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Pohjoisessa-Suomessa poroerotuksia tehdään noin puolet vuodesta, valoa on vuodessa vähemmän,
etäisyydet ovat pidempiä, kollegat ja eläinten tehohoito ovat kauempana kuin etelämpänä. Kuvassa Vuoden
eläinlääkäri 2014 Marja Nuorgam porojen kuninkuusajoissa kilpailueläinlääkärinä. Tehtävänä ovat eläinsuojeluvalvonta, dopingnäytteet ja tarvittaessa hoitotoimet. Kunnaneläinlääkärin työhön kuuluu paljon muutakin.

Vuoden eläinlääkäri 2014 on
Marja Nuorgam:

Pohjoisen
pitkäjänteinen
kunnaneläinlääkäri
Suomen pohjoisimpien kuntien kunnaneläinlääkäri
Marja Nuorgam on määrätietoinen ja pitkäjänteinen
porojen terveyden- ja sairaudenhoidon asiantuntija,
stressiä sietävä hyöty- ja lemmikkieläinten praktikko
sekä luotettu yhteistyökumppani eläinlääkärien ja
eläinten omistajien parissa.
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Teksti: Anna Parkkari

”Kun aikoinaan lupauduin Utsjoelle sijaiseksi kahdeksi kuukaudeksi,
oli minulla karttatiedot vähän ruosteessa. Pian selvisi, että työt alkavat aivan maan päälaella”, sanoo
Vuoden eläinlääkäriksi 2014 valittu
pitkän linjan kunnaneläinlääkäri
Marja Nuorgam.
Hän on viihtynyt seudulla ja
kunnaneläinlääkärin töissä vuodes-
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Lemmikkejä ja
hyötyeläimiä

”Pieneläimiä on täällä sekä lemmikkeinä että hyötyeläminä. Rekikoirat, metsästyskoirat ja kilpa- ja
matkailuporot ovat työelämiä.
Hämmästyn aina uudestaan, miten
tärkeitä yksittäiset koirat monille
rekikoirayrittäjille ovat, vaikka
koiria olisi vaikkapa sata. Metsästyskoiriakin pidetään nykyään
myös asiakkaita varten”, kertoo
Marja Nuorgam.
’”Turistien mukana tulee sesonkeina paljon lemmikki ja -metsästyskoiria, joiden hoidossa on
usein totuttu kaupunkimaisemman
Suomen palveluihin. Pieneläinten hoito syrjäisillä alueilla vaatii

Marja Nuorgam (os. Topi)
Rauna-Maaria Näkkäläjärvi

ta 1989. ”Mitään Lapin hulluutta
ei tullessa ollut mielessä, olin toki
aina pitänyt luonnossa liikkumisesta, sienestyksestä ja marjastamisesta.” Eläimet taitavat myös
olla itsestään selvä osa palkitun
elämää. Pohjoisesta löytyi myös
aviomies, poronomistaja.
Kunnaneläinlääkärin työ kaikkiaan on monipuolista. Tällä hetkellä Inarin ja Utsjoen ympäristöterveydenhuollon yhteistyöalueella
on kolme virkaa jaettu niin, että
Nuorgam toimii praktikkoeläinlääkärinä eikä hänelle kuulu ympäristöterveydenhuollon tehtäviä
kuin kollegan sijaisena. Elintarvikevalvontaa tehdään muun muassa
porotuotteita jalostavissa laitoksissa ja alkutuotannon valvontaa
muutamalla nautatilalla. Poroerotuksissa Marja Nuorgam hoitaa lihantarkastuksen ja tarkastaa elävät
ja poroteurastamoilla teurastetut
elintarvikkeiksi käytettävät eläimet.
Tyypillinen syy lihan hylkäykseen
elävänä tarkastuksessa on petojen
aiheuttamat laajat, märkivät tulehdukset. Eläinsuojeluvalvontakäynnit on sovittu valvontaeläinlääkärin
tehtäväksi, siis yhden kolmesta
kunnaneläinlääkäristä ja praktikkoeläinlääkärit tekevät käynnit
esimerkiksi valvontaeläinlääkärin
loma-aikana.
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Syntynyt Uudessakaupungissa vuonna 1963, asunut
lapsena Etelä-Karjalassa Saaren kunnassa ja käynyt
lukion Satakunnassa Honkajoella.
Eläinlääketieteen lisensiaatti ELL Helsingissä vuonna
1988, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, nykyisin
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta.
Valmistumisen jälkeen työskenteli vuoden Valtion eläinlääketieteellisessä
tutkimuslaitoksessa (VELL) virusosastolla, kunnaneläinlääkärin sijaisuuksia
eri puolilla Suomea, sijaiseksi Utsjoelle marraskuussa 1989.
Kunnaneläinlääkärin virka Utsjoella vuodesta 1994. Helsingistä on kunnan
keskustaan matkaa lähes 1 300 kilometriä. Organisaatio on muuttunut
vuosien varrella, nyt työantaja on Inarin kunta. Inari ja Utsjoki muodostavat
ympäristöterveydenhuollon yhteistyöalueen, jossa kaikkiaan työskentelee
kolme kunnaneläinlääkäriä. Alueen pinta-ala on yli 22 000 km2, noin viidestoistaosa Suomen pinta-alasta.
Koti Kaamasmukassa Utsjoella, kolme aikuista lasta, perhoskoiria ja hevosia, jotka elävät laumassa. Osallistuu poronhoitoon myös vapaa-ajalla,
koska perheessä on poroja. Harrastaa luonnossa liikkumista, sienestystä
ja marjastusta. Uusin innostava tuttavuus on matsutake, tuoksuvalmuska,
jota kasvaa paikoin pohjoisessakin.

