimiston henkilökunta virkistys- ja kehittämispäivän vietossa.
Kuvassa ovat alhaalta toimistoeläinlääkäri Marjut Hämäläinen, toimistosihteeri Riitta Puro, Fennovetin koulutussuunnnittelija Raija Korolainen, talouspäällikkö Pirkko Nousiainen,
toiminnanjohtaja Mika Leppinen, puheenjohtaja Ari-Matti
Pyyhtiä ja tiedottaja, toimitussihteeri Anna Parkkari.
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valmisteli tulevaisuusraporttia valtuuskunnalle.
Vaalilautakunta
puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä;
jäsenet Pirkko Nousiainen, Kirsi
Sario, Tuomo Tuuli; sihteeri Mika
Leppinen
Lautakunta kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa. Lautakunta
valmisteli ja toteutti liiton valtuuskunnan vaalin.
3.5

Tilintarkastajat

Liiton varsinaisina tilintarkastajina
ovat toimineet KHT Kaija Tuominen Revico Grant Thornton Oy:stä
sekä eläinlääkäri Juha Keskitalo.
Varatilintarkastajana on toiminut
Kaisa Wickström.
3.6

Liiton toimisto

Toimiston henkilökuntaan ovat
kertomusvuonna kuuluneet OTM
Mika Leppinen (toiminnanjohtaja),

ELL Marjut Hämäläinen (eläinlääkäri, päätoimittaja huhtikuuhun asti),
tradenomi Lumia Ojajärvi (tiedottaja
ja toimitussihteeri) 16.1. asti, Anna
Parkkari (tiedottaja ja toimitussihteeri) 15.3. alkaen, HSO-sihteeri
Pirkko Nousiainen (taloussihteeri
19.2. asti, talouspäällikkö 20.2.
alkaen) ja yo-merkonomi Riitta
Puro (toimistosihteeri). Lisäksi
liiton puheenjohtaja ELL Ari-Matti
Pyyhtiä on ollut puoliaikaisessa
työsuhteessa liittoon. Toimistolla
oli vuoden aikana kymmenkunta
koululaista työharjoittelussa.

4.

ULKOISET SUHTEET

4.1

Liiton edustukset

AKAVA
- liittokokous Ari-Matti Pyyhtiä
(varajäsen Mika Leppinen)
- opiskelijavaltuuskunta Saija
Jokela (varaedustaja Henna Pursiainen)

- ammatinharjoittajien ja yrittäjien
neuvottelukunta Elina Dahlqvist
19.11. asti (varaedustaja Jan
Ivén), Mika Leppinen 19.11.
alkaen
- Maatalous- ja ympäristöalan
koulutustoimikunta (OPM)
2001–2004 Marjut Hämäläinen
(varajäsen)
- työelämän toimikunta Mika Leppinen (varajäsen)
- AKALEX Mika Leppinen
Akavan aluetoimikunnat
2003–2004
- Pohjanmaa, Esa Kääntee
- Pohjois-Savo, Paavo Miettinen
- Satakunta, Lauri Merivirta
- Pohjois-Karjala , Pauli Sorvisto
- Pohjois-Pohjanmaa, Varpu
Hirvelä-Koski
- Lappi,Ulla-Anita Karanki
JUKO
- kunnan neuvottelukunta
Mika Leppinen (varajäsen)
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Lääkärikartelli
- hallitus Mika Leppinen (varapuheenjohtaja), Ari-Matti Pyyhtiä
(jäsen), Sakari Heinänen (varajäsen), Marjut Hämäläinen
(varajäsen)
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
- Tietotoimintojen toimikunta
Lumia Ojajärvi 16.1. asti
Maa- ja metsätalousministeriö
(MMM)
- Kalatautistrategiatyöryhmä Juha
Keskitalo (varajäsen Ari-Matti
Pyyhtiä)
- Eläinlääkäriliiton edustaja MMM:n
pysyväksi asiantuntijaksi Sakari
Heinänen
- Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta Sakari Heinänen, Paula
Junnilainen (varajäsen)
- Sivutuoteasioiden yhdyshenkilö
Marjut Hämäläinen
- Eläinsuojelutyöryhmä Paula
Junnilainen, Antti Niinistö (varajäsen)
- Eläinlääkintäjaosto Ari-Matti
Pyyhtiä, Marjut Hämäläinen
(varajäsen)
- Tarttuva tauti -työryhmä Meeri
Rinta-Jouppi (varajäsen)
- Mikrobilääkkeiden käyttöesimerkit -ohjekirjan päivitystyöryhmä
Satu Pyörälä, Olli Peltoniemi ja
Merja Rantala
- Tuotantoeläinten hyvinvointistrategian työryhmä Anssi Tast,
Antti Niinistö (varajäsen)
- MMM:n henkilöstön yhteistoimintaelin Mika Leppinen
Federation Of Veterinarians
Of Europe (FVE)
- kokousedustajat Antti Nurminen, Ari-Matti Pyyhtiä ja Eeva
Sovijärvi
- lampaiden ja vuohien tarttuvien
eläintautien yhdyshenkilö Inna
Ilivitzky
Opetushallitus
- Karjatalouden tutkintotoimikunta Juhani Taponen
- Eläintenhoidon tutkintotoimi-

