Eläinlääkärintyön muistot
Muistitiedon keruu 1.11.2011–30.4.2012
Eläinlääkärit opiskelivat pitkään ulkomailla, hoitivat nautoja ja hevosia sekä
tarkastivat lihaa ja maitoa. Oma korkeakoulu EKK syntyi sodan jälkeen ja
klinikkaopetus alkoi 1960-luvulla Mäntsälässä ja Helsingissä. Opettajien
ja opiskelijoiden pioneerisukupolvi loi uuden yhteisön. Työ jatkuu
muuttuneessa maailmassa. Onko eläinlääkäri muuttunut?
Osallistu eläinlääkärintyön perinteen ja muistitiedon taltiointiin!
Kerro opiskeluajastasi sekä työstäsi maalla ja kaupungissa. Toivomme
vastauksia sekä työelämässä mukana olevilta että eläkeläisiltä, mutta
myös perheenjäseniltä ja muilta alaa seuranneilta. Tarkoituksenamme on
tallentaa elävää tietoa eläinlääkärien opiskelusta ja työstä sekä julkaista
kertomuksista antologia.
Kirjoita omista kokemuksistasi tai koko elämäkertasi. Voit kuvata
kohtaamiasi persoonallisuuksia, opettajiasi, asiakkaitasi, avustajiasi tai
erikoisia potilaitasi. Kerro, mitä eläinlääkärintyö on sinulle merkinnyt.
Voit käyttää kirjoittamisen apuna seuraavia aihepiirejä tai otsikoida itse:
Opiskeluaika ja ensikokemukset
−− Taustani, maalta vai
kaupungista, etelästä vai
pohjoisesta
−− Ammatin ja uran valinta
−− Karsintakurssi ja valintakokeet
−− EKK ja ELTDK, opettajat ja muu
henkilökunta, tentit, klinikat,
potilaat
−− Sijaisuudet, ensimmäinen päivä,
ensimmäinen potilaani
−− Valmistuminen, välineet
ja lääkkeet, ensimmäinen
työpaikka
−− Praktikoksi vai hygieenikoksi?
Opiskelijaelämä
−− EKY:n synty ja toiminta, omat
tilat, suhteet muihin järjestöihin
−− Juhlat
−− Urheilu
−− Kansainvälisyys
−− Pojat ja tytöt
−− Opiskelijaliikehdintä ja poliittiset
kannanotot
−− Asunnot, terveydenhuolto

Arkista työtä
−− Kunnassa, kaupungissa,
teurastamolla, valtion virassa
−− Yksityispraktiikassa
−− Teollisuuden ja kaupan
palveluksessa
−− Opettajana, tutkimustyössä
−− Työpäivät, päivystykset
−− Asiakkaiden ja eläinlääkärin
suhteet
−− Oppia erehdyksestä
−− Unohtumaton potilas
−− Perhe, kotiväen osuus työssä
Maailma muuttuu
−− Uusien keksintöjen – lääkkeiden,
tutkimus- ja hoitomenetelmien –
vaikutus työhöni
−− Laboratoriopalvelujen käyttö
−− Uudet mikrobit ja sairaudet
−− Yksilöhoidosta eläinten
terveydenhuoltoon
−− Käsinkirjoittamisesta
tietotekniikkaan
−− Puoskareista vaihtoehtohoitoihin
– eläinlääkärin haasteita
−− Saksan kielestä englantiin

Kirjoitusohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoituksen pituus on vapaa.
Lähetä kirjoituksesi 30.4.2012 mennessä
joko postitse osoitteeseen Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, kansanrunousarkisto,
PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen keruu@finlit.fi. Jos lähetät
tekstiä liitetiedostona, käytä mieluiten
doc-, rtf- tai txt-muotoa. Merkitse kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus
”Eläinlääkärintyön muistot”. Kirjoituksia ei
palauteta, joten ota itsellesi kopio.
Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain
paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä. Kirjoita erilliselle
paperille tai sähköpostin viestikenttään
taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti
(myös entiset), syntymäaika ja -paikka,
osoite, puhelinnumero ja sähköposti, sekä
allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että
lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi
kansanrunousarkistoon. Aineiston julkaisemiseen kysytään kirjoittajilta erikseen
lupa.

Työyhteisö
−− Työtoveruus, kollegiaalisuus,
ikäpolvierot
−− Naiset enemmistöksi
−− Ulkomailla opiskelleet
eläinlääkärit
−− Klinikan tai vastaanoton
henkilökunta
Opetus ja julkinen esiintyminen
−− Opettaja-oppilassuhde
−− Musta taulu, kalvot, diakuvat,
power point
−− Luentomatkoilla kotona ja
ulkomailla
−− Lehdistö-, radio- ja tvhaastatteluni
−− Miten suhtaudun julkisuuteen
Täydennyskoulutus
−− Eläinlääkäripäivät
−− Kurssit
−− Lääketeollisuuden matkassa
ulkomaille

Jatkokoulutus
−− Erikoistuminen
−− Väitöskirja ja väitöstilaisuus
−− Tieteellinen ura
Yhteiskunta ja eläinlääkärit
−− Suhde kunnanisiin ja muihin
työnantajiin, byrokratia
−− Talous, rahan puute, priorisointi
−− MMM, VELL > EELA > EVIRA
−− Median kohu-uutiset
−− Politisoitumisen vuodet
−− Eläinlääkärin yhteiskunnallinen
asema ja arvostus
Toiminta järjestöissä ja yhteisöissä
−− Ammatilliset ja aatteelliset
järjestöt
−− Edunvalvonta ja lakonuhat
−− Kunnan ja valtakunnan
politiikassa
Suullinen perintömme
−− Kaskut ja tarinat
−− Kieli, slangi, sanasto

Otamme vastaan myös kuvia ja äänitteitä. Niiden lähettämisestä ota
yhteyttä arkistoon etukäteen.
Tulokset julkistetaan kesäkuussa 2012. Kaikkien osallistuneiden kesken
arvotaan kirjapalkintoja.
Eläinlääkärintyön muistot -keruun järjestävät Suomen Eläinlääkäriliitto –
Finlands Veterinärförbund ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Lisätietoja:
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm
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