
 

 
 

Arvoisa eläinlääkäripäivien luennoitsija! 
 
 
ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 11.-13.12.2019 

 
Suomen Eläinlääkäriliiton koulutusvaliokunta kiittää lupauksestanne luennoida 
Eläinlääkäripäivillä. Eläinlääkäripäivät pidetään 11.-13.12.2019 Messukeskus Siipi 
-kokoustiloissa, Messuaukio 1, 00520 Helsinki (Pasila). 
 
Eläinlääkäripäivät ovat Suomen Eläinlääkäriliiton vuosittain järjestämä täydennys-
koulutustilaisuus eläinlääkäreille. Ohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 
eläinlääketieteen asiantuntijoista koottu Suomen Eläinlääkäriliiton 
koulutusvaliokunta. Päivillä oli viime vuonna osanottajia noin 1 300 henkilöä. 
 

Ohjelma Liitteenä on Eläinlääkäripäivien alustava ohjelma, josta näette luentonne 
ajankohdan ja keston. Jotta Eläinlääkäripäivät toteutuvat suunnitelmien 
mukaisesti, pyydämme Teitä noudattamaan aikataulua tiukasti. Ohjelmaan 
merkittyyn luentoaikaan sisältyy myös keskustelu, joten varauduttehan jättämään 
luentoajasta noin viisi minuuttia keskustelua varten. 

 
Jos haluatte muuttaa luentonne otsikkoa tai ohjelmassa näkyviä omia 
tietojanne, niin pyydän ilmoittamaan asiasta sähköpostitse 
(outi.halli@fennovet.fi) mahdollisimman pian, viimeistään maanantaina 12.8.  
 

Esittelytiedot Eläinlääkäripäivien aikana jokaisessa luentosalissa on paikalla puheenjohtaja 
esittelemässä osion luennoitsijat. Lisäksi puheenjohtaja vastaa viimekädessä 
osion aikataulun pitävyydestä sekä johtaa keskustelua. Jotta puheenjohtaja 
pystyisi esittelemään Teidät asianmukaisesti, toimittaisitteko lyhyen 
esittelytekstin itsestänne sekä valokuvanne (tiedoston koko vähintään satoja 
kilotavuja) sähköpostilla (outi.halli@fennovet.fi) viimeistään maanantaina 12.8.  

 
Eläinlääkäripäivien luentokokoelma 

Eläinlääkäripäivien luennot kootaan luentokokoelmaksi, joka julkaistaan 
digitaalisessa muodossa Fennovet Oy:n toimesta. Luentokokoelma sisältyy 
Eläinlääkäripäivien osallistumismaksuun. Pyydämme Teitä lähettämään 
luentolyhennelmänne luentokokoelmaan varten sähköpostin liitetiedostona 
1.10. mennessä osoitteeseen outi.halli@fennovet.fi. Liitteenä on kirjoitusohjeita 
luentolyhennelmätekstin kirjoittamista varten.  
 

Esitykset ja tekniikka  Kaikissa luentosaleissa on valmiina tietokone, dataprojektori sekä äänentoisto. 
Saatte syksyllä täsmällisemmät ohjeet luentosalien tekniikasta ja luentojen 
teknisestä valmistelusta. 
 

Luentosaliavustajat Kussakin salissa toimii vähintään kaksi luentosaliavustajaa. Avustajat ovat 
eläinlääketieteen opiskelijoita, jotka ovat saaneet tehtäväänsä opastusta. He 
huolehtivat luentosalitekniikan (mikrofonit, valot) toimivuudesta ja tarvittaessa 
avustavat esiintyjiä. Lisäksi he tarkistavat sisään tulijoiden nimilaput.  

 
 



Palkkiot  Suomen Eläinlääkäriliitto maksaa luentopalkkiona 45 minuutin (tai tätä 
lyhyemmistä) luennosta 160 €. Palkkio 46–60 minuuttia kestävästä luennosta on 
220 €. Yli tunnin kestävä luento hinnoitellaan 45 minuutin ja 46–60 minuutin 
jaksoina. Erikseen ennakkoon sovitut palkkiot voivat poiketa näistä summista. 
 
Fennovet Oy maksaa ohjeiden mukaisesti laaditusta luentokokoelman 
luentokäsikirjoituksesta 170 € kirjoituspalkkion. 
 
Palkkioiden maksua varten toimitattehan liitteenä olevan palkkiolomakkeen ja 
jäljennöksen verokortista vuoden 2019 loppuun menneessä Outi Hällille. 
 
Teidän on myös mahdollista laskuttaa luento- ja kirjoituspalkkionne oman 
yrityksenne tai toiminimenne kautta tai työnantajanne toimesta. Kysyttehän 
laskutusohjeet Outi Hälliltä ennen laskun tekemistä ja lähettämistä! 
 

Osallistuminen Eläinlääkäripäiville  
Luennoitsijoille on varattu mahdollisuus osallistua Eläinlääkäripäivien koko 
ohjelmaan veloituksetta. Teidän ei tarvitse erikseen ilmoittautua etukäteen 
päivien osallistujaksi. Kongressisiiven aulassa olevasta ilmoittautumispisteestä 
saatte nimilapun, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn saleihin. Saatte myös lounaslipun 
sekä tarvittaessa parkkilipun. Keskusteluissa luennoitsijat ovat avainhenkilöitä ja 
tämän kannalta olisi tärkeää, että teillä olisi mahdollisuus olla paikalla koko 
luentoaiheenne käsittelyn ajan. 
 

Majoitus ja matkavaraukset Mikäli tarvitsette matkavarauksia tai majoitusta, ottakaa yhteyttä Riitta Puroon, 
riitta.puro@sell.fi, puh: (09)7745 4810. Majoitusvaraukset tulee tehdä viimeistään 
30.9.2019. Eläinlääkäriliitto maksaa luennoitsijoille pääsääntöisesti yhden yön 
hotellimajoituksen luentopäivää kohden sekä matkakulut.  
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 

 
  
Outi Hälli 
SELL ry:n koulutusvaliokunnan sihteeri 
ELT, koulutussuunnittelija 
 
Fennovet Oy 
Aleksis Kiven katu 52-54 
00510 Helsinki 
Sähköposti: outi.halli@fennovet.fi  
Puh. 050 400 5710 
  
 

Liitteet  Eläinlääkäripäivien alustava ohjelma 
Ohjeet luentolyhennelmän laatimiseksi 
Palkkiolomake  


