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1.   YLEISTÄ

Suomen Eläinlääkäriliiton 113. 
toimintavuosi oli vilkas ja toimin-
tarikas. Kertomusvuonna liiton 
henkilöstössä tapahtui merkittäviä 
vaihdoksia, eläinlääkintähuol-
tolain uudistamista valmisteleva 
työryhmä jatkoi toimintaansa, 
ympäristöterveydenhuollon alueel-
listaminen eteni sekä työ- ja vir-
kaehtosopimusmuutokset astuivat 
voimaan.

Liiton toimihenkilöorganisaati-
oon saatiin merkittävä vahvistus, 
kun OTK Tommi Rainerma aloitti 
liiton ensimmäisenä yksityissek-
torin asiamiehenä. Myös liiton 
eläinlääkäri vaihtui, kun liiton 
pitkäaikainen työntekijä ELL Marjut 
Hämäläinen irtisanoutui ja hänen 
tilalleen valittiin ELL Minnami Mik-
kola. Henkilöstövaihdosten myötä 
liiton toimintoja päätettiin tehostaa 
liiton henkilökunnan toimenkuvien 
muutoksilla. Yksityissektorin asia-
mies otti hoitaakseen yksityissek-
torilla toimivien palkansaajien sekä 
yrittäjien edunvalvonnan, kun taas 
muiden vastuualueita täsmennettiin 
ja rajattiin. Resurssilisäys ja resurs-
sien kohdennuksen muuttaminen 
paransivat huomattavalla tavalla 
erityisesti yksityisen sektorin neu-
vonta- ja edunvalvontapalveluja. 
Resurssilisäysten tasapainottami-
seksi liiton sopimuksia kilpailu-
tettiin, toimintoja järkeistettiin ja 
menopuolta tarkasteltiin kriittisesti. 
Näillä toimenpiteillä saavutettiin 
merkittäviä säästöjä, jotka yhdis-
tettyinä hyvään tulokehitykseen 
saivat aikaan voitollisen tilinpää-
töksen.

Eläinlääkärikunnan edustajat 
osallistuivat aktiivisesti maa- ja 
metsätalousministeriön alaisen 
eläinlääkintähuoltotyöryhmän lain-
valmistelutyöhön ja koko ammat-
tikunta kävi vilkasta keskustelua 
tulevien lainsäädäntömuutosten 
sisällöstä ja vaikutuksista. Eläin-
lääkintähuoltolain uudistaminen 
sivusi merkittävällä tavalla myös 
useita muita liiton keskeisiä tee-
moja. Näistä merkittävin oli ympä-

ristöterveydenhuollon alueellinen 
kehittäminen (YTAKE), johon liitto 
panosti sekä toimiston että luotta-
mushenkilöiden resursseja. Liiton 
hallitus perusti erityisen YTAKE-
työryhmän, joka toimintavuoden 
aikana seurasi eri YTAKE-hankkei-
den kehittymistä sekä antoi useita 
hankkeisiin liittyviä lausuntoja. 
Hallitus nimesi varapuheenjohta-
jansa vastuualueeksi YTAKE-asiat, 
minkä lisäksi toiminnanjohtaja kävi 
useassa alueellisessa neuvottelu- ja 
koulutustilaisuudessa edistämäs-
sä eläinlääkäreiden tavoitteita. 
Jäsenkunnalle järjestettiin myös 
YTAKE-asioihin liittyvä paikallisen 
vaikuttamisen koulutuspäivä, jossa 
eläinlääkäreille annettiin välineitä 
seutukunnalliseen vaikuttamiseen. 
Lisäksi eläinlääkäripäivillä, Eläin-
lääkärilehdessä ja jäsentiedotteessa 
kerrottiin aiheesta.

Uudet kunta- ja valtiosektorin 
työ- ja virkaehtosopimukset as-
tuivat voimaan toimintavuonna. 
Kaikki sopimukset olivat palkan-
korotusvaikutukseltaan vähintään 
TUPOn tasoiset. Kuntapuolella 
lääkärisopimukseen saatiin myös 
merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. 
Valtiosektorilla jatkettiin uusien 
palkkausjärjestelmien valmistelua ja 
sisäänajoa. Palkkausjärjestelmäsopi-
mukset saatiin aikaiseksi EELAssa, 
EVIssä ja KTTK:ssa. Syntyneet 

sopimukset olivat eläinlääkäreil-
le kohtuullisen hyviä verrattuna 
joihinkin muihin ammattiryhmiin. 
Lääkelaitoksessa, puolustusvoimis-
sa ja yliopistosektorilla sopimuk-
sia ei vielä saatu valmiiksi. Myös 
erityisen tarkastuseläinlääkäreitä 
koskevan sopimuksen neuvotteluja 
jatkettiin.

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 
kunnaneläinlääkäri Aimo Välimäki 
Pudasjärveltä. Välimäen valinta sai 
runsaasti huomiota joukkoviesti-
missä. Liitto oli mukana eläinten 
viikon vietossa lokakuussa jul-
kaisemalla Pysäytä pentutehdas 
-julisteen Eläinlääkärilehdessä ja 
lähettämällä edustajansa teemase-
minaariin syyskuun lopulla. Liiton 
sosiaalivaliokunnan ideoima ja 
edistämä Eläinlääkärin työterveys 
-opas julkaistiin Työterveyslaitok-
sen julkaisuna heinäkuussa. 

2.   JÄSENISTÖ 

Liittoon  kuului vuoden lopussa 
1783 jäsentä.           

Liittoon hyväksyttiin kertomus-
vuoden aikana 86 uutta jäsentä 
ja kaksi jäsentä erosi. Kertomus-
vuoden aikana liiton jäsenistä 
menehtyivät Åke Broman, Aulis 
Manninen, Aili Oksanen, Matti 
Rauhala ja Teppo Sihvo.

Liittoon kuului noin 93 prosent-

Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin Lääkäritalossa. Valtuuskunnan puheen-
johtaja Tuomas Herva on eturivissä viides oikealta ja varapuheenjohtaja Kirsti 
Sipponen kolmas oikealta.

Anna Parkkari
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tia Suomen eläinlääkäreistä. Jäse-
nistö jakautui joulukuun lopussa 
seuraavasti:  

- kuntasektori 23 %  
-  valtiosektori 16 %  
-  eläkeläiset 16 % 
-  yksityiset ammatin-

harjoittajat/yrittäjät 12 % 
-  yksityissektorilla toisen 

palveluksessa olevat 10 %  
-  opiskelijat  9 %  
-  muut 14 % 

 

ta tai aluekohtaista organisaatiota. 
Eläinlääkärien alakohtaiset erikois-
yhdistykset ja alueelliset paikallis-
seurat ovat läheisessä yhteistyössä 
liiton kanssa.

Sääntöjen mukaan liiton päätän-
tävaltaa käyttävät valtuuskunta ja 
hallitus. Toimeenpanevana elimenä 
on hallitus. Se nimeää työryhmät 
niiden toimikausiksi sekä valiokun-
nat vuosittain. Toimisto sijaitsee 
liiton kotipaikassa Helsingissä. 

Olli Ruoho, Leena Räsänen, Ari 
Sainio, Taina-Riitta Seppälä, Jani 
Soini, Olli Soininen, Pauli Sorvis-
to, Eero Tuominen, Kirsi Vartia ja 
Eeva-Riitta Wirta. Opiskelijajäseniä 
olivat Anna Ollila ja Mari Vainion-
pää. Valtuuskunnan varajäseninä 
olivat Inna Ilivitzky, Lea Jaakkola, 
Marja Heinola, Seppo Kangas, 
Päivi Lahti, Tarja Lipponen, Liisa 
Palmu, Maija Penttilä, Nina Sarén 
ja Terhi Simonen-Jokinen. Opiske-
lijavarajäseniä olivat Hanna-Kaisa 
Sihvo ja Martta Jalkanen.

Lisäksi valtuuskunnan kokouk-
siin ovat osallistuneet liiton pu-
heenjohtaja ja hallituksen jäsenet. 

Valtuuskunnan sihteerinä on 
toiminut liiton toiminnanjohtaja. 
Liiton eläinlääkäri, talouspäällikkö, 
tiedottaja ja yksityissektorin asia-
mies ovat osallistuneet kokouksiin 
läsnäolo- ja puheoikeudella.

Säännöissä määrättyjen asioiden 
lisäksi valtuuskunta on käsitellyt 
muun muassa eläinlääkintähuolto-
lain uudistamista, Eläinlääkäriliiton 
kantaa eläintauti- ja eläinsuoje-
lutehtävien siirtämisestä kuntien 
vastuulle, kunnaneläinlääkäreiden 
kokonaispalkkauksesta ja eläin-
lääkintähuollon tulevaisuuden 
visiosta, valtuuskunnan syyskoko-
uksen ja seminaarin ajankohtaa, 
jäsenasioita, liiton kolmen vuoden 
toimintasuunnitelmaa ja uuden 
kunniajäsenen nimeämistä.