kunta Seppo Lamberg, Kristiina
Haasio 15.10. asti, Anna HielmBjörkman 15.10. alkaen
Muut toimielimet
- Eläinten terveydenhuollon (ETU)
ohjausryhmä Ari-Matti Pyyhtiä
- Lääkärien työttömyyskassan hallitus Marjut Hämäläinen, Kirsti
Liukkonen (varajäsen)
- Suomen Akatemian terveyden
tutkimuksen toimikunta LarsAxel Lindberg
- ACTA:n toimituskunta Timo
Soveri
- World Veterinary Association
(WVA) Ari-Matti Pyyhtiä
- Lääkärikartellin kehitysyhteistyöneuvottelukunta Inna Ilivitzky
- Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta Antti Niinistö, Olli
Peltoniemi, Jyri Koponen, TarjaRiitta Vuorikoski, Outi Laitinen
ja Outi Vainio sekä varajäsenet
Torsti Miller, Terttu Vanhamäki,
Olli Mäkelä, Minna Rinkinen,
Heikki Putro ja Marja Raekallio
- European Association of Establishments for Veterinary Education, eläinlääketieteellisten tiedekuntien arviointiryhmä Juha
Pärnänen, Vesa Rainio ja Satu
Pyörälä
- Alueellinen eläinterveydenhuollon kehittämishanke (ELKE) AriMatti Pyyhtiä
- PUHTI-työryhmä Mika Leppinen
- Eläinjärjestöjen juristijuntta Mika
Leppinen
- Suomen Eläinlääkäriliitto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan
jäsenjärjestö

4.2 YHTEYDET
YHTEISTYÖTAHOIHIN
4.2.1

Yleistä

Kertomusvuoden aikana liitto on
ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen
vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen
ja viranomaisten kanssa. Neuvotteluja ja tapaamisia on ollut

muun muassa MMM:n, STM:n,
EELAn, EVIn, Kilpailuviraston, Kuluttajaviraston, Suomen Hippoksen,
Suomen Kennelliiton, eläinsuojelujärjestöjen, AKAVAn ja akavalaisten
liittojen, MTK:n ja Lääketeollisuusliiton sekä eri poliittisten ryhmien
edustajien kanssa.
4.2.2

Eläinlääkäriyhdistykset

Eläinlääkäreiden alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden kanssa liitolla on
yhteistoimintaa koulutuksellisissa
ja järjestöllisissä asioissa sekä palkkauskysymyksissä.
4.2.3 Eläinlääketieteen
kandidaattiyhdistys

Liitto toteutti 5. vuosikurssille
praktiikkakurssin osana tiedekunnan opetusohjelmaa. Lisäksi 5.
vuosikurssille kustannettiin verokurssi ja 6. vuosikurssille kirjanpitokurssi. Liiton toiminnanjohtaja
ja puheenjohtaja pitivät luennot
5. vuosikurssille järjestetyllä yrittäjäkurssilla. Liiton toiminnanjohtaja osallistui alustajana kahteen,
toimistoeläinlääkäri yhteen EKYiltaan.
4.2.4

A-lomat ry

Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Toimintavuonna 14 liiton jäsentä sai
A-lomat ry:n jakamaa lomatukea.

5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ

Säätiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut professori Hannu
Saloniemi sekä jäseninä osastopäällikkö, ELT Veikko Tuovinen,
toimitusjohtaja Jukka Viinanen,
professori Seppo Santavirta, toimitusjohtaja Olavi Kuusela, toimitusjohtaja Seppo Paatelainen,
professori Tuula Honkanen-Buzalski, professori Hannu Korkeala
ja professori Anna-Kaisa Järvinen.
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Säätiön asiamiehenä on toiminut
professori Riitta-Mari Tulamo.
Suomen eläinlääketieteen säätiö
jakoi toimintavuonna apurahoina
yhteensä 130 240 euroa.

6.
6.1

TOIMINTA-ALUEET
Edunvalvonta

Tulopoliittiset neuvottelut aloitettiin alkusyksystä ja sopimus vuosille 2005–2007 hyväksyttiin 29.11.
TUPO:n pohjalta syntynyt valtion
työ- ja virkaehtosopimus allekirjoitettiin 14.12. ja kunnan työ- ja
virkaehtosopimus 15.12. Sopimusten kesto on kaksi ja puoli vuotta,
jolloin palkkoja korotetaan 2,5
prosenttia vuonna 2005, ja 2,2 prosenttia vuonna 2006. Sopimukseen
liittyi laaja työelämän kehittämispaketti sekä valtion veroratkaisu.
Kunnan työ- ja virkaehtosopimuksen pohjalta lääkärijärjestöjen ja
Kunnallisen työmarkkinajärjestön
neuvottelijat pääsivät neuvottelutulokseen uudesta lääkärisopimuksesta. Lääkärisopimuksen
perusteella eläinlääkärien palkkoja
korotetaan 3,3 prosenttia vuonna
2005, minkä lisäksi palkkaohjelmarahaa on loppuvuodesta 2005
jaossa erillisen lääkärisopimuksen
kehittämisryhmän työstä riippuen
0,85–1,3 prosenttia. Em. summien
lisäksi neuvotteluista jäi jaettavaksi
2,005 prosenttia kunnallisen taksakortin korotuksiin. Korotusten
kohdentamisesta päätetään syksyyn 2005 mennessä erillisessä
taksakorttityöryhmässä.
Lääkärikartellin hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Mika
Leppinen on toiminut kartellin
varapuheenjohtajana ja Ari-Matti
Pyyhtiä kartellin hallituksen jäsenenä. Kartellin hallitus on käsitellyt
pääasiassa neuvottelukierrokseen
liittyviä kysymyksiä. JUKO:n liittokokous pidettiin 15.4. ja AKAVAn
liittokokous 26.5. Kummassakin
kokouksessa liittoa edusti liiton
toiminnanjohtaja.