hyvää hermoa, koska on pystyttävä päättämään ohjataanko eläin
jatkohoitoon, joka yleensä on
hyvinkin pitkän matkan päässä.”
Eläinten tuonti- ja vienti rajan
yli tuo työhön kansainvälistä säädöstöä muun muassa eläintauteihin liittyen. Marja Nuorgamilla on
tästä paljon kokemusta, jota hän
on jakanut myös muille PohjoisSuomen eläinlääkäreille. Kollega
kirjoittaakin kunnioittavasti Marja
Nuorgamista: ”Verinäytteiden ottaminen ja tubitestaukset kymmenistä poroista pakkasessa, viimassa
ja hämärässä onnistuu, kun tekijä
tuntee työn ja osaa käsitellä eläimiä. Vuoden eläinlääkäri osaa
tämän työn ja on myös opettanut
muita.” Norjaan viedään muun
muassa kilpaporoja ja jopa KeskiEurooppaan nähtävyysporoja.
Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario sanoo:
”Tämän vuoden eläinlääkäri edustaa erinomaisesti ammattikuntamme monipuolisuutta. Hän on
arvostettu, osaava ja kollegiaalinen. Hän toimii itsenäisesti ja
eläinlääkärin etiikan mukaisesti

karuissa pohjoisen olosuhteissa.
Koska välimatkat Lapissa ovat
pitkät eikä kollega-apua ole hevin
saatavissa on Marja Nuorgam arvostettu myös oikeudenmukaisesta päätöksentekokyvystään sekä
riskinhallintataidoistaan. Eläinten
hyvinvointi vaati usein nopeita
ja oikeita päätöksiä. Päätösten
perustana Marjalla on vankka
ammattitaito, johon sisältyy myös
lainsäädännön hallinta sekä pitkä
kokemus käytännön työstä.”
Kolmen valtakunnan rajan läheisyydessä eläinten tuonti ja
vienti on arkista toimintaa. Siksi
myös eläintautien torjuntatyö ja
Suomen hyvän eläintautitilanteen ylläpitäminen on tärkeää.
Pitkät etäisyydet ja
eläinten hoito

Praktikkoeläinlääkäri kertoo, että
syrjäseudun vastaanottojen hoitomahdollisuudet eivät kilpaile ruuhka-Suomen erikoistuneiden vastaanottojen kanssa samassa sarjassa.
”Kollegat ovat kullan arvoisia.
Eläimiä siirretään hoitoon pitkien
matkojen päähän jopa Helsinkiin,
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Työsidonnaisuuden
muutoksesta

Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja
tarttuu aiheeseen: ”On hienoa
kuulla, että sijaistilanne on aiempaa parempi. Suomessa on yhä
alueita, joilla kunnaneläinlääkärin
työsidonnaisuus on kohtuuton. Jos
ei ole sijaisia tai riittävän monta
eläinlääkäriä, tulee päivystyksiä
ja työvuoroja liikaa. Väsymys on
riski työntekijän terveydelle, työn
laadulle ja myös tieliikenteelle.”
Työterveyslaitoksen julkaisemasta työterveyskirjasta voi lukea,
että jos valvoo yhteen menoon
aamuseitsemästä seuraavaan päivystykseen esimerkiksi aamukolmeen, on samassa tilassa kuin olisi
0,5 promillen humalassa. Päivystys
ei kuitenkaan lopu aamuyöllä ja
työmatka kelissä kuin kelissä on
vielä taitettavana – ellei saman tien
ala seuraava työpäivä.
Vuoden eläinlääkäri 2014 kertoo
ajavansa työajoa noin 60 000 kilometriä vuodessa. Työterveyslaitoksen oppaassa kerrotaan, että
30 000 kilometrin vuotuinen ajo
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Kunnaneläinlääkäri Nuorgam
hoitaa sekä lemmikkejä että hyötyeläimiä. Pohjoisessa
on paljon koiria ja
poroja myös työkäytössä. Syrjäseudun vastaanottojen
hoitomahdollisuudet
ovat erilaiset kuin
ruuhka-Suomen erikoistuneet palvelut,
hoito ja mahdollinen muualle lähettäminen vaativatkin
päätöksentekokykyä
myös paineessa.

vastaa 60:tä kokonaista työpäivää.
Eli käytännössä tuo aika, ja Nuorgamin kohdalla tuplasti, istutaan
autossa valossa, pimeällä, pyryssä
ja myrskyssä.
Puoli vuotta poroerotuksia

Palkitun kunnaneläinlääkärin alueella on noin 50 000 eloporoa, siis
talven yli säästettäviä poroja. Keväällä, lähinnä toukokuussa syntyvät
vasat kasvattavat porojen määrää
kesälaitumilla. Suurin osa vasoista
teurastetaan syksyllä tai talvella.
Poroerotuksissa eläinlääkäri on
läsnä sekä hoitavana että valvovana tahona. Eläimet loislääkitään,
eläinten kuntoa ylipäänsä seurataan ja myyntiketjuun menevät
teurastettavat porot tarkistetaan
elävänä ja ruhoina. ”Vuosien varrella on tullut tilanteita, joissa en
ole hyväksynyt poroja aliravitsemuksen takia.”
Poroerotukset alkoivat aiemmin
lumen tultua, nyt erotuksissa kulkeminen ei vaadi lunta. ”Yleensä
tällä alueella erotukset alkavat
jo syyskuun lopulla ja viimeiset
saattavat olla maaliskuun lopulla”,
tulkkaa Nuorgam. Hän kertoo,
että valvonta on hyvä asia ja jos
muutoksia halutaan saada aikaan,
kannattaa toimia yhteistyössä ja
hoitaa asia kerrallaan. ”Eläinten
omistajat ovat tärkeitä ja myös
heidän osaamistaan pitää kunnioit-

Bilgin Ismail

tietenkin myös Rovaniemelle ja
Ouluun. Eläinlääkäreiltä potilaista
saamani palaute keskittyy siihen
mikä alkuhoidossa on toiminut
hyvin ja saan myös arvokasta
rakentavaa palautetta.” Joissain
tilanteissa on tehtävä vaativiakin
operaatioita yksin vaatimattomissa
oloissa, aina ei ole mahdollisuutta
siirtää vakavasti sairasta potilasta
muualle.
Nuorgam arvostaa erityisesti
konsultaatioapua, jota hän saa
kollegoilta puhelimessa. Se on
erinomaista yhteistyötä eri asioihin perehtyneiden eläinlääkärien
kanssa. Nuoret sijaiseläinlääkärimme pitävät meidät täällä myös
hyvin ajan tasalla, uusimmat opit
siirtyvät myös meille sujuvasti käytäntöön”, valaisee Vuoden eläinlääkäri. ”Viime vuosina on sijaisia
saatu aiempaa paremmin, mikä
on hienoa lomajärjestelyjen takia
ja juuri tiedon vaihdon kannalta.”
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taa. Eläinlääkäri osaa oman alansa
ja kokonaisuus muodostuu molemmista.” Marja Nuorgam myös
ymmärtää ja osaa jonkin verran
puhua pohjoissaamea. Siitä on
hyötyä työssä.
Nykyään poroja hoidetaan myös
erotusajan ulkopuolella ja eläimiä
kuljetetaan satunnaisesti eläinlääkärin luokse. Tyypillisiä hoidettavia vaivoja ovat loukkaantumiset,
lisääntymisongelmat ja tulehdussairaudet. ”Poro on kyllä yllättävä
hoidettava, aina sen terveydentila
ei etene kuten ajattelisi”, sanoo
Marja Nuorgam.
”Kun tulin tänne, poroja ei usein
kuljetettu hoitoon muualle. Tämä
on muuttunut ja myös porojen
kokonaismäärä alueella on pienempi kuin rapiat 20 vuotta sitten.”
Edelleen on paljon tilanteita, joissa
hoitotoimet tehdään ulkona kylmässä ja vähässä valossa kaukana
vastaanoton paremmista olosuhteista. Porojen mahdolliseen liialliseen
määrään saa vastauksen, että asiaa
pitää tarkastella alueittain, esimerkiksi koko poronhoitoalue on
siihen liian laaja.
Myös porokilpailuissa on läsnä
eläinlääkäri sekä hoitajana että
eläinsuojeluvalvojana. Kisoissa
otetaan dopingnäytteitä kuten
ravikilpailuissa. Kauden huipennus, Porokuninkuusajot, pidettiin
Inarissa huhtikuun alussa. Kilpailu-