3.3   Hallitus 

Kertomusvuoden aikana liiton ja 
samalla hallituksen puheenjohta-
jana on toiminut Antti Nurminen, 
varapuheenjohtajana Olli Soininen 
sekä hallituksen jäseninä Sanna 
Hellström, Olli Kauko, Esa Kesti, 
Antti Niinistö ja Eeva-Riitta Wirta. 
Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Tuomas Herva ja valtuuskunnan 
varapuheenjohtaja Kirsti Sipponen 
ovat osallistuneet hallituksen koko-
uksiin läsnäolo- ja puheoikeuksin. 
Kokousten sihteerinä on toiminut 
toiminnanjohtaja. Lisäksi kokouk-
siin on osallistunut läsnäolo- ja 

Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenkunnan jakauma

Kuntasektorilla olevista liiton 
jäsenistä noin 12 prosenttia on 
kokopäivätoimisia hygieenikkoja. 
Valtiosektorilla olevista jäsenistä 
12 prosenttia on tarkastuseläinlää-
käreitä, 33 prosenttia valtionhallin-
nossa ja 55 prosenttia opetus- ja 
tutkimustehtävissä. 

Jäsenkunnasta 34 prosenttia 
on miehiä ja 66 prosenttia naisia. 
Naiset ovat valtaosana jäsenkunnan 
nuoremmissa ryhmissä jopa siten, 
että alle 35-vuotiaista on naisia 
noin 92 prosenttia ja vastaavasti 
yli 50-vuotiaista on miehiä noin 
69 prosenttia. 

3.   LIITON ORGANISAATIO

3.1   Yleistä 

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä. 
Liitolla ei ole varsinaista alakohtais-

3.2   Valtuuskunta 

Vuonna 2005 valittu valtuuskunta 
kokoontui kaksi kertaa. Sääntö-
määräinen kevätkokous pidettiin 
14. toukokuuta ja sääntömääräi-
nen syyskokous 6. marraskuuta. 
Kevätkokous pidettiin Lääkärita-
lossa Helsingissä ja syyskokous 
Savonia-ammattikorkeakoulussa 
Iisalmessa.

Valtuuskunnan puheenjohtajana 
toimi Tuomas Herva ja varapu-
heenjohtajana Kirsti Sipponen. 
Valtuuskunnan muita jäseniä olivat 
Annamari Heikinheimo, Sanna 
Hellström, Ari Hörman, Jouko 
Jakala, Minna Junnikkala, Juha 
Keskitalo, Terhi Laaksonen, Tanja 
Lehtolainen, Miia Lindström, Leena 
Manner, Jaakko Marttila, Tuire Me-
rivirta, Antti Niinistö, Jarkko Oksa-
nen, Pirkko Pirinen, Aila Rauatmaa, 
Jouko Ridell, Meeri Rinta-Jouppi, 
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puheoikeudella liiton tiedottaja. 
Muut liiton toimihenkilöt ovat tar-
vittaessa osallistuneet kokouksiin 
asiantuntijoina.

Hallitus on toimintavuoden 
aikana kokoontunut yhdeksän 
kertaa ja käsitellyt yhteensä 163 
päätösasiaa.

3.4   Muut toimielimet

Eettisten asioiden valiokunta 
puheenjohtaja Seppo Lamberg; 
varapuheenjohtaja Erkki Pyörälä; 
jäsenet Tiina Autio, Leena Suojala, 
Eero Tuominen; sihteeri Marjut 
Hämäläinen 16.2. asti, Riitta Puro 
17.2.–8.8. ja Minnami Mikkola 9.8. 
alkaen

Valiokunta kokoontui kerran 
vuoden aikana. Valiokunta pohti 
tarkastuseläinlääkäreiden asemaa 
valtion virkamiehinä sekä kes-
kusteli eläinlääkemarkkinoinnista 
eläinlääkäreille. Valiokunnan jäsen 
luennoi eläinlääketieteen opiskeli-
joille eläinlääkärin etiikasta.

Eläinsuojeluvaliokunta
puheenjohtaja Hanna-Marja Voipio; 
varapuheenjohtaja Taina Laine; 
jäsenet Heidi Härtel, Paula Junni-
lainen, Jukka Marttila, Katri Wer-
mundsen; sihteeri Marjut Hämä-
läinen 16.2. asti, Anna Parkkari 
17.2.–8.8. ja Minnami Mikkola 9.8. 
alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Valiokunta 
valmisteli liiton lausunnon tuetta-
vaa sikalarakentamista koskevaan 
asetusluonnokseen. Valmiiseen 
asetukseen kirjattiinkin pinta-ala-
vaatimukset kuten liitto esitti. Va-
liokunta aloitti eläinsuojelua kos-
kevan teemanumeron valmistelun 

Eläinlääkärilehteen (9/2006) sekä 
eläinten hyvinvointia käsittele-
vän yleisötilaisuuden suunnittelun 
Eläinlääkäripäiville 2006. Valiokun-
ta pohti porojen kuohintaa ilman 
kivunpoistoa sekä noutavan koiran 
käyttöpakkoa linnustuksessa. 

Kansainvälinen valiokunta
puheenjohtaja Eeva Sovijärvi; va-
rapuheenjohtaja Olli Soininen; jä-
senet Inna Ilivitzky, Outi Laitinen, 
Mika Leppinen, Jouni Niemi, Antti 
Nurminen; sihteeri Marjut Hämä-
läinen 16.2. asti, Mika Leppinen 
17.2.–8.8. ja Minnami Mikkola 9.8. 
alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa, jolloin käsi-
teltiin FVE:n asioita sekä pohjois-
maisissa puheenjohtajakokouksissa 
esiin tuotavia asioita.

Koulutusvaliokunta
puheenjohtaja Sebastian Hielm; 
jäsenet Irmeli Happonen, pien-
eläinsektio; Mikko Kananen, tuo-
tantoeläinsektio; Miia Lindström, 
elintarvikehygienia; Johanna Puro, 
elintarvikehygienia; Timo Soveri, 
tuotantoeläinsektio; Leena Väih-
könen, hevossektio; Petri Yli-Soini, 
lihahygieniasektio; sihteeri Raija 
Korolainen 14.10. asti, Jonna Ora-
vainen 15.10. alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana yhdeksän kertaa. Sen tehtä-
vänä oli valmistella Eläinlääkäripäi-
vien ohjelma. Valiokunta huolehti 
yhdessä liiton toimiston kanssa 
päivien käytännön järjestelyistä.

Kunnan palkkavaliokunta
puheenjohtaja Antti Niinistö; va-
rapuheenjohtaja Ritva Tynkkynen; 
jäsenet Sakari Heinänen, Jaakko 

Rasi, Taina-Riitta Seppälä, Kirsti 
Sipponen; sihteeri Mika Leppinen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Valiokunta 
käsitteli kokouksissaan pääasiassa 
kunnan työ- ja virkaehtosopimusta 
sekä lääkärisopimusta koskevia 
kysymyksiä.

Opiskelijavaliokunta
puheenjohtaja Hanna-Kaisa Sihvo; 
jäsenet Tomas Häggvik, Suvi Mik-
konen ja Leena Pohjola; sihtee-
ri Marjut Hämäläinen 16.2. asti, 
Pirkko Nousiainen 17.2.–8.8. ja 
Minnami Mikkola 9.8. alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Se käsitteli 
opiskelijoiden matka-apurahahake-
mukset sekä teki niistä ehdotuksen 
hallitukselle ja valmisteli EKY-illan 
järjestämistä 1.2.2006. 

Sosiaalivaliokunta
puheenjohtaja Meeri Rinta-Jouppi; 
jäsenet Annamari Heikinheimo, 
Merja Rantala, Tiina Tiainen, Tapio 
Laurila; sihteeri Marjut Hämäläinen 
16.2. asti, Riitta Puro 17.2.–8.8. ja 
Minnami Mikkola 9.8. alkaen

Valiokunta ei kokoontunut 
vuoden aikana. Sen tekemän työn 
hedelmiä kuitenkin korjattiin, kun 
Työterveyslaitos julkaisi heinä-
kuussa Eläinlääkärin työterveys 
-oppaan, jonka ideoimiseen ja 
tekemiseen valiokunta oli osal-
listunut.

Talousvaliokunta
puheenjohtaja Antti Nurminen; 
varapuheenjohtaja Heikki Putro; 
jäsenet Kalevi Heinonen, Olli 
Kauko, Mika Leppinen, Riitta-Mari 
Tulamo, Timo Wahlroos; sihteeri 
Pirkko Nousiainen

Valtuuskunnan kevätkokouksen yhteydessä pidettiin seminaari, jossa käsiteltiin ryhmissä muun muassa tulevaisuuden 
eläinlääkintähuoltoa eri näkökulmista. Syyskokous pidettiin Iisalmessa, jossa myös tutustuttiin Iisalmen eläinklinikkaan ja 
vierailtiin kaupungin vastaanotolla.
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Talousvaliokunta kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. Va-
liokunta käsitteli liiton talousarvion 
vuodelle 2006, liiton tuloslaskel-
man vuodelta 2005 sekä teki hal-
litukselle esityksiä liiton varojen 
käytöstä.

Työvaliokunta
puheenjohtaja Antti Nurminen; jä-
senet Sanna Hellström, Eeva-Riitta 
Wirta; sihteeri Mika Leppinen

Työvaliokunta kokoontui 
vuoden aikana yhden kerran. 
Valiokunta valmisteli hallitukselle 

uuden liiton eläinlääkärin valin-
nan. 

Valtion palkkavaliokunta
puheenjohtaja Pauli Sorvisto; jä-
senet Mikael Artala, Puolustusvoi-
mat; Marika Kauko, STEY; Eero 
Läikkö, EVI; Kristiina Palttala, 
MTT; Tuija Vehmas, EELA; Sanna 
Hellström, HY ELTDK; Leena Rä-
sänen, MMMELO; sihteeri Mika 
Leppinen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana yhden kerran. Valiokunta 
käsitteli kokouksissaan ajankoh-

taisia palkka-asioita ja seurasi val-
tiosektorilla neuvoteltavia uusia 
palkkausjärjestelmiä.

