Tiedote 25.4.2002
Suomen Eläinlääkäriliitto valitsi Vuoden eläinlääkäriksi Riitta
Ahon
Maailman Eläinlääkäripäivää vietetään 27.4.2002. Päivän
kunniaksi Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n hallitus on nimennyt
Vuoden eläinlääkärin.
Kunniamaininnan on saanut eläinlääketieteen tohtori Riitta
Aho. Riitta Aho on syntynyt v.1954 ja valmistunut eläinlääkäriksi
v.1978. Jo opiskeluaikanaan hän kiinnostui erityisesti eläinten
sienitaudeista opettajansa Eeva-Liisa Hintikan innostamana, ja
hän on ollut Hintikan ohella ainoa sienten aiheuttamiin
eläintauteihin erikoistunut eläinlääkäri Suomessa. Hän on väitellyt
tohtoriksi sienitautien tunnistamisesta
v. 1988. Riitta Aho on kansainvälisesti arvostettu tutkija ja hän on
työskennellyt mm. Japanissa, USA:ssa ja Ruotsissa. Kotimaassa
hän on toiminut Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (ent.
Valtion eläinlääketieteellinen laitos) Oulun alueyksikön johtajana,
ja vuodesta 1994 lähtien Oulun läänineläinlääkärinä.
Virkamiehenä Riitta Aho tunnetaan rohkeana eläinten
hyvinvoinnin edistäjänä, joka on innostanut myös lääninsä
kunnaneläinlääkärit käytännön eläinsuojelutyöhön.
Valitessaan vuoden eläinlääkäriä Suomen Eläinlääkäriliiton
hallitus halusi erityisesti nostaa esille Riitta Ahon ammattitaitoisen
toiminnan viime joulukuisen Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi
ainoan BSE-tapauksen yhteydessä. Läänineläinlääkärinä Riitta
Aho joutui kantamaan vastuun tapauksen selvittelystä ja
toteuttamaan lain kirjainta lopetuttamalla karjan, josta BSEpositiivinen nauta löytyi. Paitsi että koko tapaus hänen johdollaan
hoidettiin erittäin taitavasti on erityistä kiitosta saanut hänen

rohkeutensa viimeiseen asti varjella täysin syyttömänä katastrofin
kohteeksi joutuneen karjanomistajan yksityisyyden suojaa.
Riitta Aholle on aina ollut tyypillistä, että paitsi eläinten puolesta,
hän muistaa kamppailla myös pienen ihmisen puolesta. Kaiken
kaikkiaan koko Riitta Ahon johdolla toiminut koulutettu
valmiuseläinlääkäriryhmä on ansainnut tunnustuksen osaavasta
mutta inhimillisestä työskentelystään BSE-tapauksen yhteydessä.
Tapaus osoitti käytännössä, miten eläinlääkärit ovat etulinjassa
taisteltaessa ruuan turvallisuuden puolesta. Kun Suomessa on
Riitta Ahon kaltaisia osaavia virkamiehiä, kuluttajat voivat
turvallisin mielin nauttia kotimaisia elintarvikkeita.
Paitsi virkanainen ja tieteentekijä, Riitta Aho on myös arvostettu
koirankasvattaja. Hänen Punapaulan-kennelistään lähteneet
afgaaninvinttikoirat ja toyvillakoirat ovat niittäneet palkintoja
kotimaassa ja ulkomailla jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan.
Hän on myös kirjoittanut kansantajuisen kirjan koiranomistajille ja
kasvattajille koiran rakenteesta ja liikunnasta. Riitta Aho on
kysytty luennoitsija koira-alan seminaareissa ympäri maailman.
Koiranjalostuksen saralla hänelle on myönnetty Suomen
Kennelliiton arvostettu Vuolasvirta-palkinto v.1995 ja Suomen
koirankasvattajat ry:n kasvattajapalkinto v. 2001.
Tällä hetkellä Riitta Aho on virkavapaalla läänineläinlääkärin
virastaan ja työskentelee Maa- ja metsätalousministeriössä
apulaisosastopäällikkönä.

