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Tieteelliset posterit palkittiin Eläinlääkäripäivillä
Eläinlääkäripäivien näyttelyssä oli mukana 58 tieteellistä posteria. Posterit luokiteltiin
aiheisiin pieneläimet, tuotantoeläimet, epidemiologia, ympäristö- ja elintarvikehygienia ja
muut.
Posterin arvioineessa raadissa olivat professori ELT Miia Lindström (raadin
puheenjohtaja), ELT Riitta Maijala, ELL Marjatta Vehkaoja ja graafinen suunnittelija
Jaakko Ruuttunen.
Palkinnot lahjoitti Eläinlääketeollisuus ry, ensimmäinen palkinto on tuhat euroa ja
kunniamainitut saavat 500 euroa kumpikin.
Raati oli haastavan tehtävän edessä suuren posterinäyttelyn äärellä. Ensin valittiin 12
loppukilpailuun osallistuvaa ja niistä valittiin kolme palkittavaa. Yleisesti raati piti
näyttelykokonaisuutta aihepiireiltään monipuolisena ja hyvätasoisena.
Voittajaksi valittiin Hiitiö H., Simojoki H., Autio T., Rainio V., Pelkonen S., Pyörälä S.
Mastitis in Finland – changes during the recent decades.
Posterin aihe on hyvin keskeinen eläinlääketieteellisesti ja se tukee hyvin käytännön
eläinlääkärin työtä. Mittava aineisto oli koottu monen vuoden ajalta. Tulokset oli hyvin
esitetty. Posteri oli visuaalisesti selkeä, siinä on hyvä typografinen hierarkia ja raati totesi,
että posterin kuva tuki onnistuneesti tutkimuksen aihetta.
Tasaveroiset kunniamaininnat sai kaksi posteria, ensimmäisenä Salla K., Bennett R.,
Raekallio M., Vainio O.: The cardiovascular effects of MK-467 infusion on medetomidinealfaxalone total intravenous anaesthesia (TIVA) in dogs.
Raati totesi, että posteri oli tieteellisesti hyvätasoinen ja sen aihe palvelee myös käytäntöä.
Posteria luki mielellään ja sisältö aukeni helposti asiaa tuntemattomallekin. Posterin
ulkoasu toi sisällön hienosti esiin tekemättä numeroa visuaalisuudesta. Raati totesi, että
tässä posterissa sielu lepää.
Toisen kunniamaininnan sai posteri: Järvimäki H., Dahlsten E., Pietilä E., Selby K.,
Lindström M., Korkeala H.: Eräiden DNA:han sitoutuvia säätelytekijöitä koodaavien
geenien ilmentyminen eri stressitilanteissa Clostridium botulinumilla
Raati kertoi, että posteri oli tieteellisesti hyvätasoinen ja aihe oli sopivasti rajattu
esitettäväksi posterissa. Tutkimuksen merkitys avautui lukijalle hyvin. Posteri oli
visuaalisesti selkeä ja sen diagonaalinen kuvitus toi dynaamisuutta ja kiteytti aiheen
kaukaakin houkuttelevaksi.
Palkintoraadin puheenvuoron avajaisissa käytti raadin jäsen ELT Riitta Maijala.
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