Yksityissektorin palkkavaliokunta
puheenjohtaja Vuokko Puurula; 
varapuheenjohtaja Johanna Kokko-
nen; jäsenet Teppo Heinola, Saila 
Kariola, Sanna Sainmaa Sinikka 
Sarpanen; sihteeri Mika Leppinen 
1.5. asti ja Tommi Rainerma 2.5. 
alkaen

Valiokunnan toiminta aktivoitui 
toukokuussa ja valiokunta ehti 
kokoontua vuoden aikana kaksi 
kertaa. Valiokunta käsitteli kokouk-
sissaan muun muassa uusien työ-
sopimusmallien julkaisemista liiton 
jäsensivuilla, palkansaajille tehtä-
vää palkka- ja työsopimuskyselyä, 
Eläinlääkärilehden yksityissektorin 
teemanumeron sisältöä (11/05) ja 
uusien tarpeellisten ohjeiden kir-
joittamista liiton jäsensivuille. 

Yrittäjävaliokunta
puheenjohtaja Merja Dahlbom; 
varapuheenjohtaja Sari Jalomä-
ki; jäsenet Elina Dahlqvist, Jan 
Ivén, Sam Salonen, Olli Kauko, 
Esa Kesti, Juha Pärnänen; sihteeri 
Mika Leppinen 1.5. asti ja Tommi 
Rainerma 2.5. alkaen

Valiokunta kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa. Valiokun-
ta käsitteli kokouksissaan muun 
muassa yrittäjävaliokunnan roolia 
yrittäjien edunvalvojana, eläin-
lääkintähuoltolain uudistamista, 
Eläinlääkärilehden yksityissektorin 
teemanumeron sisältöä, yrittäjien 
oikeudellista neuvontaa liiton ta-
holta, eläinlääkäriasemien yhteisil-
moitusta Helsingin seudun puhe-
linluetteloissa, ERTOn tavoitteita 
työehtosopimuksen saamiseksi 
pieneläinhoitoalalle ja uusien tar-
peellisten ohjeiden kirjoittamista 
liiton jäsensivuille.

Luottamusneuvosto
puheenjohtaja Paula Junnilainen; 
varapuheenjohtaja Erkki Pyörälä; 
jäsenet Jouko Koppinen, Lars-Axel 
Lindberg, Marja-Leena Ratilainen, 

Hallituksen kokous MTK:n tiloissa Kettulassa elokuussa. Vasemmalta valtuuskun-
nan varapuheenjohtaja Kirsti Sipponen, Olli Kauko, liiton eläinlääkäri Minnami 
Mikkola, Antti Niinistö, puheenjohtaja Antti Nurminen, Olli Soininen, Sanna 
Hellström, valtuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Herva ja toiminnanjohtaja 
Mika Leppinen.

Sosiaalivaliokunnan työn ansiosta Työterveyslaitos julkaisi heinäkuussa Eläinlää-
kärin työterveys -oppaan, joka postitettiin kaikille työelämässä oleville eläinlääkä-
reille. Vasemmalta liiton eläinlääkäri Minnami Mikkola (alkaen 9.8.), professori 
Kari Reijula, Annamari Heikinheimo, Meeri Rinta-Jouppi, liiton eläinlääkäri (16.2. 
saakka) Marjut Hämäläinen, Merja Rantala, Tiina Tiainen ja Antti Nurminen.
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Ulla Suutarinen, Anssi Tast; sihteeri 
Mika Leppinen

Luottamusneuvosto kokoontui 
vuoden aikana kolme kertaa. Ko-
kouksissa käsiteltiin kahta jäseniin 
kohdistuvaa asiaa sekä kahta yleis-
luontoisempaa kysymystä.

Suomen Eläinlääkärilehden toimi-
tusneuvosto
puheenjohtaja Tuomas Herva; 
jäsenet Mari Heinonen, Raisa Iivo-
nen, Janne Lunden, Antti Nurmi-
nen (päätoimittaja), Leena Saijon-
maa-Koulumies ja Minna Viitanen; 
sihteeri Anna Parkkari. Kokouksiin 
osallistui myös tieteellinen toimit-
taja Jouko Koppinen. 

Toimitusneuvosto kokoontui 
vuoden aikana neljä kertaa. Koko-
uksissa käytiin läpi lehdistä saatu 
palaute, hyväksyttiin uusi tieteel-
linen kirjoitusohje ja tieteellisten 
artikkelien tarkastajan ohje, jotka 
otettiin käyttöön maaliskuussa, 
laitettiin alulle yksityissektorin tee-
manumero 11/05, ideoitiin lehden 
sisältöä ja kirjoittajia, ideoitiin 
uusia palstoja lehteen, hyväksyttiin 
asiantuntija-arvion teettäminen ja 
valmisteltiin seuraavan vuoden 
sisältöä ja lehden uusia vakituisia 
palstoja. 

Tulevaisuustyöryhmä
puheenjohtaja Ari-Matti Pyyhtiä; 
jäsenet Irmeli Happonen, Pirkko 
Hämeenoja, Saija Jokela 22.4. asti, 

Esa Kesti, Mika Leppinen, Jere 
Linden, Maija Nurminen, Anna 
Ollila, Henna Pursiainen 23.4. 
alkaen, Juha Pärnänen, Leena 
Räsänen, Kirsti Sipponen, Pauli 
Sorvisto, Hanna-Lea Taskinen; sih-
teeri Marjut Hämäläinen 16.2. asti 
ja Mika Leppinen 17.2. alkaen

Työryhmä kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Työryhmä 
valmisteli tulevaisuusraporttia val-
tuuskunnalle.

3.5   Tilintarkastajat  

Liiton varsinaisina tilintarkastajina 
ovat toimineet KHT Kaija Tuomi-
nen 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 (eläinlääkä-
ri) 16.2. asti, ELL Minnami Mikkola 
(eläinlääkäri) 9.8. alkaen, OTK 
Tommi Rainerma (yksityissektorin 
asiamies) 2.5. alkaen, FM Anna 
Parkkari (tiedottaja ja toimitussih-
teeri), HSO-sihteeri Pirkko Nousiai-
nen (talouspäällikkö) ja yo-merko-
nomi Riitta Puro (toimistosihteeri). 
Lisäksi liiton puheenjohtaja ELL 
Antti Nurminen on ollut puoli-

aikaisessa työsuhteessa liittoon. 
Toimistolla on 3.10. lukien ollut 
työharjoittelussa Nina Kunelius, 
28.11. lukien järjestötoimihenkilö-
koulutuksessa Ilona Tarkka sekä 
syksyn mittaan useita koululaisia 
työelämään tutustujina. 

4.   ULKOISET SUHTEET

4.1   Liiton edustukset
  
AKAVA 
-  liittokokous Antti Nurminen 

(varajäsen Mika Leppinen)      
-  opiskelijavaltuuskunta Suvi Mik-

konen (varaedustaja Hanna-
Kaisa Sihvo)   

-  ammatinharjoittajien ja yrittäjien 
neuvottelukunta Mika Leppinen 
16.6. asti, Tommi Rainerma 17.6. 
alkaen (varaedustaja Jan Ivén)

-  työelämän toimikunta Mika Lep-
pinen (varajäsen)

- AKALEX Mika Leppinen, Tommi 
Rainerma 2.5. alkaen

Akavan aluetoimikunnat 2005–
2006
-  Pohjanmaa 
 Taneli Tirkkonen
-  Pohjois-Karjala 
 Pauli Sorvisto 
 (varapuheenjohtaja)
- Pohjois-Pohjanmaa
 Varpu Hirvelä-Koski

Henkilökunta virkistyspäivänä: vasemmalta väitöskirjavapaalla oleva Fennovetin koulutussuunnittelija Raija Korolainen, 
toimistoapulainen Nina Kunelius, koulutussuunnittelijan sijainen Jonna Oravainen, toimistosihteeri Riitta Puro, yksityssek-
torin asiamies Tommi Rainerma, talouspäällikkö Pirkko Nousiainen, puheenjohtaja Antti Nurminen, eläinlääkäri Minnami 
Mikkola, tiedottaja Anna Parkkari ja toiminnanjohtaja Mika Leppinen.