Liiton toiminnanjohtaja on säännöllisesti osallistunut AKAVAn
neuvottelijatapaamisiin, minkä
lisäksi hän on osallistunut JUKO:n
kummipalavereihin kerran kuukaudessa. Toiminnanjohtaja on
kertomusvuoden aikana toiminut
JUKO:n kummiasiamiehenä EELAssa ja EVIssa.
Liiton luottamus- ja toimihenkilöt ovat kertomusvuoden aikana
osallistuneet useiden jäsenten
palkka- ja työsuhdeongelmien hoitamiseen käymällä myös paikallisia
neuvotteluja työnantajan kanssa.
Liiton jäsenneuvonnassa on käsitelty erilaisia työhön ja virkasuhteisiin liittyviä pulmia keskimäärin
10–15 päivässä. Liiton toimisto on
kertomusvuoden aikana kirjoittanut jäsenten pyynnöstä useita
kymmeniä viranomaisille ja työnantajille tarkoitettuja lausuntoja ja
kannanottoja.

6.2

LAUSUNNOT

Kertomusvuonna liitto on antanut
seuraavat lausunnot:
Maa- ja metsätalousministeriölle
- lausunto eläintautien vastustamista pohtineen työryhmän
työstä
- lausunto sivutuoteasetuksen
soveltamisoppaasta Lannan käsittely ja käyttö maatiloilla
- lausunto säädösten uusimistarpeesta koskien eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkejäämiä
- lausunto mikrobilääkkeiden
käytöstä mehiläisillä
- lausunto luonnoksesta elintarvikelaiksi
- lausunto nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista
- lausunto siipikarjan lihahygieniasta
- lausunto ehdotuksesta laiksi
koe-eläintoiminnasta
- lausunto luonnoksesta sivutuoteasetuksen soveltamisoppaaksi

-

-

-

V - Kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä lantaa teknisesti
käsittelevät laitokset
lausunto poronomistajien suorittamasta porojen loislääkinnästä
lausunto eläinsuojeluasetuksen
muuttamisesta
lausunto koskien ensisaapumispaikkoja
lausunto hormonikieltodirektiivin perusteella tehtävistä asetusmuutoksista
lausunto asetusluonnoksesta
koskien eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksia
lausunto sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla
lausunto CAP:tä täydentävien
ehtojen valvonnasta
lausunto eläinlääkärin oikeudesta määrätä PKV-lääkkeitä
lausunto eläintautivaatimusasetuksen muuttamisesta

AKAVAlle
- lausunto luonnoksesta yliopistojen tutkintoasetukseksi
Sosiaali- ja terveysministeriölle
- lausunto kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan
maksullisuuden laajentamisesta
- lausunto terveydensuojelulain
muuttamisesta
Eduskunnan ympäristövaliokunnalle
- lausunto lakiesityksestä eräiden
juomapakkausten valmisteverosta
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle
- lausunto lakiesityksestä eräiden
juomapakkausten valmisteverosta

