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Eläinlääkäripäivien perustiedote    30.11.2010  
Eläinlääkäripäivät järjestetään 1.−3. joulukuuta Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. 
 
Eläinlääkäreiden täydennyskoulutuspäiville odotetaan osallistujia viimevuotiseen tapaan yli tuhat, joka on noin 
puolet ammattikunnasta. Tapahtuma on alan suurin Suomessa. Ulkomaalaisia luennoijia on esillä viisi ja kotimaisia 
asiantuntijoita luennoi 29.  
 
Päivien tiedotustilaisuus pidetään keskiviikkona 1. joulukuuta kello 12. Sen aiheina ovat Topi Salmi 
tutkijapalkinto, Arkihuolesi kaikki heitä – kuka vastaa jouluruokasi laadusta ja joulun riskit lemmikeille. 
 
Toimittajat voivat lisäksi osallistua luennoille ja tutustua sekä tieteellisten postereiden että kaupalliseen näyttelyyn. 
 Pyydämme toimittajilta ennakkoilmoittautumista.  Ilmoittautumislomake on Suomen Eläinlääkäriliiton 
kotisivuilla, Eläinlääkäripäivien tiedotuksen kohdalla. Päiville saapuessasi ilmoittaudu sisääntulokerroksen 
luennoitsijoiden vastaanottotiskillä toimittajana pressikortilla. 
 
Tämän vuoden päivillä jaetaan Topi Salmi -tiedepalkinto. Palkittava on suomalainen eläinlääketieteen tutkija tai 
ryhmä tutkijoita, joiden työllä on kansainvälistä vaikuttavuutta. Tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta ja osallistuminen nuorten tutkijoiden koulutukseen katsotaan eduksi. Merkittävä yksittäinenkin 
tutkimuslöydös voidaan katsoa palkinnon arvoiseksi. Palkittu pitää esitelmän Eläinlääkäripäivien avajaisissa ja 
puhuu myös päivien tiedotustilaisuudessa. 

 
Kaikkiaan päivillä on eläinlääkäreille tarjolla kahdeksan luentokokonaisuutta: tiede ja tutkimus, liiketoiminta, 
ajankohtaista, elintarvike- ja ympäristöhygienia, lihahygienia, pieneläimet, hevoset ja tuotantoeläimet, lisäksi 
pidetään avajaiset keskiviikkona illansuussa.  
 
Aiheina esillä ovat muun muassa pieneläinten myrkytykset, kanien fysiologia ja sairaudet, hevosten tehohoito ja 
moniresitentit bakteerit, vasikkakuolleisuuden pienentäminen, vastuullinen sianlihantuotanto, liha- ja 
teurastamohygienia ja laitosvalvonta sekä elintarvike- ja ympäristöhygieniasta pilaantuminen ja laadukkaampien 
elintarvikkeiden tuottaminen. Ajankohtaisosiossa käydään läpi, mitä vastavalmistuneen eläinlääkärin tulisi osata ja 
millaisia valmiuksia tarvitaan yrittämisessä, valtion palveluksessa, terveysvalvonnan johtajana ja kansainvälisessä 
työssä. 
 
Tieteellisiä postereita on näyttelyssä mukana 55. Neljä niistä esitellään keskiviikkona aamupäivällä tiedeluennoilla 
klo 10.40−12 ja kolme palkitaan keskiviikkona illansuussa avajaisissa. Näyttelyssä on 71 yritystä ja yhteisöä. 
Avajaisissa jaetaan myös Eläinlääketieteen säätiön apurahoja noin 100 000 euroa ja kuullaan Topi Salmi -
palkinnon saajan puheenvuoro.  

 
Ohjelma, luentokokonaisuudet ja ulkomaalaiset luennoijat esitellään Eläinlääkäriliiton kotisivuilla www.sell.fi. 
Siellä on myös lista tieteellisistä postereista.  
 
Tarvittaessa yritämme auttaa löytämään kiinnostavan näkökulman tai haastateltavan jutullenne.  
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