Anna Parkkari
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Julkisalan koulutettujen neuvottelu-
järjestö JUKO
-  kunnan neuvottelukunta Mika 

Leppinen (varajäsen)

Lääkärikartelli
-  hallitus Mika Leppinen (vara-

puheenjohtaja), Antti Nurmi-
nen (jäsen), Sanna Hellström 
(varajäsen), Eeva-Riitta Wirta 
(varajäsen), Pirkko Nousiainen 
(tilintarkastaja)

Maa- ja metsätalousministeriö 
(MMM)
-  eläinsuojelutyöryhmä Paula 

Junnilainen, Antti Niinistö (va-
rajäsen)

-  eläinlääkintähuoltotyöryhmä Ari-
Matti Pyyhtiä

-  kalatautistrategiatyöryhmä Juha 
Keskitalo (varajäsen Ari-Matti 
Pyyhtiä)

-  pysyvä asiantuntija Sakari Hei-
nänen   

-  maaseutuelinkeinojen valituslau-
takunta Sakari Heinänen, Paula 
Junnilainen (varajäsen) 

-  sivutuoteasioiden yhteyshenkilö 
Marjut Hämäläinen 

-  eläinkuljetuslakityöryhmä Paula 

Junnilainen (varapuheenjohtaja), 
Minnami Mikkola   

-  eläinlääkintäjaosto Antti Nurmi-
nen

-  tuotantoeläinten hyvinvointistra-
tegian työryhmä Anssi Tast 29.9. 
asti, Tuomas Herva 30.9. alkaen, 
Antti Niinistö (varajäsen)

-  hallinnonalan yhteistoimintaelin 
Mika Leppinen

-  eläinlääkintävahinkojen arvio-
lautakunta Jyri Koponen, Outi 
Laitinen-Vapaavuori, Antti Niinis-
tö, Olli Peltoniemi, Outi Vainio, 
Tarja-Riitta Vuorikoski 28.2. asti 
ja Kaisa Wickström 1.3. alkaen 
sekä henkilökohtaiset varajäsenet 
Kalevi Heinonen 1.3. alkaen, 
Jouko Jakala 1.3. alkaen, Anne 
Lintilä 1.3. alkaen, Torsti Miller 
28.2. asti, Olli Mäkelä 28.2. asti, 
Heikki Putro 28.2. asti, Marja 
Raekallio 28.2. asti, Minna Rin-
kinen, Jan Räihä 1.3. alkaen, 
Merja-Liisa Toivonen 1.3. alkaen 
ja Terttu Vanhamäki 28.2. asti

Federation of  Veterinarians of  
Europe (FVE) 
-  kokousedustajat Antti Nurminen, 

Eeva Sovijärvi, Mika Leppinen 

8.8. asti, Minnami Mikkola 9.8. 
alkaen

-  lampaiden ja vuohien tarttuvien 
eläintautien yhdyshenkilö Inna 
Ilivitzky

Opetusministeriö
-  karjatalouden tutkintotoimikunta 

Juhani Taponen
-  eläintenhoidon tutkintotoimi-

kunta Seppo Lamberg (varapu-
heenjohtaja), Anna Hielm-Björk-
man

-  maatalous- ja ympäristöalan 
koulutustoimikunta Marjut Hä-
mäläinen 29.9. asti, Minnami 
Mikkola 30.9. alkaen  

Muut toimielimet
- eläinten terveydenhuollon (ETU) 

valtakunnallinen ohjausryhmä 
Antti Nurminen, Tuomas Herva 
(varajäsen)

-  Lääkärien työttömyyskassan hal-
litus Marjut Hämäläinen, Anna-
Liisa Myllyniemi (varajäsen)

-  Suomen akatemian terveyden 
tutkimuksen toimikunta Marja-
Liisa Hänninen

-  Suomen akatemian biotieteiden 
ja ympäristön tutkimuksen toi-
mikunta Tiina Mattila-Sandholm 
(pj)

-  Acta Veterinaria Scandinavican 
toimituskunta Timo Soveri 

-  World Veterinary Association 
(WVA) Antti Nurminen

-  Lääkärikartellin kehitysyhteistyö-
neuvottelukunta Inna Ilivitzky, 
Hanna Lounela (varajäsen)

-  European Association of Estab-
lishments for Veterinary Edu-
cation eläinlääketieteellisten 
tiedekuntien arviointiryhmä Juha 
Pärnänen, Vesa Rainio ja Satu 
Pyörälä

-  alueellinen eläinterveydenhuol-
lon kehittämishanke (ELKE) 
Antti Nurminen

-  PUHTI-työryhmä Mika Leppi-
nen

-  Helsingin yliopiston eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan ym-
päristöterveydenhuollon neu-
vottelukunta Antti Nurminen, 

Liiton edustajat osallistuivat EKY:n iltoihin kahteen otteeseen vuoden aikana, 
kuvassa yhden illan osallistujia. Kuva Viikistä EE-talon Kuopio-nimisestä tilasta, 
jossa EKY toimii. 
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Minnami Mikkola (varajäsen)
-  elintarvikevalvonnan periaate-

päätöksen seurantatyöryhmä 
Olli Soininen

-  Eläinlääkäriliitto on AKAVAn, 
JUKOn, Lääkärikartellin ja Tie-
teellisten seurain valtuuskunnan 
jäsen

4.2   Yhteydet yhteistyöta-
hoihin
4.2.1   Yleistä 

Kertomusvuoden aikana liitto on 
ollut yhteistyössä eläinlääkäri-
kuntaa lähellä olevien ja siihen 
vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen 
ja viranomaisten kanssa. Neuvot-
teluja ja tapaamisia on ollut muun 
muassa MMM:n, SM:n, STM:n, 
EELAn, EVIn, Lääkelaitoksen, Hel-
singin yliopiston, Kuluttajaviras-
ton, Suomen Hippoksen, Suomen 
Kennelliiton, Suomen Kissaliiton, 
Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen, 
Akavan ja akavalaisten liittojen, 
Kuntaliiton, Kunnallisen työmark-
kinalaitoksen, MTK:n, Lääketeol-
lisuus ry:n ja lääkeyritysten sekä 
eri poliittisten ryhmien edustajien 
kanssa. Liiton edustajat tapasivat 
kertomusvuoden aikana alue- ja 
kuntaministeri Hannes Mannisen 
ja peruspalveluministeri Liisa Hys-
sälän. Lisäksi Hanna-Marja Voipio 
ja Eeva-Riitta Wirta kävivät liiton 
nimeäminä asiantuntijoina edus-
kunnan maa- ja metsätalousvalio-
kunnassa.

4.2.2   Eläinlääkäriyhdistykset 

Eläinlääkäreiden alakohtaiset eri-
koisyhdistykset ja alueelliset paikal-
lisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, 
joiden kanssa liitolla on yhteistoi-
mintaa koulutus- ja järjestöasioissa 
sekä palkkauskysymyksissä. 

4.2.3   Eläinlääketieteen kan-
didaattiyhdistys EKY ry

Liitto toteutti praktiikkakurssin 5. 
vuosikurssille osana tiedekunnan 
opetusohjelmaa. Lisäksi 5. vuosi-
kurssille kustannettiin verokurssi 
ja 6. vuosikurssille kirjanpitokurssi. 

Liiton toiminnanjohtaja ja puheen-
johtaja pitivät luennot tiedekunnan 
järjestämällä yrittäjäkurssilla, johon 
osallistutaan yleensä viidentenä 
opintovuonna. Liiton toiminnan-
johtaja, tiedottaja, tieteellinen toi-
mittaja ja yksityissektorin asiamies 
osallistuivat EKYn järjestämiin 
tapahtumiin.

4.2.4   A-lomat ry

Liitto on A-lomat ry:n jäsen. Toi-
mintavuonna kaksi liiton jäsentä sai 
A-lomat ry:n jakamaa lomatukea.

5.   SUOMEN ELÄINLÄÄKE-
TIETEEN SÄÄTIÖ   

Säätiön hallituksen puheenjohtaja-
na on toiminut professori Hannu 
Saloniemi sekä jäseninä professori 
Tuula Honkanen-Buzalski, profes-
sori Hannu Korkeala, professori 
Seppo Meri, toimitusjohtaja Seppo 
Paatelainen, eläinlääkäri Vuokko 
Puurula, dosentti Jan Räihä, toi-
mitusjohtaja Harry Salonaho ja 
pääjohtaja Jukka Viinanen. Säätiön 
asiamiehenä on toiminut professori 
Riitta-Mari Tulamo.   

Suomen eläinlääketieteen säätiö 
jakoi toimintavuonna apurahoina 

yhteensä 123 904 euroa.  

6.   TOIMINTA-ALUEET   

6.1   Edunvalvonta  

TUPOn pohjalta syntyneet valtion 
ja kunnan työ- ja virkaehtosopi-
mukset astuivat voimaan 16.2. 
Sopimusten kesto on kaksi ja puoli 
vuotta. Sopimuksiin liittyi laaja 
työelämän kehittämispaketti sekä 
valtion veroratkaisu. 

Valtiopuolella palkkoja korotet-
tiin toimintavuonna 2,5 prosent-
tia, minkä lisäksi virastokohtaiset 
palkkausjärjestelmäsopimukset 
toivat lisäkorotuksia. Palkkausjär-
jestelmäsopimukset saatiin aikai-
seksi EELAssa, EVIssä ja KTTK:ssa. 
Syntyneet sopimukset kohtelivat 
eläinlääkäreitä pääsääntöisesti 
muita ammattiryhmiä paremmin. 
Lääkelaitoksessa, puolustusvoimis-
sa ja yliopistosektorilla sopimuk-
sia ei vielä saatu valmiiksi. Myös 
erityisen tarkastuseläinlääkäreitä 
koskevan sopimuksen neuvotte-
luita jatkettiin.

Kuntapuolella lääkäriryhmille 
neuvotellun lääkärisopimuksen 
perusteella eläinlääkärien palkkoja 
korotettiin toimintavuonna 4,15 

Liiton edustajat vaikuttivat moniin asioihin vuoden mittaan; kuntaministeri 
Hannes Mannisen luona käytiin syyskuussa kertomassa eläinlääkintähuollon 
alueellisista näkökulmista.
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prosenttia. Tämän korotuksen li-
säksi taksakortin taksoja korotettiin 
noin kaksi  prosenttia. Sekä lää-
kärisopimukseen että taksakorttiin 
tehtiin myös runsaasti sisällöllisiä 
muutoksia. Yksi merkittävimpiä 
muutoksia oli vuosilomapalkkaan 
ja vuosisidonnaiseen lisään vai-
kuttavan niin sanotun sosiaalisen 
palkkaluokan nostaminen 1878 
eurosta 2640 euroon.