6.3

JULKAISUTOIMINTA

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk
Veterinärtidskrift -lehteä on kahta
vuotta lukuun ottamatta julkaistu
vuodesta 1893. Se on yksi Suomen
tusinasta vanhimmasta aikakauslehdestä. Lehti on aikakauslehtien
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liiton jäsen ja lehden päätoimittaja
ja toimitussihteeri ovat osallistuneet liiton koulutuksiin.
Lehteä julkaistiin 12 numeroa,
joista yksi oli tuplanumero (7–8).
Kokonaissivumäärä oli 700, edellisvuonna 698. Toimintavuonna
lehteä on kehitetty. Lehden sisältö
jaettiin sisällysluettelouudistuksen
yhteydessä kolmeen osaan: tieteelliset artikkelit, muut artikkelit ja
niin sanotut vakiot. Sisällysluettelo
esitellään nyt ruotsiksi lyhyessä
yhteenvedossa sisällysluettelosivun
lopussa ja sisällysluettelossa käytetään myös kuvitusta.
Lehden lukijakunta jakaantuu
useampaan osaan, ja lehden on
tarkoitus palvella jokaista lukijakuntaa. Opiskelijajäsenyyden
myötä muun muassa yhä useampi
opiskelija seuraa lehteä aktiivisesti. Lehti palvelee eläinlääkäreitä
ammatillisissa ja koulutuksellisissa
asioissa sekä ilmoittajia, työpaikan
tarjoajia ja koulutuksen järjestäjiä ilmoitusfoorumina. Lehden
pääkirjoituksia kirjoittivat päätoimittaja, toimitussihteeri, liiton
puheenjohtaja, toiminnanjohtaja,
valtuuskunnan ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja muutama
muu merkittävässä asemassa oleva
eläinlääkäri. Lehdessä julkaistiin 23
tieteellistä, tarkastettua artikkelia.
Joitain tarjottuja artikkeleita ei
julkaistu. Lehden numero 11 oli
tieteellinen teemanumero tuotantoeläimistä.
Lehden tieteellisen osion kehittämisestä järjestettiin syyskuun
lopulla hyvin onnistunut neuvottelupäivä tiedeväen ja toimitusneuvoston kesken. Sen jälkeen
päätettiin muun muassa suosia
ulkomailla ensi julkaistujen hyvien
artikkelien kaksoisjulkaisemista
suomeksi Eläinlääkärilehdessä ja
kannustaa tutkimuksen tekijöitä
hyödyntämään myös kirjallisuusselvityksiä. Päätettiin myös, että tieteellisen artikkelin tarkastaa kaksi
arvioijaa, milloin mahdollista.
Muiden artikkeleiden kirjoittamisen tueksi otettiin käyttöön
kirjoitusohje elokuussa ja tieteel-

lisen kirjoitusohjeen uudistus
käynnistettiin.
Lehdessä otettiin käyttöön
Mielenkiintoinen
tapaus -palsta,
jossa ei-tieteellisellä tavalla kerrotaan ammattikuntaa kiinnostavista
käytännön tapauksista. Lehti 10 oli
Eläinlääkäripäivien
numero, jossa oli
poikkeuksellisesti
myös tieteellinen ja
muita artikkeleita. Puheenjohtajan
palsta julkaistiin melkein jokaisessa
numerossa ja suosittu Microglossus
ilmestyi 11 kertaa eli kaikissa lehdissä. Lehden ulkoasua uudistettiin
vähitellen.
Lehden päätoimittajana toimi
numeroon 4 saakka ELL Marjut
Hämäläinen ja numerosta 5 alkaen
liiton puheenjohtaja ELL Ari-Matti
Pyyhtiä. Uusi toimitussihteeri FM,
ProCOM PT Anna Parkkari aloitti
maaliskuun puolivälissä. Ilmoitusmyynnistä vastasi talouspäällikkö

Pirkko Nousiainen
ja osoiterekisteristä toimistosihteeri
Riitta Puro. Eläinlääkärilehden toimitusneuvoston
puheenjohtajana
toimi ELL Tuomas
Herva ja sihteerinä alkuvuoden ELL Marjut
Hämäläinen
ja maaliskuun
puolivälistä toimitussihteeri
Anna Parkkari.
Toimitusneuvoston jäseniä olivat ELT Mari Heinonen,
ELT Leena Saijonmaa-Koulumies,
ELT Minna Viitanen, ELT Janne
Lunden ja fil.kand. Raisa Iivonen.
Tieteelliseen toimituskuntaan kuuluivat ELT Marja-Liisa Hänninen,
ELT Liisa Kaartinen, professori
Terttu Katila, professori Hannu
Korkeala, ELT Sven Nikander,
professori Satu Pyörälä, ELT Mirja
Ruohoniemi, professorin Hannu
Saloniemi, ELT Timo Soveri ja
lehteen 9 saakka ELT Veikko Tuovinen.

Anna Parkkari

Lehden tieteellisten artikkelien tulevaisuutta pohdittiin neuvottelupäivänä syyskuussa. Kuvassa takana Reetta Pösö, Olli Peltoniemi, Marja Raekallio, toimitusneuvoston puheenjohtaja Tuomas Herva, Riitta Tulamo, Veikko Tuovinen, päätoimittaja
Ari-Matti Pyyhtiä ja Hannu Saloniemi. Sohvalla vasemmalta Mari Heinonen,
Minna Viitanen, Satu Pyörälä ja Raisa Iivonen. Kuvasta puutuvat tilaisuuteen
osallistuneet Hannu Korkeala, Timo Soveri, Janne Lunden, Jouko Koppinen ja
Anna Parkkari.
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Anna Parkkari

Lehden pääkirjoitukset käänsi
ruotsiksi ELL Leif Wikman. Lehti
painettiin ja taitettiin oululaisessa
Kalevaprint Oy:ssä osin mustavalkoisena. Toimintavuoden syksyllä
järjestettiin tarjouskierros nelivärisen lehden painatuksesta vuodelle
2005. Lehden kannessa oli ilmoitus
kaikissa numeroissa.

