
Haave eläinlääkärin ammatista syntyi jo pikkutyttönä 
  
Maatilalla kasvaneen Sirpa Varajärven 
lempiohjelma oli Kaikenkarvaiset ystäväni 
  
Monipuolista eläinlääkärin työtä tekevä Sirpa Varajärvi on jatkanut Eurajoella pitkään 
kunnaneläinlääkäreinä toimineiden Heikki ja Maren Jaakkolan työtä. Hän astui 
Heikin saappaisiin parikymmentä vuotta sitten ja teki alussa yhteistyötä 
lemmikkieläinten parissa myös Maren Jaakkolan kanssa. 
Tänä päivänä eläinlääkärien työ on pääosin lemmikkien hoitamista. Aikoinaan 
maatiloilla oli nykyistä paljon enemmän lehmiä, porsaita ja hevosia, joiden 
hyvinvoinnista Heikki Jaakkola pääosin vastasi. 
– Kyllä vieläkin teen kotikäyntejä maatiloille tarpeen mukaan. Eurajoella on kaksi 
suurta sikalaa ja joitakin karjatiloja. Luvialla on yksi suuri emolehmäkarjan 
kasvatukseen keskittynyt tila, jossa apuani myös tarvitaan, toteaa Varajärvi. 
Luvialla ei ole omaa eläinlääkäriä. Yhteistyötä tehdään tällä saralla Ulvilan ja Kullaan 
suuntaan. Tilanteesta huolimatta Eurajoella käy paljon luvialaisia hoidattamassa 
lemmikkieläimiään. 
– Matka ei ole kovin pitkä ja totta kai annan mielelläni apua kaikille sitä tarvitseville, 
Varajärvi tiivistää. 
 
Kuntayhtymästä Eurajoelle 
 
Sirpa Varajärvi oli aluksi työsuhteessa Rauman kansanterveystyön kuntayhtymään. 
Kun yhtymähimmeli purettiin, hänestä tuli Eurajoen kunnan eläinlääkäri. Seuraavaksi 
perustettiin isompi yksikkö, jonka pääpaikkana on Pori. 
– Saattaa olla että maakunnallisen itsehallinnon muutosten myötä tulee taas 
uudenlaisia kuvioita. Mutta tämä on vaan tällaista byrokratiaa, toimipaikkani on toki 
jatkossakin Eurajoella, selvittää Varajärvi. 
 
Monipuoliset ja vaihtelevat päivät 
 
Eläinlääkärin työ on hyvin monipuolista ja haastavaa. Lemmikkien määrä on viime 
vuosina kasvanut runsaasti. Monissa perheissä on useita koiria ja kissoja, joita 
kohdellaan kuin perheenjäseniä ja niistä halutaan pitää todella hyvää huolta. 
Varajärvi huolehtii laajasti eläinten rokotuksista ja poistaa lemmikeiltä ikäviä 
seurauksia aiheuttavaa hammaskiveä. Hän hoitaa myös sisäelinvaivoja ja iho- ja 
korvatulehduksia sekä eläinten välisissä kahakoissa syntyneitä haavoja. 
Lemmikkieläimillä voi olla myös allergioita, joihin tarvitaan apua. 
Yksi työsarka on etenkin kissojen sterilisointi. Kissoja tulee eläinlääkärin syyniin 
paljon myös Irjanteella vanhassa kaupassa toimivasta EHY ry:n löytöeläinkodista. 



Sirpa Varajärvi kuvaa työtään hyvin vaihtelevaksi vaikka välillä joutuukin 
ponnistelemaan kovasti saadakseen painavat eläimet hoitopöydälle. 
– Onneksi minulla on täällä hyviä apulaisia. 
 
TV-sarjasta alkuinnostus 
 
Sirpa Varajärvi on viettänyt lapsuutensa maatilalla Forssassa, jossa oli lypsykarjaa ja 
kissoja ja koiria. Hän kertoo haaveilleensa jo lapsena eläinlääkärin työstä ja sitten 
kaikki napsahti kohdalleen ja ura urkeni. 
– Katselin telkkarista aina Kaikenkarvaiset ystäväni –ohjelmaa ja ihastuin siihen. Ja 
siitä se idea sitten alkoi ja nyt ollaan tässä, hän iloitsee. 
Varajärven perhe on asunut Eurajoen keskustassa parikymmentä vuotta. Sirpa 
Varajärvi toteaa, että kotikunnaksi muuttunut Eurajoki on mukava paikka, jossa on 
hyvä ilmapiiri ja palvelut toimivat. 
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KUVATEKSTIT: 
  
Sirpa Varajärvi puhdistaa hammaskiveä kuusivuotiaalta jackrusselinterrieriltä 
eläinklinikallaan. 
  
  
Maatilalla Forssassa kasvanut Sirpa Varajärvi viihtyi jo lapsena eläinten parissa. 
Nytkin perheellä on lemmikkinä lempeä koira. 
 