Lääkärikartellin hallitus kokoon-
tui kertomusvuoden aikana viisi 
kertaa. Mika Leppinen on toiminut 
kartellin varapuheenjohtajana ja 
Antti Nurminen kartellin hallituk-
sen jäsenenä. Kartellin hallitus on 
käsitellyt pääasiassa kunnan ja val-
tion työ- ja virkaehtosopimuksiin 
liittyviä kysymyksiä. JUKOn liitto-
kokous pidettiin 13.4. ja Akavan 
liittokokous 24.5.

Liiton toiminnanjohtaja on sään-
nöllisesti osallistunut Akavan neu-
vottelijatapaamisiin, minkä lisäksi 
hän on osallistunut JUKOn kum-
mikokouksiin kerran kuukaudessa. 
Toiminnanjohtaja on kertomusvuo-
den aikana toiminut JUKOn kum-
miasiamiehenä EELAssa ja EVIssa. 
Liiton toimi- ja luottamushenkilöt 
ovat lisäksi osallistuneet usean 
Akavan ja JUKOn toimielimen 
kokouksiin.

Liiton luottamus- ja toimihenki-
löt ovat kertomusvuoden aikana 
osallistuneet useiden jäsenten 
palkka- ja työsuhdeongelmien hoi-
tamiseen käymällä myös paikallisia 
neuvotteluja työnantajan kanssa.   

Liiton jäsenneuvonnassa on kä-
sitelty erilaisia työhön ja virkasuh-
teisiin liittyviä pulmia keskimäärin 
10–15 päivässä. Liiton toimisto on 
kertomusvuoden aikana kirjoit-
tanut jäsenten pyynnöstä useita 
kymmeniä viranomaisille ja työn-
antajille tarkoitettuja lausuntoja ja 
kannanottoja.

6.2   Lausunnot ja kannan-
otot

Kertomusvuonna liitto antoi seu-
raavat lausunnot:   

Eduskunnan sosiaali- ja terveysva-
liokunnalle
-  lausunto kansanterveyslaista

Maa- ja metsätalousministeriölle
-  lausunto ehdotuksesta uudeksi 

elintarvikelaiksi
-  kannanotto suunnitelmaan lam-

paiden terveydenhuollon järjes-
tämisestä

-  lausunto lihahygienia-asetuksen 
muuttamisesta

-  lausunto luonnoksesta laiksi 
Elintarviketurvallisuusvirastosta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi

-  kannanotto toimituspalkkioase-
tuksen tarkistamisesta

-  lausunto luonnoksesta hallituk-
sen esitykseksi laiksi kansanter-
veyslain muuttamisesta

-  lausunto opasluonnoksesta kos-
kien EU:n suorien tukien täy-
dentävien ehtojen noudattamis-
ta

-  lausunto lääkkeiden käytöstä, 
luovutuksesta ja määräämisestä 
eläinlääkinnässä annetun maa- 
ja metsätalousministeriön pää-
töksen muuttamisesta

-  lausunto ehdotuksesta hevosen 
lääkinnässä välttämättömistä 
aineista

-  lausunto teurastamoiden val-
miussuunnittelua koskevista 
ohjeista

-  lausunto eläinsuojelulain muut-
tamisesta

-  lausunto ensisaapumistoimintaa 
koskevasta maa- ja metsätalous-
ministeriön asetusluonnoksesta

-  lausunto ehdotuksesta eräiden 
ympäristöterveydenhuoltoa kos-
kevien lakien muuttamiseksi

-  lausunto asetuksesta tuettavaa 
sikalarakentamista koskevista 
sikaloiden rakennusteknisistä ja 
toiminnallisista vaatimuksista

-  lausunto asetusluonnoksesta kos-
kien eräitä eläimistä saatavia si-
vutuotteita käsittelevien laitosten 
valvonnasta

-  lausunto ehdotuksesta asetuk-
seksi lampaiden ja vuohien 
TSE-tautien vastustamisesta 

-  lausunto luonnoksesta alku-
tuotannon hygieniavaatimuksia 
koskevaksi asetukseksi

- lausunto asetuksesta eläimistä 
saatavia elintarvikkeita ennen 
vähittäismyyntiä käsittelevistä 
elintarvikehuoneistoista

-  lausunto luonnoksesta tilaneu-
vonnan lainsäädännöksi

-  lausunto aiheesta ”Alustava 
esitys eläinten hyvinvointijärjes-
telmäksi vuosille 2007–2013”

- lausunto koirien ja kissojen sekä 
eläimistä saatavien sivutuottei-
den sisämarkkinoinnista

-  lausunto laista eläinlääkäripalve-
luista

-  lausunto asetuksesta eläinlääkä-
reiden toimituspalkkioasetuksen 
muuttamisesta

-  lausunto edustajan nimeämisestä 
eläinkuljetuslakityöryhmään

-  lausunto epiduraalianestesiasta
-  lausunto CAP-oppaasta

Maa- ja metsätalousministeri Kor-
keaojalle  
-  lausunto koskien sikojen hyvin-

vointia sekä sikojen terveyden- ja 
sairaanhoidon opetusta Helsingin 
yliopistossa

Alue- ja kuntaministeri Manniselle
-  kannanotto ympäristöterveyden-

huollon uudistamisesta
 
Sosiaali- ja terveysministeriölle
-  lausunto kansanterveyslain 

muuttamisesta
-  lausunto luonnoksesta lääkelain 

muuttamista koskevaksi hallituk-
sen esitykseksi

-  lausunto eräiden ympäristöter-
veydenhuoltoa koskevien lakien 
muuttamisesta

Lääkelaitokselle
-  fenobarbitaalia sisältävien eläin-

lääkkeiden saatavuudesta

Helsingin yliopistolle
-  lausunto lihantarkastusopetuk-

sen arviointiryhmän raportista
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Eläinlääketieteellisen tiedekunnan 
Saaren yksikölle
-  lausunto Tuotantoeläinlääkärin 

Diplomi -hankkeesta

Akavalle
-  kannanotto julkisen sektorin 

palvelurakenteen uudistamis-
hankkeesta

6.3   Suomen 
Eläinlääkärilehti – 
Finsk Veterinärtidskrift

Suomen Eläinlääkärilehti – Finsk 
Veterinärtidskrift on perustettu 
vuonna 1893. Toimintavuonna 
julkaistiin 12 numeroa, joista yksi 
oli kaksoisnumero (7–8). Vuoden 
alusta lehden paino- ja taittotyö 
siirtyi uudelle yhteistyökumppanil-
le porvoolaiselle Uusimaa Oy:lle ja 
sen alihankkijalle, helsinkiläiselle 
Taittokoneelle. 

Toimitusneuvostolle järjestettiin 
mahdollisuus tutustua uuteen kirja-
painoon Uusimaahan, joka on Por-
voossa. Kaksi toimitusneuvoston 
jäsentä ehti osallistua päiväretkeen, 
johon osallistui myös toimiston 
henkilökunta. 

Lehden ulkoasua uudistettiin 
muutoksen yhteydessä muun 
muassa siksi, että lehti muuttui 
kauttaaltaan neliväriseksi aiemmas-
ta poiketen. Vuoden kokonaissi-
vumäärä oli 668, edellisvuonna se 
oli 700. Sivumäärän väheneminen 
johtuu lähinnä tieteellisten artikke-
leiden määrän pienenemisestä. 

Toimintavuonna julkaistiin 
vuoden mittaan 12 tieteellisesti 
tarkastettua artikkelia. Niin sanot-
tuja muita artikkeleita julkaistiin 
64 kappaletta. Pääkirjoituksia kir-
joittivat liiton puheenjohtaja, val-
tuuskunnan puheenjohtaja, toimin-
nanjohtaja, liiton uusi eläinlääkäri, 
toimitussihteeri, koulutusvaliokun-
nan ja yrittäjävaliokunnan puheen-
johtaja, tiedekunnan dekaani ja 
EELAn ylijohtaja. Pääkirjoitukset 
julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi. 
Käännökset teki yhtä lukuun otta-
matta ELL Leif Wikman. 

Puheenjohtajan palsta nosti 
ajankohtaisia aiheita esille yhdek-
sässä lehdessä, Microglossus antoi 
ajattelemisen aihetta kymmenessä 
lehdessä ja Mielenkiintoinen tapaus 
-palsta toi käytännön esimerkkejä 
erikoisista potilaista julki viidessä 
lehdessä. Näkökulma-palsta toi 
esille keskusteluttavia asioita seit-
semässä numerossa. 

Lehden numero 11 oli yksityis-
sektorin teemanumero, josta saa-
tiin paljon myönteistä palautetta. 
Lehdessä oli tusina yksityissektorin 
asioista eri tavoin kertovaa artik-
kelia sekä vakiopalstoja. Numero 
valmisteltiin yrittäjävaliokunnan 
ja toimitusneuvoston yhteistyönä. 
Tammikuun lehden liitteenä jul-
kaistiin eläinlääkärin vero-opas, 
kesäkuun lehden liitteenä Eläin-
lääkäriliiton toimintakertomus sekä 
lokakuun lehdessä eläinten viikon 
juliste Pysäytä pentutehdas. Lehden 
kannessa oli tuttuun tapaan aina 
ilmoitus. 