6.4

Tiedotustoiminta

6.4.1 Jäsenille suunnattu
viestintä

Vain jäsenille suunnattua tiedotusta
olivat kotisivujen jäsensivut ja postitettava jäsentiedote. Vaaleihin ja
jäsenmaksuun liittyen jäsenistölle
lähetettiin tietoa kirjeitse.
Kotisivuja kokonaisuudessaan
ylläpidettiin, sisältöä järjesteltiin
uudelleen ja päivitettiin säännöllisesti. Uusia linkkejä lisättiin tarpeen mukaan. Jäsenten
osiossa palveltiin muun muassa
työpaikka- ja työnhakijasivuilla,
keskustelupalstalla, jäsentiedotteilla sähköisessä muodossa ja
mahdollisuudella lukea koko
Eläinlääkärilehteä verkossa.
Jäsentiedote ilmestyi kuudesti.
Ensimmäinen postitettiin jäsenille
huhtikuussa uuden tiedottajan aloitettua. Edellinen tiedottaja siirtyi
uusiin tehtäviin jo tammikuussa.
Jäsentiedote ilmestyi nelisivuisena
ja sen sisältö keskittyi ammatillisiin
ja hallinnollisiin asioihin. Liiton
toimielimien toiminnasta kertovaa
tietoa lisättiin.
6.4.2

Vuoden eläinlääkäri Jukka Houttu Yleisradion Tänään iltapäivällä -ohjelman
haastateltavana.
Anna Parkkari

Eläinlääketieteen opiskelijoiden mielenosoituskulkue kokoontui Helsingin Senaatintorilla ja marssi Eduskuntatalolle. Liitto vaikutti asiaan neuvotteluilla
kulisseissa ja julkistamalla oman tiedotteen.
Anna Parkkari

Ulkoinen viestintä

Maailman eläinlääkäripäivän tienoossa toukokuun 4. päivä julkistettiin Vuoden eläinlääkäri -palkinto, jonka sai hevoskirurgi, opettaja
ja praktikko Jukka Houttu Ylöjärveltä. Hänen valintansa saavutti
julkisuuden hyvin, muun muassa
MTV3:n aamulähetys, Yleisradion
useampi radiolähetys ja monet
lehdet haastattelivat ja kirjoittivat
valinnasta.

Opiskelijat olivat aktiivisia opiskeluresurssien turvaamisen ja lisäämisen puolesta.
Hyvin järjestetty mielenosoitus pidettiin 7. lokakuuta.
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Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä järjestettiin joukkoviestimille
tiedotustilaisuus, johon osallistui
yhdeksän toimittajaa, mikä oli
myönteinen saavutus. Tilaisuuden
teemat olivat eläinlääkäreiden rooli
ihmisen terveyden edistämisessä
ja lemmikin kanssa matkustaminen. Ensimmäinen osio tarjosi
taustoittavaa materiaalia vastaisen
varalle. Toisessa osiossa suurimman julkisuuden sai vesikauhun
riski ja pienemmälle huomiolle
jäivät lemmikkieläinpassi ja muut
eläinten maasta tuontiin ja vientiin
liittyvät säädökset. Yleisradion tvuutiset haastatteli kahta luennoitsijaa eläinsuojelurikkomuksista ja lähetys siirtyi pääuutisista uutistulvan
vuoksi klo 21.50 lähetyksen pääuutiseksi. Nelosen tv-uutiset teki
jutun vesikauhu-uhkasta, mutta
se jäi näyttämättä niin ikään uutistulvan vuoksi. Kunnallisvaalien
läheisyys haittasi ainakin Helsingin
Sanomien ja Hufvudstadsbladetin
panostamista päivien uutisointiin.
Päivillä nähtiin ensimmäisen kerran
Eläinlääkäriliiton, Eläinlääkärilehden ja Fennovetin uudet tekstiiliset
julisteet, jotka muodostavat kokonaisuuden esiintyessään yhdessä
vastaanottotiskin taustalla.
Joukkoviestimiin oltiin vuoden
mittaan aktiivisesti yhteydessä tarjoten muun muassa henkilöjuttuja
ja yrittäen vaikuttaa Eläinlääketieteellisen tiedekunnan resursseihin
ja yliopistollisen eläinsairaalaan
rakentamiseen. Joukkoviestinten
uutisoidessa Pietarsaaren lihantarkastusoikeudenkäyntiä myös
Eläinlääkäriliitto sai asiallista ja
hyvää julkisuutta Yleisradion radiokanavalla. Lehtileikkeitä ja radio- ja
televisioesiintymistietoja kerättiin
muun toimen ohella. Tiedot kertovat, että eläinlääkäreihin liittyviä
asioita uutisoidaan kohtuullisen
runsaasti.
Kotisivut ja aiemmin tehty esite
Eläinlääkärit. Joka päivä. palvelivat
kaikkia eläinlääkäreistä ja liitosta
kiinnostuneita.

