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VUODEN ELÄINLÄÄKÄRI 2007   
 
Maailman eläinlääkärijärjestö WVA:n noin sadassa jäsenmaassa vietetään vuosittain 
huhti-toukokuun vaihteessa erityistä Maailman eläinlääkäripäivää. Päivän juhlallisuuksiin 
kuuluu Vuoden eläinlääkärin tai vaihtoehtoisesti Vuoden eläinlääkintäteon julkistaminen. 
Suomessakin tämä toteutetaan jo seitsemännen kerran. Nyt voidaan jo sanoa, että tästä 
on muodostunut perinne. Eläinlääkäriammattikunnan piirissä tätä loppukevään 
juhlatapausta odotetaan suurella jännityksellä.  
 
Tähänastiset palkitut ovat hyvin monipuolisesti edustaneet ammatin eri sektoreita. Tässä 
suhteessa sarja jatkuu. Suomen Eläinlääkäriliiton hallitus on valinnut Vuoden 
eläinlääkäriksi 2007 Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan diagnostisen 
kuvantamisen professorin, Marjatta Snellmanin.  
 
Professori Snellmaniin henkilöityy kaikki se huima kehitys, mitä alalla on tapahtunut 
seitsemänkymmentäluvulta tähän päivään. Aluksi diagnostinen kuvantaminen tarkoitti 
pelkästään röntgenkuvausta ja kuvien tulkintaa. Näillä on toki edelleen keskeinen asema 
diagnostiikassa, vaikkakin digitaalitekniikka on syrjäyttämässä perinteisen röntgenfilmin. 
Se tietotaito, mikä suomalaisilla eläinlääkäreillä tältä alalta on, on pääosin tullut professori 
Snellmanin kautta. Kahdeksankymmentäluvun alussa kuvantaminen laajeni 
ultraäänitutkimuksiin, joiden soveltamisessa eläinlääketieteeseen Marjatta Snellman oli 
kansainvälisestikin edelläkävijä. Myöhemmin skaala on laajentunut tietokonetomografiaan 
ja magneettikuvaukseen, josta professori Snellman on tehnyt suomalaisen väitöskirjansa. 
Hänen hyvät yhteytensä humaanilääketieteeseen ovat mahdollistaneet teknisen 
kehityksen nopean hyödyntämisen myös eläinpuolella.  
 
Professori Snellman on pidetty opettaja ja luennoitsija, jolla on kyky innostaa kuulijoitaan 
oppimaan. Hän osaa jättää tilaa myös kuulijan omille oivalluksille. Ei ole mikään ihme, että 
hänet on jo kahdesti valittu tiedekunnassa vuoden opettajaksi. Hän on työskennellyt 
vierailevana radiologian professorina myös Yhdysvalloissa. Hänellä on ollut ilo 
tiedekunnassa saada työtovereikseen taitavia eläinlääkäreitä ja muuta henkilökuntaa, 
joiden kanssa koetaan aitoa innostusta ja hyvässä työilmapiirissä on helppo työskennellä.  
 
Marjatta Snellmanin ansiot diagnostisen kuvantamisen uranuurtajana ja pedagogina 
olisivat yllin kyllin riittäneet Vuoden eläinlääkäri -titteliin. Valinnan perusteissa oli kuitenkin 
vähintään yhtä suuri painoarvo hänen toiminnallaan eläinten hyvinvoinnin puolesta. Suuri 
osa erityisesti koirille tehtävistä rutiininomaisista röntgentutkimuksista tehdään 
perinnöllisten sairauksien havaitsemiseksi. Havaintoja pyritään sitten käyttämään hyödyksi 
jalostustyössä. Tämän työn edistyminen ei usein ole suoraviivaisen tuloksellista ja asiaan 
vaikuttavat monet inhimilliset ja taloudelliset intressit. Marjatta Snellman on perustellusti, 
sinnikkäästi ja menestyksellisesti ollut mukana koirien jalostuksen kehittämisessä 
nimenomaan eläinten kannalta parempaan suuntaan. Hän on tuonut osaamistaan Suomen 
Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan ja alan pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tätä 
kautta on pyritty vaikuttamaan rotujärjestöihin parempien jalostusohjelmien ja 



jalostuspohjan laajentamisen toivossa. Marjatta Snellman on pitkään ollut mukana 
Suomen Opaskoirakoulun toiminnassa. Terverakenteisten ja  -luonteisten opaskoirien ja 
muiden työkoirien saannin turvaaminen onkin suuri tulevaisuuden haaste.  
 
Lisäksi hän on vuosien mittaan rohkeasti lukuisissa luentotilaisuuksissa sekä lehti- ja 
televisiohaastatteluissa vaikuttanut suuren yleisön tietoisuuteen siinä, että eläimen 
elintoimintoja tai arkisia puuhia haittaavat jalostuksen myötä saadut ylen korostuneet 
rotupiirteet eivät ole eläimen etu. Kun ulkonäköseikat tai ihmisten erikoisuudentavoittelu 
menevät jalostustyössä terveen rakenteen edelle, liikutaan eettisesti hyvin arveluttavalla 
alueella. Marjatta Snellman ei ole arastellut tämän asian julkituomista.  
 
Työtoverit ja opiskelijat arvostavat professoria myös sen vuoksi, että häneltä kiireistään 
huolimatta löytyy tarvittaessa aina aikaa keskusteluun. Erään kollegan mukaan Vuoden 
eläinlääkäri edustaa hienolla tavalla kollegiaalisuutta ja sivistynyttä huumoria. 
 
Toivotan onnea ja menestystä Vuoden eläinlääkärille! 
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