Lehdestä teetettiin toimintavuo-
den aikana niin sanottu asiantun-
tija-arvio aikakauslehtialan kon-
sulttitoimistolla. Arviossa lehteä 
analysoitiin rakenteellisesti ja si-
sällöllisesti ammatti- ja järjestö-

lehtinäkökulmasta, ei siis eläin-
lääketieteellisestä näkökulmasta. 
Arvio oli kokonaisuudessaan hyvin 
myönteinen. Lehden kolmijakoa 
tieteellisiin artikkeleihin, muihin 
artikkeleihin ja vakiopalstoihin 
kiiteltiin, samoin ulkoasua ja toimi-
tuksellista työtä. Myös lehden ku-
vitusta ja kantta pidettiin raikkaina, 
selkeinä ja onnistuneina. Arviossa 
esitettiin muutamia kehittämis-
kohteita: vakiot-osuuden selkiyt-
täminen, tieteellisten artikkelien 
ydinasioiden nostaminen selkeästi 
esille ja tulevaisuuteen painottuvan 
aineiston lisääminen. 

Lehden päätoimittajana toimi 
liiton puheenjohtaja Antti Nurmi-
nen, uutena tieteellisenä toimitta-
jana ELL Jouko Koppinen ja toi-
mitussihteerinä FM Anna Parkkari. 
Ilmoitusmyynnistä vastasi liiton ta-
louspäällikkö Pirkko Nousiainen ja 
osoiterekisterin ylläpidosta toimis-
tosihteeri Riitta Puro. Tieteellinen 
toimittaja ja toimitussihteeri alustivat 
EKYn teemaillassa 12. huhtikuuta, 
jossa kerrottiin Eläinlääkärilehdestä 
ja erityisesti tieteellisestä kirjoitta-
misesta. Toimitusneuvoston jäsenet 
on lueteltu toimintakertomuksen 
kohdassa 3.4.

Lokakuun lehden liitteenä oli Eläinten viikon juliste Pysäytä pentutehdas. Lehden 
uusi sisällysluettelo jakautuu kolmeen osaan ja nostaa joitain teemoja esiin myös 
kuvin.
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Lehti on aikakauslehtien liiton 
jäsen ja kolmanneksitoista vanhin 
Suomessa ilmestyvä aikakauslehti. 

Toimintavuonna Eläinlääkärilehti 
osallistui Aikakauslehtien liiton jär-
jestämään Aikakauslehti koulussa 
-päivään, jossa halukkaat yläasteet 
ja lukiot käyttivät opetusmateriaa-
lina aikakauslehtiä.

6.4   Tiedotustoiminta
6.4.1   Jäsenille suunnattu 
viestintä

 Vain jäsenille suunnattua tiedo-
tusta olivat kotisivujen jäsensivut 
ja postitettava jäsentiedote, joka 
ilmestyi kuudesti. Jäsentiedote jul-
kaistaan myös sähköisenä ja sitä 
voi lukea kotisivujen jäsenosiossa. 
Jäsentiedotteen sisältöä linjattiin 
uudestaan ja muun muassa halli-
tuksen ja valtuuskunnan kokouk-
sista kerrottiin aiempaa enemmän. 
Jäsentiedote ilmestyi nelisivuisena. 
Jäsentiedotteen taitto teetettiin Ri-
viset Ky:ssä ja painatus Uusimaa 
Oy:ssä. 

Kotisivuja kokonaisuudessaan 
ylläpidettiin, sisältöä järjesteltiin 
uudelleen ja päivitettiin säännöl-
lisesti. Myös ruotsinkielinen ja 
englanninkielinen sivusto pidettiin 
ajan tasalla. Uusia linkkejä lisättiin 
tarpeen mukaan. Jäsenten osiossa 
palveltiin muun muassa työpaik-
ka- ja työnhakijasivuilla, ohjeilla, 
keskustelupalstalla, jäsentiedotteilla 
sähköisessä muodossa ja mahdol-
lisuudella lukea koko Eläinlääkä-
rilehteä verkossa. 

6.4.2   Ulkoinen viestintä

Maailman eläinlääkäripäivän tie-
noilla toukokuun 3. päivä julkistet-
tiin Vuoden eläinlääkäri -palkinto, 
jonka sai kunnaneläinlääkäri Aimo 
Välimäki Pudasjärveltä. Hänen 
valintansa saavutti julkisuuden 
hyvin, muun muassa Yleisradion 
TV1 aamulähetys ja lukuisat lehdet 
haastattelivat ja kirjoittivat valinnas-
ta. Monet liiton ajamat asiat kuten 
hoidon ja valvonnan erottaminen 
toisistaan, päivystysasioiden järjes-

täminen ja alueellinen erikoistu-
minen tulivat jutuissa hyvin esille. 
Valinta oli esillä myös World Ve-
terinary Associationin kotisivuilla. 
Tiedotustilaisuudessa oli mukana 
rouva Seija Välimäki, joka sai myös 
hänelle kuuluvat kiitokset pitkästä 
työrupeamasta. 

Eläinlääkäripäivien avajaispäi-
vänä järjestettiin joukkoviestimille 
tiedotustilaisuus, johon osallis-
tui kuusi toimittajaa ja muutamia 
avustajia. Teemana oli eläinlää-
kintähuolto osana kansanterve-
ystyötä, eläinlääkäreiden työolot 
ja työturvallisuus sekä vesihuolto 
ja pintavesien mikrobiologiset 
riskit. Alustajia olivat Antti Nur-
minen, professori Kari Reijula ja 
ELL, juuri väitellyt Ari Hörman. 
Työterveyslaitoksen heinäkuussa 
julkaisema Eläinlääkärin työterveys 
-opas tuotiin julkisuuteen tämän 
tilaisuuden yhteydessä. Eläinlääkä-
ripäivien ja samalla koko lokakuun 
ajaksi tilattiin mediaseurantapalve-
lu Observer Oy:ltä. Lehtileikkeitä 
ja radio-ohjelmatietoja saatiin-
kin suuri määrä. Tiedotustilaisuu-
den kolmesta teemasta saatiin 54 
osumaa, ja esimerkiksi Helsingin 

Sanomat teki suurikokoisen jutun 
eläinlääkäreiden päivystysasioista. 
Hufvudstadsbladet, monet maa-
kuntalehdet, Ylen aikainen, Ylen 
Keski-Suomen uutiset, MTV3 In-
ternet-uutiset ja Maaseudun Tule-
vaisuus julkaisivat Eläinlääkäripäi-
vien artikkeleita teemoista. Muita 
mediaosumia eläinten viikkoon ja 
eläinlääkäreiden toimintaan liittyen 
ylipäänsä saatiin yhteensä noin 80 
kahdessa viikossa. Tämän lyhyen 
seurantajakson perusteella voi 
todeta, että eläinlääkäreiden työstä 
ja sitä sivuavista aiheista julkaistaan 
paljon aineistoa. 

Joukkoviestinten kyselyihin vas-
tattiin vuoden mittaan kysynnän 
mukaan. Keväällä koekäytettiin 
sähköistä mediaseurantaa kolmen 
kuukauden ajan. Se todettiin osalle 
henkilökunnasta ja jäsenistä hyö-
dylliseksi ja nopeakäyttöiseksi, 
mutta kalliiksi. Tässä muodossa 
mediaseurantaa ei jatkettu koeajan 
jälkeen. 

Kotisivut ja aiemmin tehty esite 
Eläinlääkärit. Joka päivä. palvelivat 
kaikkia eläinlääkäreistä ja liitosta 
kiinnostuneita. Vuoden lopussa 
ryhdyttiin valmistelemaan uusia 

Puheenjohtaja alustaa tiedotustilaisuu-
dessa, joka järjestettiin Iisalmessa val-
tuuskunnan kokouksen yhteydessä. 

Vuoden eläinlääkäri Aimo Välimäki ja 
vaimonsa Seija Välimäki julkistustilai-
suudessa Helsingin Pressiklubilla. 

Anna Parkkari
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Liity liittoon -esitteitä opiskeli-
joille ja valmiille eläinlääkäreille. 
Esitteet valmistuivat vuoden 2006 
puolella. 

6.5   Koulutustoiminta  
6.5.1   Eläinlääkäripäivät 2005

Eläinlääkäripäivät pidettiin Hel-
singin Messukeskuksessa 12.–14. 
lokakuuta. 

Yleissektion aiheena oli eläin-
lääkintähuollon uudistaminen. 
Pieneläinsektion aiheena oli orto-
pedia ja erityisesti jänne- ja nivel-
vaivat ja hevossektiossa käsiteltiin 
hevosen ruokintaa. Tuotantoeläin-
sektion teemana olivat nautojen 
infektiosairaudet ja terveydenhuol-
topalvelut kotieläintuotannossa. 
Elintarvike- ja ympäristöhygienian 
sektiossa perehdyttiin virusten, 
bakteerien ja alkueläinten aiheut-
tamiin juomaveden laatuongelmiin 
sekä vesivälitteisiin epidemioihin.

 Osallistujia päiville oli 765. 
Luennoitsijoita oli 37, joista neljä 
oli ulkomaalaisia. Puheenjohtaji-
na toimi yhdeksän eläinlääkäriä. 
Pelkästään näyttelyyn tutustujia 
oli 245. Tiedottajana toimi Anna 
Parkkari ja toimiston henkilökun-
ta osallistui päivien järjestelyihin. 
Eläinlääketieteen opiskelijat toi-
mivat saliavustajina sekä avustivat 
tiedotuksessa ja ilmoittautumisten 
vastaanottamisessa. Keskiviikkona 
oli kunniajäsenlounas liiton kun-
niajäsenille ja torstaina järjestettiin 
senioritapaaminen.

