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Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajan, Topi Salmi -palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Antti Nurmisen puheenvuoro palkinnon jakotilaisuudessa 31.10. klo 11.20.  
 
Arvoisat läsnäolijat! 
 
Olemme nyt aloittamassa perinnettä, joka toivottavasti tulee jatkumaan hyvin, hyvin pitkään. 
Suomen Eläinlääkäriliitto ja Suomen Eläinlääketieteen säätiö päättivät viime keväänä uuden 
tiedepalkinnon perustamisesta. Tarkoitus on tästä lähtien joka kolmas vuosi palkita suomalainen 
eläinlääkäri, jonka tutkimustyöllä on erityistä yhteiskunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.  
 
Aloitteentekijänä tämän palkinnon perustamiseksi ja koko idean isänä voidaan pitää 
Maitohygienialiiton toiminnanjohtajaa, eläinlääketieteen tohtori Osmo Myllykangasta, jota erityisesti 
haluan kiittää aktiivisesta toiminnasta. Esikuvana on käytetty Duodecim-seuran Äyräpää-palkintoa 
ja siksi tähänkin palkintoon liittyy oleellisesti palkinnon saajan velvollisuus luennon pitämiseen 
Eläinlääkäripäivillä. 
 
Nimenantajaksi palkinnolle etsittiin henkilöä, jolla olisi ansioita eläinlääkärin ammatin lisäksi liiton ja 
säätiön toiminnassa. Valinta kohdistui Toivo Jalmari Salmeen. 
 
Vuonna 1996 edesmennyt T.J. Salmi, tuttavallisesti Topi, oli Halikossa 1917 syntynyt eläinlääkäri, 
joka loi ansiokkaan kansallisen ja kansainvälisen virkauran erityisesti maitohygienian ja 
maitohygienialainsäädännön parissa. Hän toimi aikanaan Eläinlääkäriliiton edeltäjän Suomen 
Eläinlääkäriyhdistyksen sihteerinä ja sittemmin liiton ensimmäisenä toiminnanjohtajana. Erityistä 
huolta Salmi kantoi Suomessa nuoren eläinlääketieteellisen tutkimuksen rahoituksesta. Hän oli 
Suomen Eläinlääketieteen säätiön ensimmäinen asiamies ja säätiön alkupääoma on suurelta osin 
hänen kärsivällisen jalkatyönsä ja hyvien puhelahjojensa ansiota. 
 
Topi Salmi oli suuri vaikuttaja ja suuri persoona, jonka nimi ja muisto ansaitsevat jäädä elämään 
tämän palkinnon muodossa. Meille on erittäin mieluista, että Topi Salmen tyttärillä on mahdollisuus 
kunnioittaa läsnäolollaan tätä tilaisuutta. 
 
Eläinlääkäriliiton hallituksen nimeämään vuoden 2007 Topi Salmi -palkintotoimikuntaan kuuluivat 
allekirjoittaneen lisäksi säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Hannu Saloniemi, 
Eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Antti Sukura sekä pääjohtaja Jaana Husu-
Kallio Evirasta ja osastopäällikkö Matti Aho maa- ja metsätalousministeriöstä. Toimikunnan 
sihteerinä toimi Eläinlääkäriliiton toiminnanjohtaja Mika Leppinen. 
 
Tehtyjen ehdotusten joukosta toimikunta myönsi vuoden 2007 Topi Salmi-palkinnon, 10 000 euroa, 
professori Hannu Korkealalle. Toimikunnan näkemyksen mukaan professori Korkeala täyttää 
erinomaisella tavalla palkinnon säännöissä asetetut edellytykset. Hänen mittava tutkimustyönsä 
käsittelee elintarvikehygieniaa koko tuotantoketjun ja sen valvonnan laajuudelta. Työlle on 
leimallista voimakas käytännönläheisyys ja käytäntöön sovellettavuus, jota on runsaasti 
hyödynnetty elintarviketurvallisuuden kehittämisessä. Korkealalla on lukuisia kansainvälisiä 
tieteellisiä asiantuntijatehtäviä ja hän on muun muassa organisoinut tutkijakoulutuskursseja Baltian 
maiden eläinlääkäreille ja ohjannut sikäläisten jatko-opiskelijoiden väitöskirjatöitä. Erityisen 
merkillepantavaa on ollut Korkealan panos nuorten tutkijoiden koulutuksessa, jota on palkinnon 
säännöissä haluttu erityisesti korostaa.  
 
www.sell.fi 