Suomen Eläinlääkärilehti

2014, 120, 4

Bilgin Ismail

Keväällä valo
on Utsjoella upea,
kesästä puhumattakaan. Iso osa
vuodesta töitä
tehdään ulkona
pakkasessa, pimeässä ja sään
armoilla. Ajokilometrejä kertyy
kunnaneläinlääkäri Nuorgamille
vuodessa noin
60 000.

eläinlääkäri Marja Nuorgam kertoo:
”Kilpailut sujuivat hyvin, poroja
ei tarvinnut paikkailla. Etukäteen
jännitettiin miten rata saadaan
kirkkaassa jäässä olevalle järvelle.
Poro tarvitsee pitävämmän alustan
eikä edes uskalla liikkua kirkkaalla
jäällä. Radat saatiin tehtyä hyvin,
mikä on tietysti hyväksi myös porojen terveydelle.”
Palkinto omalta
ammattikunnalta

Ensimmäinen Vuoden eläinlääkäri
-tunnustus annettiin vuonna 2001.
Näiden neljäntoista vuoden aikana
on palkinnoissa noussut esiin ammatin monia eri puolia, ja kahdesti
on annettu Vuoden eläinlääkintäteko -tunnustus.
”Kun kuulin valinnastani palkituksi, oli ensimmäinen ajatus,
että tämä on tunnustus kaikille
syrjäseutujen kunnaneläinlääkäreille. Me olemme tärkeitä sekä
eläimille että asiakkaille”, sanoo
Marja Nuorgam.
”Toivon, että monipuolinen ammattikunta säilyy tulevaisuudessakin yhtenäisenä, osaa arvostaa
omaa rooliaan ja kollegojen osaamista missä ikinä toimiikaan”, tervehtii Vuoden eläinlääkäri lukijoita.
Kirjoittaja on Eläinlääkärilehden
toimituspäällikkö.
Valokuvaajista: Rauna-Maaria
Näkkäläjärvi opiskelee Tartossa
eläinlääkäriksi ja on saamelainen poronhoitaja Inarista. Bilgin

Suomen
Eläinlääkäriliiton
antama tunnustus
Vuoden eläinlääkäri tai Vuoden
eläinlääkintäteko on Suomen
Eläinlääkäriliiton antama tunnustus. Palkinnosta päättää
liiton hallitus, liiton jäseniltä
pyydetään ja saadaan ehdotuksia. Liittoon kuuluu lähes 90
prosenttia ammattikunnasta,
laillistettuja eläinlääkäreitä on
Suomessa yli 2 350.
Palkinnon taustalla on maailman
eläinlääkäripäivä, jota vietetään
toukokuun alussa. Tänä vuonna
sen teemana on eläinten hyvinvointi, aiheesta lisää verkossa
osoitteessa www.worldvet.org.
Vuoden eläinlääkäri 2014 -tunnustus julkistettiin tiistaina 13.
toukokuuta Helsingissä.
Palkinnon julkistustilaisuudessa puheenjohtajan esittämä
puhe ja aiemmat palkinnot ovat
nähtävissä liiton verkkosivulta
www.sell.fi.

Lisätietoja:
Utsjoen kunta www.utsjoki.fi
Inarin kunta www.inari.fi
Suomen Eläinlääkäriliitto
www.sell.fi

Ismail on vuonna 2013 Helsingin
yliopistosta valmistunut eläinlääkäri, joka on työskennellyt sijaisena Nuorgamin luona.
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