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Syitä olla mukana

Eläinlääkäriliiton vaalivuodessa
Tietoruutu valtuuskunnan vaaleista on lehden sivulla 209 ja verkossa liiton etusivulla
vaalikuvakkeen vieressä on linkki vaalisivulle.

Tällaisia ajatuksia valtuuskunnan jäsenyydestä, ehdokkuudesta vaaleissa ja vaikuttamisesta
liiton kautta saatiin viimeistä vuotta toimivan nykyisen valtuuskunnan jäseniltä.
”Eläinlääkärikenttä ja kunnaneläinlääkärijärjestelmä ovat muutosvaiheessa.
Haluan olla osaltani mukana muutoksessa mieluummin kuin vain jupista itsekseni.”
”Vuodet vierivät ja väki vaihtuu, keskustelu
säilyy aina yhtä aktiivisena ja ilmapiiri
hyvänä. Yllätyksenä tulee uusille aina se,
miten paljon kulisseissa tehdään asioiden
eteen ja on koko ajan meneillään.”

”Kiinnostus
yhteisiin asioihin ja yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen.
Eläinlääkärien
roolin yhteiskunnassa ja
osaamisen voisi
tuoda laajasti
esiin.”

”On hyödyllistä ja
avartavaa toimia yhdessä
ja tutustua kollegoihin,
jotka työskentelevät eri
osa-alueilla kuin itse.”

”Liitto ajaa meidän kaikkien asioita ja
mitä enemmän meitä kuuluu liittoon,
sitä paremmin voimme vaikuttaa”.

”Olen mukana, koska on halu vaikuttaa
eläinlääkärikunnan yhteisiin asioihin.”
”On ollut mukava huomata kuinka
eri taustoilla olevat eläinlääkärit ovat
pystyneet ymmärtämään toisiaan ja
oikeasti yrittäneet löytää yhteistä etua.”

”Olen yllättynyt siitä, kuinka paljon liitto
hoitaa ja huolehtii ja saa aikaan asioita.”

”Lähdin ehdolle,
kun kollegat
kysyivät seuran
kokouksessa.”

”Pidempään valtuuskunnassa istuneet ovat ottaneet
vastaan kohtalaisen hyvin uudemmatkin jäsenet, ja
uudistusmielisyyttä on lopulta löytynyt enemmän
kuin ennen valtuuskuntaan pääsemistä ajattelin.”
”Olemme monipuolinen ammattikunta ja on tärkeää
pysyä kuulolla koko kentän tapahtumista. Näin valtuuskuntatyöskentelyn erinomaisena mahdollisuutena tähän.”

”Tärkeitä aiheita on ollut esillä jokaisessa kokouksessa. Kaikilla ammattikunnan työskentelysektoreilla on tarvetta muutokseen ja kehitykseen.
Tärkeää olisi rohkeasti tehdä muutoksia ja visioida tulevaisuutta hieman mielikuvituksellisemmin. Vanhassa roikkuminen ei vie ammattikunnan
asioita eteenpäin.”

”Olemme monipuolinen ammattikunta ja on tärkeää pysyä
kuulolla koko kentän tapahtumista. Näin valtuuskuntatyöskentelyn erinomaisena mahdollisuutena tähän.”

”Eläinlääkärimaailman muuttuminen ja kunnaneläinlääkärijärjestelmän järkeistäminen. Suuret muutokset tapahtuvat
usein baby steps -taktiikalla. Muutoksen väistämättömyys on
ainakin valtuuskunnassa hyvin sisäistetty.”

”Kokoontuminen vain
kahdesti vuodessa on
ollut yllättävää. Kokousten
yhteydessä järjestettävien
seminaarien monipuolinen ja inspiroiva
ohjelma on ollut
myönteinen yllätys.”

Koonnut liiton tiedottaja & lehden toimituspäällikkö Anna Parkkari.
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”Laaditut kannanotot
ovat ottaneet hyvin
tuulta alleen ja
niillä on saatu hyvä
näkyvyyttä medioissa.”