6.5
6.5.1

Koulutustoiminta
Eläinlääkäripäivät 2004

Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin messukeskuksessa 20.–22.
lokakuuta.
Yleissektion aiheena oli eläinsuojelu. Pieneläinsektion aiheena

Anna Parkkari

Puheenjohtajan katsaus vauhdissa
Eläinlääkäripäivien avajaisissa. Päiville osallistui hiukan yli 700 henkilöä.
Anna Parkkari

oli eksoottiset infektiosairaudet ja
hevossektion laihtuva hevonen sekä varsojen ja aikuisten hevosten
antibioottihoidot. Tuotantoeläinsektion teemana oli tuotantoeläinten hyvinvointi sekä nautojen juoksutusmaha- ja suolistosairaudet.
Elintarvike- ja ympäristöhygienian
sektiossa käsiteltiin säilykeprosessien omavalvontaa. Lihahygieniasektiossa käsiteltiin uusia liha-alan
laitoksia ja niiden toimintaa ja
lihantarkastusta koskevia vaatimuksia.
Osallistujia päiville oli 703. Luennoitsijoita oli 27, joista kolme
oli ulkomaalaisia. Puheenjohtajina
toimi kahdeksan eläinlääkäriä.
Pelkästään näyttelyyn tutustujia
oli 162. Tiedottajana toimi Anna
Parkkari ja toimiston henkilökunta osallistui päivien järjestelyihin.
Eläinlääketieteen opiskelijat toimivat saliavustajina sekä avustivat
tiedotuksessa ja ilmoittautumisten
vastaanottamisessa. Keskiviikkona
oli kunniajäsenlounas liiton kunniajäsenille ja torstaina järjestettiin
senioritapaaminen.
Päivien osallistujille jaettiin Fennovet Oy:n julkaisema luentokokoelma, jonka painosmäärä oli
tuhat kappaletta.
Eläinlääkäripäivien ohjelma
julkaistiin Eläinlääkärilehden numeroissa 5 ja 10 ja kooste päivien
vietosta lehdessä 12.
6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi

Eläinlääkäripäivien suunnittelusta vastaavan koulutusvaliokunnan
puheenjohtaja Minna Rinkinen (oikealla) ja koulutusssunnittelija Raija
Korolainen olivat tyytyväisiä päivien
onnistumiseen.

Kuudennen vuoden opiskelijoille
pidettiin maksuton verokurssi 6.
maaliskuuta. Kouluttajana toimi
Marjo Salin Veronmaksajain Keskusliitosta. Kurssille osallistui 31
opiskelijaa. Viidennen vuosikurssin
opiskelijoille järjestettiin maksuton
kirjanpitokurssi 7. maaliskuuta.
Kurssille osallistui 40 opiskelijaa.
Kouluttajana toimi talouspäällikkö
Pirkko Nousiainen. Molempien
kurssien käytännön järjestelyt hoiti
Fennovet Oy.
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6.6

Jäsenpalvelut

Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana jäsenyytensä perusteella seuraavat liiton jäsenedut:
• taloudellisten ja ammatillisten
etujen valvonta
• JUKO:n luottamusmiesten palvelut
• työ- ja virkaehtosopimukset ja
muut sopimukset
• yleisneuvonta
• yrittäjäjäsenten oikeudellinen
neuvonta
• liiton yhteistyöjuristien antama
oikeusapu
• työnvälitys
• työttömyyskassa
• toverilahja
• vastuu- ja oikeusturvavakuutus, ryhmävakuutukset, Tapiolan vapaaehtoinen laajennettu
vastuuvakuutus
• koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuudet
• Eläinlääkärilehti, jäsentiedote,
kotisivut, eläinlääketieteelliset
tietokannat
• liiton keskustelupalstat Internetissä jäsensivuilla
• Eläinlääkärit. Joka päivä. -esite
• FIMnet FREE -liittymä
• MasterCard jäsen-, maksu- ja
luottokortti
• matka- ja lomaedut sekä alennukset
• AKAVAn jäsenpalvelut
Liiton toimistosta jäsenellä on
mahdollisuus saada muun muassa
seuraavia ohjeistuksia ja lomakkeita sekä materiaalia: yksityissektorin
työnhaku- ja työetuopas, ohjeita
epätyypillisiin työsuhteisiin, ohjeistus ostopalveluista, ohjeistus
työsuhteen alkaessa, tietopaketti
erityisäitiyspäivärahasta, työsopimuskaavakkeita, palveluyritysten
investointi- ja kehittämistakausesite
ja -hakemuskaavake, työsopimuslaki, ammatinharjoittajan sosiaaliturva ja sitä täydentävät vakuutukset
-opas, eläinlääkintäautoa koskeva
tietopaketti, työttömyyttä ja vuorotteluvapaata käsittelevää aineistoa,

suositus suomeksi ja ruotsiksi kunnaneläinlääkärin vastaanottotiloiksi
ja varusteiksi, eläinlääkäreitä koskevat ilmoitteluohjeet sekä eettiset
ja kollegiaaliset säännöt, diasarja
eläinlääkärin työstä, eläinlääkäriviiri, luentokokoelmia, 100-vuotisjuhlakirja, adresseja ja kortteja
Työnvälityksessä on avoimia
työtilaisuuksia ollut tarjolla keskimäärin noin 60–80 ja työnhakijoita
noin 5–15.
6.7 Avustustoiminta ja
stipendit