Päivillä nähtiin ensimmäisen 
kerran Eläinlääkäriliiton oma 
osasto, jota somistivat muun 
muassa liiton tekstiilijulisteet ja 
isännänviiri. Osastolla päivystivät 
puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, 
liiton uusi eläinlääkäri ja uusi yksi-
tyissektorin asiamies. Osastolla oli 
mahdollisuus osallistua leikkimie-
liseen liiton asioita käsittelevään 
messuvisaan. Oikein vastanneiden 
kesken arvottiin kaksi Kun fl utteri 
unohtui -tarinakirjaa ja yksi liiton 
logolla kaunistettu isännänviiri. 
Vastanneita oli yhteensä lähes 170. 

Onnetar suosi kirjojen osalta Mar-
tina Reimsiä ja Elina Helynrantaa. 
Viirin voitti Virpi Kurkela. Osas-
tolla oli myös mahdollisuus jättää 
kirjallista palautetta liitolle. 

Tieteellisiä postereita oli päivillä 
esillä 27 kappaletta. Ensimmäistä 
kertaa Eläinlääkäripäivillä palkittiin 
parhaat posterit. Palkitsemisessa oli 
mukana Suomen Eläinlääketieteen 
säätiö apurahoineen. Posteriraa-
dissa olivat Eläinlääkäripäivien 
koulutusvaliokunnan puheenjoh-
taja dosentti, ylitarkastaja Sebas-
tian Hielm, professori Johanna 
Björkroth Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellisestä tiedekun-
nasta, Lohjan kunnaneläinlääkäri 
Matti Junnila ja graafikko Patrik 
Pesonius.

 Voittajaksi valittiin posteri 
Canine intestinal helminths in 
Finland: prevalence, risk factors 
and control practices tekijöinään 
Pullola T., Vierimaa J., Saari S., 
Virtala A.-M., Nikander S. ja Sukura 
A. Voittavan posterin tehnyt ryhmä 
sai 1 000 euroa. Kunniamainintoja 
annettiin kaksi. Näreaho A., Meri S. 
ja Sukura A. saivat kunniamainin-
nan posterilleen nimeltä Membrane 
attack complex does not cause the 
different infectivity of Trichinella 
spiralis and T. nativa in rat. Toisen 
kunniamaininnan saivat Lievonen 
S. ja Maijala R. posterillaan Survey 
of shell egg use in catering estab-
lishments in Finland. Kunniamaini-
tut saivat 500 euroa. 

Päivien osallistujille jaettiin Fen-
novet Oy:n julkaisema luentoko-
koelma, jonka painosmäärä oli 
tuhat kappaletta.

 Eläinlääkäripäivien ohjelma jul-
kaistiin Eläinlääkärilehden nume-
roissa 5 ja 10 sekä kooste päivien 
vietosta lehdessä 11.

 
6.5.2   Kirjanpito- ja verokurssi

Kuudennen vuoden opiskelijoille 
pidettiin maksuton verokurssi 12. 
maaliskuuta. Kouluttajana toimi 
Marjo Salin Veronmaksajain Kes-
kusliitosta. Kurssille osallistui 38 
opiskelijaa. Viidennen vuosikurssin 

Tunnelmia Eläinlääkäripäiviltä 2005: 
hygieniasektion kuulijoita, kaksi kuvaa 
Eläinlääkäriliiton omalta osastolta, jossa 
päivystettiin ja neuvottiin jäseniä, seni-
orien tapaaminen ja koulutusvaliokun-
nan puheenjohtaja Sebastian Hielm.
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opiskelijoille järjestettiin maksuton 
kirjanpitokurssi 13. maaliskuuta. 
Kurssille osallistui 44 opiskelijaa. 
Kouluttajana toimi talouspäällikkö 
Pirkko Nousiainen. Molempien 
kurssien käytännön järjestelyt hoiti 
Fennovet Oy.

6.6   Jäsenpalvelut  

Liiton jäsenet saivat kertomusvuo-
den aikana jäsenyytensä perusteel-
la seuraavat liiton jäsenedut: 

-  eläinlääkärin vastuuva-
kuutus, oikeusturvavakuu-
tus ja järjestövakuutus 

-  Eläinlääkärilehti 12 nume-
roa 11 kertaa vuodessa, 
koulutuskalenteri ja vero-
opas kerran vuodessa

-  taloudellisten ja ammatil-
listen etujen valvonta 

-  työ- ja virkaehtosopimus-
ten neuvottelut ja sopi-
musten tulkinta-apua

-  neuvontaa kaikille jäsen-
ryhmille, uutta erityisesti 
yksityissektorin asiamie-
hen palkkaaminen

-  ohjeita, oppaita ja tieto-
paketteja

-  Vuoden eläinlääkkeet -kirja 
automaattisesti postitettuna

-  työnvälitys kotisivuilla ja 
Eläinlääkärilehdessä 

-  tietokantojen käyttömahdolli-
suus (ns. VetCD ja BeastCD)

-  mahdollisuus liittyä työttö-
myyskassaan (palkansaajat)

-  koulutustilaisuuksia 
-  jäsentiedote ja kotisivut kes-

kustelupalstoineen Internetissä 
-  MasterCard-jäsenkortti tai 

maksu- ja luottokortti
-  matka- ja lomaetuja  
-  Akavan jäsenpalvelut
- alennuksia polttoaineista.

Liiton toimistosta jäsenellä on 
mahdollisuus saada muun muassa 
seuraavia ohjeistuksia ja lomakkei-
ta sekä materiaalia: yksityissektorin 
työnhaku- ja työetuopas, ohjeita 
epätyypillisiin työsuhteisiin, oh-

jeistus ostopalveluista, ohjeistus 
työsuhteen alkaessa, tietopaketti 
erityisäitiyspäivärahasta, työsopi-
muskaavakkeita, työsopimuslaki, 
Ammatinharjoittajan sosiaaliturva 
ja sitä täydentävät vakuutukset -
opas, eläinlääkintäautoa koskeva 
tietopaketti, työttömyyttä ja vuorot-
teluvapaata käsittelevää aineistoa, 
suositus suomeksi ja ruotsiksi kun-
naneläinlääkärin vastaanottotiloiksi 
ja varusteiksi, eläinlääkäreitä kos-
kevat ilmoitteluohjeet sekä eettiset 
ja kollegiaaliset säännöt, diasarja 
eläinlääkärin työstä, eläinlääkärivii-
ri, luentokokoelmia, 100-vuotisjuh-
lakirja, adresseja ja kortteja.

Työnvälityksessä on toiminta-
vuoden aikana ollut avoimia työti-
laisuuksia noin 80 ja työnhakijoita 
noin 10. Eläinlääkärilehdessä jul-
kaistiin 53 työpaikkailmoitusta.

6.7   Avustustoiminta 
ja stipendit  

Toverilahjamaksu sisältyi jäsen-
maksuun. Toverilahjan suuruus 
oli 1555 euroa. Kertomusvuonna 
maksettiin toverilahja neljän jäse-
nen omaisille.

Hilve Kortteen rahastosta jaettiin 
eläinlääketieteen opiskelijoille 3497 
euroa matka-apurahoina.  

Lisäksi liitto tuki taloudellisesti 
Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdis-
tystä, eläinlääkäriseurojen kesäpäi-

viä sekä useita liiton jäseniä näiden 
oikeudenkäyntikulujen osalta.

6.8   Kansainvälinen 
toiminta 

6.8.1   World Veterinary 
Association (WVA) 

WVA:n lanseeraamaa maailman 
eläinlääkäripäivää vietettiin 30.4. 
Päivän viettoon liittyvä vuoden 
eläinlääkärin julkistaminen to-
teutettiin meillä 3. toukokuuta. 
Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 
kunnaneläinlääkäri Aimo Välimäki 
Pudasjärveltä. Välimäen valinnasta 
kertova uutinen pääsi WVA:n koti-
sivujen etusivulle.

WVA:n 28. eläinlääketieteen 
maailmankongressi järjestettiin 
Minneapoliksessa, Yhdysvalloissa 
16.–20.7. Liiton puheenjohtaja Antti 
Nurminen osallistui kongressiin ja 
sen yhteydessä järjestettyyn pu-
heenjohtajakokoukseen. WVA:n 
uudeksi presidentiksi valittiin yh-
dysvaltalainen Leon Russell. Pää-
sihteerinä jatkaa Tanskan Lars 
Holsaae ja järjestön päämaja on 
Tanskan eläinlääkäriliiton yhtey-
dessä Kööpenhaminassa.

 
6.8.2   Federation of Veteri-
narians of Europe (FVE)   

FVE:hen kuuluu neljä alajärjestöä, 
joilla on omat toimielimensä ja 
jäsenmaksunsa:

FVE:n illallinen alkamassa marraskuun syyskokouksessa Brysselissä. Vasemmalta 
Eeva Sovijärvi, Paul ”Joff” Motskula Virosta, Rafael Laguens Espanjasta, Bartolomé 
Anguera Sanso Espanjasta ja Francisco Camacho Portugalista.

Antti Nurminen
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UEVP praktikoille, UEVH hygiee-
nikoille, EASVO virkaeläinlääkäreille 
ja EVERI opetuksen, tutkimuksen ja 
teollisuuden palveluksessa työsken-
televille. Viimemainittu hyväksyttiin 
mukaan marraskuun yleiskokouk-
sessa, eikä SELL ole vielä liittynyt 
sen jäseneksi. 

