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Palkitsemme tänään vuoden eläinlääkärin 2011. Palkintoa on jaettu vuodesta 2001. Palkinto on osa 
maailmanjärjestö WVA (World Veterinary Association) Maailman eläinlääkäripäivän viettoa. Palkinto 
jaetaan merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan hyväksi tehdyn työn 
perusteella.  

Yksityiseläinlääkärit tuottavat suuren osan erityisesti pieneläinten ja hevosten eläinlääkintäpalveluista. 
Näitä palveluita tuotetaan ensisijaisesti eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lemmikki- ja 
harraste-eläimillä on suuri merkitys myös ihmisten hyvinvoinnille, ne tuovat iloa liikuntaan sekä 
pyyteetöntä ja vilpitöntä riemua arkeen. Laadukkaista ja ystävällisistä eläinlääkäripalveluista hyötyvät 
niin eläimet kuin ihmiset. Eläinlääkäripalvelujen tarjoamisessa on tärkeätä, että eläinlääkärit ja avustajat 
ovat osaavia, taitavia ja palveluhenkisiä. Sen lisäksi tarvitaan monenlaisia laitteita ja välineitä, joilla 
eläinten vaivoista päädytään diagnooseihin ja tarvittavat hoidot saadaan tehtyä ajanmukaisesti. 
Yksityiseläinlääkärit perehtyvät uusimpiin ja ajantasaisimpiin eläinten hoitomenetelmiin ja tautien syiden 
ehkäisemiseen. He kouluttautuvat ahkerasti ja tuovat uusia tuulia maamme eläinlääkintäpalveluille. 
Koska yksityiseläinlääkärit ovat yrittäjiä, ei tähän eläinlääkintäpalvelujen kehittämiseen käytetä julkisia 
varoja.  

Tänä vuonna Suomen Eläinlääkäriliitto ry. haluaa palkita eläinlääkärin, joka on innovatiivinen, 
monipuolinen ja pitkäjänteinen yrittäjä. Hän on aktiivinen, ennakkoluuloton edelläkävijä eläinlääkärinä ja 
yrittäjänä. Hän on edistänyt toimeliaisuudellaan hyvää eläinlääkintätapaa ja eläinlääketiedettä sekä 
tehnyt ansiokasta työtä eläinlääkärikunnan hyväksi. Hän on toiminnallaan osoittanut, että hyvä ja 
oikeudenmukainen saa palkkansa. Palkittu on laajentanut monipuolisesti eläinlääkärin ammattikuvaa 
kehittämällä eläinlääkäripalvelujen ympärille uusia ja Suomessa ennen käyttämättömiä toimintoja. Hän 
toimii tehokkaasti ja innolla myös tiedon- ja osaamisen jakajana. Hän omistaa useamman yrityksen 
ryppään, joiden toiminta tukee toinen toistaan.  

Vuoden eläinlääkäri 2011 on omalla yritystoiminnallaan tuonut Suomeen uusia eläinten hyvinvointia 
edistäviä toimintatapoja, muun muassa toiminnallisen sorkkahoidon  sekä lemmikkieläinten 
hyvinvointitiimin . Näistä kumpikaan ei ole perinteistä eläinlääkäripalvelua. Toiminnallinen sorkkahoito 
parantaa lypsylehmien hyvinvointia helpottamalla niiden liikkumista ja parantamalla sorkkaterveyttä. 
Kouluttamalla suuren osan suomalaisista sorkkahoitajista palkittu on edistänyt lehmien terveyttä laajasti. 
Lemmikkieläinten hyvinvointiin keskittyvän EHYT-toiminnan päämääränä on, että samalta vastaanotolta 
lemmikeille tarjotaan sairauden- ja terveydenhoitoa, tietoa oikeasta ruokinnasta, liikunnasta sekä 
myydään liikuntaan aktivoivia välineitä. Lisäksi EHYT mahdollistaa omistajan ja koiran yhteisen 
liikunnallisen harrastustoiminnan sisähallissa. 

Palkitun yritykset palvelevat myös eläinlääkäreitä hyvin ja asiantuntevasti laite-, väline- ja 
kalustehankinnoissa. Hän auttaa niin tuotantoeläin- kuin pieneläinpraktikoita hankkimaan parhaat ja 



tilanteeseen toimivimmat työvälineet. Hänet on mainittu kärsivälliseksi, ystävälliseksi, luotettavaksi ja 
asiantuntevaksi henkilöksi, joka ajattelee enemmänkin kokonaisuuksia kuin hetken tuottoa. Hän toimii 
asiakkaan kanssa kumppanina, tavoitteena asiakaan tarpeisiin sopivat hankinnat. 

Vuoden eläinlääkäri 2011 järjestää vuosittain useita tarpeellisia ja käytännöllistä 
täydennyskoulutustilaisuuksia täydentäen hyvin praktikkoeläinlääkärien kotimaista koulutusta. Järjestetyt 
koulutukset ovat kädet savessa tekemistä, potilaan ääressä oppimista, yksilöllisesti ohjattuna, 
erinomaisten, myös ulkomaalaisten opettajien vetäminä.  

Palkittu on erinomainen esimerkki siitä, kuinka monipuolista työtä eläinlääkärin peruskoulutuksella voi 
tehdä. Ja jos vielä on laaja sydän, roppatolkulla intoa ja kärsivällisyyttä, lempeä, leppeä ja ystävällinen, 
saa paljon hyvää aikaiseksi. 

Perinteinen mielikuva eläinlääkäristä taitaa olla eläimiä hoitava James Herriot tai 
pieneläinlääkäriasemalla työskentelevä eläinlääkäri. Vuoden eläinlääkäri on aloittanut 
eläinlääkärintaipaleensa hoitamalla lehmien sorkkia ja opettamalla muitakin hoitamaan niitä. Hän hankki 
lähes ensi töikseen sorkkahoitovälineet ja auton perässä vedettävän sorkkahoitopilttuun ja ajeli pitkin 
maakuntia vuolemassa nautojen sorkkia. Ei aivan perinteinen tapa aloittaa eläinlääkäripraktiikkaa. 
Monien taitojen mies! 

Suomen Eläinlääkäriliiton puolesta onnittelen vuode n eläinlääkäri 2011 Jouni Niemeä! 

Lisätiedot: puheenjohtaja Kirsi Sario, puh. 050 9119117 

 