Toverilahjamaksu sisältyi jäsenmaksuun. Toverilahjan suuruus
oli 1 680 euroa. Kertomusvuonna
maksettiin toverilahja yhden jäsenen omaisille.
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille
3 053 euroa matka-apurahoina.
6.8 Kansainvälinen toiminta
6.8.1 World Veterinary Association (WVA)

Järjestön yleiskokous pidetään joka
kolmas vuosi. Kertomusvuonna ei
pidetty yleiskokousta.

kokoukseen osallistuneet liiton
edustajat. Pohjoismaiden ja Baltian
eläinlääkärijärjestöjen yhteiskokouksissa käsiteltiin pääsääntöisesti
FVE:n kokousten esityslistoja yhteisen Baltian ja Pohjoismaiden
kannan muodostamiseksi. Yhteistyön osapuolet ovat kokeneet menettelyn lisänneen Pohjoismaiden
ja Baltian eläinlääkärijärjestöjen arvostusta ja vaikutusvaltaa FVE:ssä.
6.8.4 Pohjoismainen koulutusyhteistyö

Suomen Eläinlääkäriliitto ry on
Fennovet Oy:n kanssa osallistunut
pohjoismaiseen täydennyskoulutusta suunnittelevaan yhteistyöhön.
Liiton edustajana kokouksissa on
ollut Raija Korolainen. Pohjoismaiden yhteisillä kotisivuilla, www.
nordvet.slu.se, jokainen maa voi
mainostaa omia kansainvälisiä
koulutustilaisuuksiaan. Lisäksi on
sovittu kunkin maan eläinlääkäripäivien ilmoittamisesta maiden
eläinlääkärilehdissä ja osallistumismaksujen suuruudesta. Kokouksia on ollut kahdesti vuodessa
ja niiden tulokset on raportoitu

Anna Parkkari

6.8.2 Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

FVE:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 19.–22. toukokuuta
Prahassa liittoa edustivat Ari-Matti
Pyyhtiä ja Eeva Sovijärvi. Syksyn
sääntömääräisessä yleiskokouksessa 10.–13. lokakuuta Brysselissä
liittoa edustivat Marjut Hämäläinen,
Antti Nurminen ja Eeva Sovijärvi.
6.8.3 Pohjoismaiden ja Baltian maiden välinen yhteistyö

Pohjoismaiden ja Baltian eläinlääkärijärjestöjen yhteiskokoukset
järjestettiin FVE:n kokouksia edeltävinä päivinä FVE:n kokouspaikkakunnilla. Liittoa edustivat näissä
kokouksissa kulloinkin FVE:n

Liitolla oli myynnissä isännänviirejä.
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eläinlääkäriliittojen puheenjohtajien kevätkokouksissa.
7. LIITON HUOMIONOSOITUKSET
7.1

Kunniajäsenet

Kertomusvuonna ei kutsuttu uusia
kunniajäseniä.
7.2

Ansiomerkit

Kertomusvuonna myönnettiin kultainen ansiomerkki liiton entiselle
toiminnanjohtajalle Kalevi Juntuselle hänen täyttäessään 50 vuotta.
7.3

Vuoden eläinlääkäri 2004 oli Jukka Houttu Ylöjärveltä. Hevoskirurgi ja ensimmäisen suomalaisen yksityisen hevosklinikan perustaja Houttu sai runsaasti julkisuutta valinnan yhteydessä. Vuoden eläinlääkäri/eläinlääkintäteko julkistettiin
neljännen kerran.
Maija Aalto

Liiton viirit

Kertomusvuonna liiton viiri luovutettiin dekaani Hannu Saloniemelle
hänen 60-vuotissyntymäpäivänsä
johdosta ja Suomen Kunnaneläinlääkäriliiton puheenjohtajalle Kirsti
Sipposelle hänen 50-vuotissyntymäpäivänsä johdosta.

7.4

Vuoden eläinlääkäri

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin
hevosammattilainen Jukka Houttu
Ylöjärveltä. Hän on arvostettu
ammattilainen, joka on hakenut
paljon oppia muualta maailmassa
ja tuonut sitä sekä Suomeen että
Eurooppaan erityisesti niveltähystysleikkausten osalta. Hän on
jakanut osaamistaan avoimesti
yhteistyön nimissä ja hän opettaa
myös Helsingin yliopistolla. Hänen
vuonna 1977 perustettu klinikkansa on Suomen ensimmäinen
yksityinen hevosklinikka.
Vuoden eläinlääkäriksi voidaan
valita eläinlääkäri, jolla on merkittävä suotuisa vaikutus ammattikuntaan, eläinten hyvinvointiin tai
kansanterveyteen.