FVE järjesti alkuvuodesta kolme 
alueellista kokousta, Sloveniassa, 
Makedoniassa ja Tanskassa, joissa 
valmisteltiin järjestön strategiasuun-
nitelmaa. Tanskan kokoukseen 2.3. 
osallistuivat liiton edustajat Eeva 
Sovijärvi ja Antti Nurminen.

FVE:n sääntömääräisessä ke-
vätyleiskokouksessa, johon sisäl-
tyivät myös alajärjestöjen omat 
kokoukset 2.–4.6. Nizzassa liittoa 
edustivat Eeva Sovijärvi (EASVO), 
Mika Leppinen (UEVH) ja Antti 
Nurminen (UEVP).

FVE:n ja alajärjestöjen sääntö-
määräisessä syysyleiskokouksessa 
17.–19.11. Brysselissä edustajina 
toimivat Eeva Sovijärvi (EASVO), 
Minnami Mikkola (UEVH) ja Antti 
Nurminen (UEVP).

6.8.3   Pohjoismaiden ja Bal-
tian maiden välinen yhteistyö 

Vuonna 2005 oli Suomen vuoro 
järjestää epäviralliset pohjoismais-
baltialaiset yhteistyökokoukset, 
jotka perinteisesti pidetään FVE:n 
kokouksien yhteydessä. Liiton 
1.4. Nizzassa ja 16.11. Brysselissä 
isännöimät kokoukset asiaankuu-
luvine illallisineen saivat hyvän 
vastaanoton. Kokouksissa puhetta 
johti kansainvälisen valiokunnan 
puheenjohtaja Eeva Sovijärvi.

7.   LIITON HUOMIONOSOI-
TUKSET 

7.1   Kunniajäsenet 

Kertomusvuonna liiton kunniajäse-
neksi kutsuttiin Ari-Matti Pyyhtiä.

7.2   Ansiomerkit  

Kertomusvuonna ei myönnetty 
ansiomerkkejä.

7.3   Liiton viirit  

Kertomusvuonna liiton viiri luo-
vutettiin Lauri Jalkaselle hänen 
täyttäessään 70 vuotta 3.1. ja mi-
nisteri Marjatta Väänäselle hänen 
Maaseudun Tulevaisuus -lehteen 
kirjoittamiensa eläinlääkäreitä ar-
vostavien kolumnien johdosta. 

7.4   Vuoden eläinlääkäri

Vuoden eläinlääkäriksi valittiin 
kunnaneläinlääkäri Aimo Välimäki 
Pudasjärveltä. Välimäki toimi Pu-
dasjärven kunnaneläinlääkärinä 32 
vuotta ennen eläkkeelle jäämistään 
syyskuussa 2004. Työaikanaan hän 
on ajanut yli kolme miljoonaa ki-
lometriä työajoa, päivystänyt joka 
kolmannen viikonlopun ja yön 
– ilman sairaslomia. Kunnaneläin-
lääkärin työsidonnaisuus on mer-
kittävän suuri, ja Välimäen hyvä 
terveys, innostunut suhtautuminen 
ja vahva sitoutuminen työhön ovat 
mahdollistaneet elämäntyön kun-
naneläinlääkärinä. 

Eläinlääkäriliitto halusi kiittää ja 
palkita kaikkia kunnaneläinlääkärin 
monipuolista ja raskasta työtä teh-
neitä ja tekeviä. Vuosina 2001–2004 
on valittu Vuoden eläinlääkäri tai 
eläinlääkintäteko vahvojen erityis-
osaajien joukosta. Toimintavuoden 
valinta nosti esille juuri perustyötä 
tekevän kunnaneläinlääkärin. Kun 
eläinlääkintähuoltolain uudistus on 

parhaillaan käynnissä, on alalla toi-
veita saada tulevaisuudessa myös 
kunnaneläinlääkärin työsidonnai-
suus kohtuullisemmalle tasolle.

Valinta julkistettiin 3. toukokuu-
ta Helsingin Pressiklubilla. Valinta 
meni julkisuudessa hyvin läpi (ks. 
tiedotus). Vuoden eläinlääkäriksi 
voidaan valita eläinlääkäri, jolla on 
merkittävä suotuisa vaikutus am-
mattikuntaan, eläinten hyvinvoin-
tiin tai kansanterveyteen. Valinta 
liittyy Maailman eläinlääkäripäivän 
viettoon. 

7.5   Merkkipäivät  

Merkkipäivän johdosta on on-
niteltu adressilla seuraavia liiton 
jäseniä: Matti Alanko, Esa Alhola, 
Magnus Andersson, Eero Ansa-
maa, Riitta Armfelt, Seppo Autio, 
Turkka Elonheimo, Maria Forsberg, 
Irmeli Halinen, Maurice Harju-
Jeanty, Heikki Haukkamaa, Bertil 
Henriksson, Sakari Hietakorpi, 

Vuoden eläinlääkäri, kunnaneläin-
lääkärinä elämäntyönsä tehnyt Aimo 
Välimäki työn touhussa.

Eläinlääkäri Bertil Henriksson täytti 85 vuotta joulukuussa. Sohvan oikeassa päässä 
liiton onnittelijat.

Jorma Luhta

Kurt Henriksson
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Arvo Hilli, Jorma Hirn, Seppo 
Hyyppä, Pekka Hyyrynen, Esko 
Härkönen, Tiina Illukka, Jussi 
Isotalo, Lauri Jalkanen, Eija Jans-
son, Eva Japisson, Leena Jorri, 
Teuvo Kanervo, Seppo Kangas, 
Helena Kaukinen, Elina Kitinoja, 
Pirjo-Riitta Korpinen, Perttu Koski, 
Kauko Koskiniemi, Liisa Kotisalo, 
Ilkka Kovari, Tuomas Kulmala, 
Matti Kuuri, Isak Kuusisto, Ilkka 
Kvist, Erkki Köntti, Ensio Lam-
minen, Heikki Lassila, Juha Leh-
tinen, Tapani Lehtiö, Marja Liira, 
Tuula Lohisaari, Georg Lorentz, 
Kari Lähdesmäki, Lauri Merivirta, 
Osmo Myllykangas, Matti Mäkilä, 
Erkki Neuvonen, Timo Nevalainen, 
Hillevi Niiranen, Anna Nordström, 
Pekka Nurmio, Björn Nylund, 
Esko Oijala, Hans Oksanen, Erik 
Othman, Kari Parkkinen, Martti 
Partinen, Ossi Pasula, Päivikki 
Pekkarinen, Martti Peltonen, Suvi 
Pohjola-Stenroos, Jorma Pudas, 
Eino Puhkala, Hellevi Pöysti, Vesa 
Rainio, Risto Rantanen, Urho Rii-
hikoski, Eija Rimaila-Pärnänen, 
Harri Rinne, Markku Räväsmäki, 
Heikki Saarenmaa, Otso Saarikko, 
Esko Salonen, Vilho Sihvo, Teresa 
Skrzypczak, Kaija Solismaa, Seppo 
Soro, Veli-Matti Sorvo, Marjut Sten-
berg, Jaakko Sutela, Elisabeth 
Säilynoja, Jukka Taimen, Esko 
Tapaila, Kyösti Tiainen, Juhani 
Tiili, Merja-Liisa Toivonen, Veikko 
Tuovinen, Risto Valjento, Lauri 
Vanhanen, Heidi Vaskio, Irma 
Vikkula, Kalle Virtanen, Aimo 
Välimäki, Matti Waris, Margareta 
Wiklund-Lemettilä, Outi Ylikahri 
ja Helena Ögård.

8.   TALOUS 
    

Liiton varainhankinta perustuu 
jäsenmaksuun sekä koulutus- ja 
julkaisutoimintaan. Liiton jäsen-
maksuprosentti oli 1,2. Irtaimistosta 
on tehty 25 prosentin poisto ja 
atk-ohjelmat poistetaan neljänä 
vuonna. Fennovet Oy ei lyhentänyt  
pääomalainaansa toimintavuonna 
ja lainaa 31.12. oli jäljellä 4582,14 
euroa. 

Tilikauden ylijäämä oli 27602,31 
euroa. Summaan sisältyivät käyt-
törahaston sekä omakatteisten 
rahastojen tuotot. Omakatteisten 
rahastojen yli-/alijäämät siirretään 
rahastojen pääomiin/pääomista 
tasesiirtoina vuoden 2006 alussa. 
Liittorahaston tuotto oli 1576,72 
euroa ja Hilve Kortteen rahaston 
tappio oli 1327,22 euroa.  

Liiton sijoitusomaisuus kuuluu 

liittorahaston varallisuuteen. Liiton 
sijoitusomaisuutta hoitavat rahoi-
tusyhtiöt Fondita Rahastoyhtiö 
Oy ja Danske Capital Finland Oy. 
Varallisuus on sijoitettu pääosin 
rahasto-osuuksiin.

Hilve Kortteen rahastoon kuulu-
vat testamenttilahjoituksena saadut 
asuinhuoneistot Helsingissä Tuk-
holmankatu 7:ssä. Molemmissa 
asunnoissa vaihtuivat vuokralaiset 
kertomusvuoden aikana. Isompaan 
asuntoon tehtiin pintaremontti 
asukkaiden vaihtuessa. Hilve Kort-
teen rahastosta on muun muassa 
jaettu opiskelijoille matka-apura-
hoja, maksettu vero- ja kirjanpito-
kurssin kulut sekä opiskelijoiden 
matkakulut, kun he ovat olleet 
kertomassa lukioissaan eläinlää-
ketieteellisestä tiedekunnasta ja 
eläinlääketieteen opiskelusta.


