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Tervetuloa vuoden eläinlääkäri 2014 palkitsemistilaisuuteen Pressiklubille. Vuoden eläinlääkäri 
-tunnustusta on jaettu vuodesta 2001 saakka. Kahdesti on nimetty vuoden eläinlääkintäteko. 
Palkinto liittyy maailman eläinlääkäripäivän viettoon.  
 
Palkinto jaetaan merkittävän eläinlääketieteen, eläinlääkinnän tai eläinlääkärikunnan hyväksi 
tehdyn työn perusteella. Tänä vuonna eläinlääkintä ja eläinlääkärikunnan hyväksi tehty työ 
painoivat eniten palkinnon jakamisessa.  
 
Tämän vuoden palkittava tulee Pohjois-Suomesta, aivan maamme päälaelta. Hän on 
monipuolinen, arvostettu ja asiansa osaava eläinlääkäri. Hän tekee vaihtelevaa eläinlääkärin 
työtä: niin praktiikkaa kuin valvontaa, mutta työn pääpaino on erilaisessa, puolivillissä 
tuotantoeläimessä – porossa.  
 
Palkittu on asiakkaidensa arvostama, monipuolinen osaaja, kollegiaalinen, luotettava ja 
avulias. Hänellä on tarvittaessa myös lujuutta ja selkärankaa toimia vaikeissa tilanteissa. Hän 
on osoittanut erinomaista päätöksentekokykyä ja hänellä on vankka ammattitaito tehdä kiperiä 
ratkaisuja eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hänen toiminnassaan eläinlääkärin 
etiikka ja moraali tulevat kauniisti esiin. Asiakkaat arvostavat eläinlääkäriä, joka osaa asiansa, 
mutta on samalla helposti lähestyttävä ja tuntee paikallisen kulttuurin. Lappilaiset arvostavat 
erityisesti, mikäli asiakaspalvelija osaa heidän omaa kieltään, saamea. Palkittu ymmärtää 
pohjoissaamea. 
 
Hän on perehtynyt syvällisesti porojen terveyden- ja sairaanhoitoon ja porotalouden toimijat 
arvostavat hänen ammattitaitoaan. Poroerotuksissa eläinlääkäri on läsnä hoitavana ja 
valvovana tahona. Lisäksi porokilpailuissa eläinlääkäri on paikalla valvomassa porojen 
hyvinvointia. Porojen eläinlääkintä poikkeaa muiden kotieläinten lääkinnästä, sillä hankaliakin 
operaatioita tehdään näille puolivilleille tuotantoeläimille ulkona, usein kylmässä ja heikossa 
valaistuksessa. Poroille ei ole eläinsuojia, eikä kookkaita kilpa- ja siitosporoja voi tuoda 
eläinlääkärin vastaanotolle.  
 
Monipuoliseen työhön kuuluvat myös lihantarkastus- ja eläinsuojelutehtävät. Porot 
kasvatetaan tuotantoeläiminä lihaksi. Palkittu hoitaa teurastettavien eläinten 
eläinsuojeluvalvonnan, elävänä tarkastuksen ja lihantarkastuksen, jotta kuluttaja saa turvallista 
ja terveellistä lihaa.  
 
Palkittu on myös osaava pieneläinpraktikko. Pieneläinpotilaina on sekä lemmikkejä että 
hyötyeläimiä. Koiria käytetään Lapissa paljon hyötyeläiminä esimerkiksi reki- ja 
metsästyskoirina. Pohjois-Suomessa kynnys lähettää eläin hoitoon toiselle, 
erikoistuneemmalle eläinlääkärille, tulee harkita tarkkaan pitkien matkojen takia. Tarvittaessa 
palkittumme hoitaa myös pieneläinten vaativat toimenpiteet.   
 
Lisäksi hän hoitaa elävien eläinten tuonti- ja vientitarkastuksia. Pohjoisessa kuljetetaan koiria 
ja poroja rajan yli muualle Eurooppaan ja kauemmaksikin.  Palkittu on hyvä esimerkki siitä, 
että eläinlääkärin työstä voi nauttia ja samalla elää lähellä luontoa.  
 
Minulla on ilo palkita vuoden eläinlääkäriksi 2014 kunnaneläinlääkäri Marja Nuorgam! 121-
vuotias Suomen Eläinlääkäriliitto onnittelee vuoden eläinlääkäriä! 
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