7.5

Merkkipäivät

Merkkipäivän johdosta on onniteltu adressilla seuraavia liiton
14
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Eeva Sovijärvi

Oikealla Antti Nurminen FVE:n syyskokouksen iltajuhlassa Brysselissä. Kuvassa vasemmalla Portugalin kokousedustaja
Francesco Camacho, sitten iltajuhlaan kutsuttuja EU-edustustojen eläinlääkintöhuoltoalan henkilöitä ja Nurmisen vieressä
eläinlääkäri Outi Tyni, joka työskentelee Brysselissä erityisasiantuntijana.

jäseniä: Riitta Aho, Pekka Arimaa,
Ilkka Alitalo, Markku Auvinen,
Marja Bergström, Åke Broman,
Karin Castren, Antti Erkkilä, Irma
Etelämäki, Michael Grunér, Heimo
Haavisto, Leena Haimi, Juhani
Hakkarainen, Kirsti Hallamaa,
Arvi Hallavainio, Tapio Harmanen, Pertti Hartikka, Arvo Hassi,
Sakari Heinänen, Merja Hellemann,
Riitta Heuru, Sauli Holmström,
Tuomas Illukka, Heikki Jaakkola,
Liisa Jalkanen, Paula Junnilainen,
Helene Juola, Kalervo Juola, Risto
Juola, Lars Jurvelius, Anna-Kaisa
Järvinen, Mikael Karring, Seppo
Kesäläinen, Olli Koivulehto, UllaMaija Kokkonen, Kyösti Kontio,
Marja-Leena Kumpula, Maarit Kyrö,
Sauli Laaksonen, Pekka Lehvilä,
Stig-Göran Levlin, Leena-Kaisa
Lösslein, Pekka Martola, Mikko
Mattila, Erkki Mikkonen, Yngve

Morelius, Simo Murtomaa, Jerker
Mårtenson, Timo Nurttila, Seppo
Nykänen, Maj-Britt Nyman, JukkaPekka Närhinen, Olli Ojala, Atso
Pajumaa, Kirsti Pekkanen, Pekka
Penttilä, Lea Pessi, Juha Petrelius, Carl-Göran Pousette, Erkki
Pöysti, Jaakko Rasi, Marja-Leena
Ratilainen, Pirkko Rautjoki, Lars
Reinius, Marja Saarinen, Tauno
Saario, Margetta Salminen, Hannu
Saloniemi, Per-Erik Sandell, Henry
Schreck, Taina-Riitta Seppälä, Kirsti
Sipponen, Sirkka Siren, Kai Skutnabb, Erik Smeds, Taisto Soininen,
Heimo Soosalu, Olli Sorvettula,
Timo Soveri, Einar Strandberg,
Pirkko Tavakka, Seppo Toikkonen, Seppo Toivola, Aija Torttila,
Ilpo Tuominen, Simo Unkila, Outi
Vainio, Liisa Wallenius, Pirkko
Valmari, Martti Vasa, Gösta Wasastjerna, Tuulikki Veuro, Eero

Veräväinen, Anna-Stina Wikman,
Sakari Wiren, Björn Voigt ja Eeva
Yrjänäinen.
Onnittelusähke lähetetty Tanskan Eläinlääkäriliiton puheenjohtajalle Per Thorupille hänen 60-vuotismerkkipäivänsä johdosta.

8.

TALOUS

Liiton varainhankinta perustuu
jäsenmaksuun sekä koulutus- ja
julkaisutoimintaan. Liiton jäsenmaksuprosentti oli 1,2. Irtaimistosta on tehty 25 prosentin poisto
ja atk-ohjelmat poistetaan neljänä
vuonna. Fennovet Oy lyhensi
pääomalainaansa toimintavuonna
8 500 euroa ja lainaa 31.12. oli
jäljellä 4 582,14 euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 393 348,16
euroa. Summaan sisältyivät käyt-
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törahaston sekä omakatteisten
rahastojen tuotot. Kirjanpitolain
muuttumisen myötä omakatteisten
rahastojen tuottoja ei enää siirretty
tuloslaskelman kautta rahastojen

pääomiin vaan siirrot tehdään
tasesiirtoina vuoden 2005 alussa.
Liittorahaston tuotto oli 351 896,23
euroa ja Hilve Kortteen rahaston
tuotto oli 4 101,55 euroa.

Liiton sijoitusomaisuus kuuluu
liittorahaston varallisuuteen. Kertomusvuonna liiton sijoitusomaisuus
annettiin kahden rahoitusyhtiön hoitoon: Fondita rahastoyhtiö
ja Danske Capital Finland Oy.
Liiton omistamat osakkeet myytiin
ja varallisuus sijoitettiin rahastoosuuksiin.
Hilve Kortteen rahastoon kuuluvat testamenttilahjoituksena saadut
asuinhuoneistot Helsingissä Tukholmankatu 7:ssä. Taloyhtiössä
tehtiin kertomusvuonna putkija sähköremontti. Tämä vuoksi
vuokratuotot olivat normaalia pienemmät. Kustannukset remontista
olivat 50 440 euroa. Hilve Kortteen
rahastosta on muun muassa jaettu
opiskelijoille matka-apurahoja,
maksettu EKY:n jäseninä olevien
opiskelijoiden Eläinlääkärilehden
tilausmaksuja sekä opiskelijoiden
matkakuluja, kun he ovat olleet
kertomassa lukioissaan eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja
eläinlääketieteen opiskelusta.

Suomen Eläinlääkäriliitto r.y.
Vuodesta 1892. Jäseniä yli 1700.
www.sell.fi
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