Palkintolautakunnan puheenjohtaja Sanna Hellström Eläinlääkäripäivillä 1.12.2010:
Arvoisat kutsuvieraat, kollegat, naiset ja herrat
Topi Salmi – tiedepalkinto jaetaan tänä vuonna toista kertaa. Palkinto jaetaan joka kolmas vuosi
ja se on suuruudeltaan 10 000 euroa. Varat palkintoa varten osoittaa Suomen eläinlääketieteen
säätiö. Palkinnonsaajan valitsee Eläinlääkäriliiton hallituksen nimeämä palkintotoimikunta, johon
tänä vuonna kuuluivat allekirjoittaneen lisäksi säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuula
Honkanen-Buzalski, Eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Antti Sukura, Eviran pääjohtaja
Jaana Husu-Kallio sekä osastopäällikkö Matti Aho maa- ja metsätalousministeriöstä.
Toimikunnan sihteerinä toimi Eläinlääkäriliiton toiminnanjohtaja Mika Leppinen.
Nimen palkinnolle on antanut Toivo Jalmari Salmi eli tuttavallisesti Topi, joka teki merkittävän
uran erityisesti maitohygienian parissa toimien muun muassa Maitohygienialiiton ensimmäinen
toiminnanjohtaja. Topi Salmi toimi aikanaan Eläinlääkäriliiton edeltäjän Suomen
Eläinlääkäriyhdistyksen sihteerinä ja sittemmin liiton ensimmäisenä toiminnanjohtajana. Erityistä
huolta Salmi kantoi eläinlääketieteellisen tutkimuksen rahoituksesta Suomessa. 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 elävät tämän palkinnon muodossa.
Palkinto myönnetään suomalaiselle eläinlääkärille tunnustuksena kansainvälisesti arvostetusta
eläinlääketieteellisestä tutkimustyöstä. Tutkimuksella tulee olla yhteiskunnallista vaikuttavuutta
ja tutkijan osallistuminen nuorten tutkijoiden koulutukseen katsotaan eduksi. Palkinnon saaja
pitää Eläinlääkäripäivillä Topi Salmi -luennon.
Palkintotoimikunta on päättänyt myöntää vuoden 2010 Topi Salmi -palkinnon professori Satu
Pyörälälle.
Maitohygienian professori Satu Pyörälä on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu
utaretulehdustutkija, joka on tehnyt aktiivista tutkimustyötä jo 1980-luvulta alkaen. Yksi Pyörälän
lempiaiheista on utaretulehduksen kapeakirjoinen, suunnattu ja harkittu mikrobilääkehoito ja
siten Pyörälä on vaikuttanut antibioottien hallittuun käyttöön maassamme ja myös
kansaniänvälisesti. Professori Pyörälä on kansainvälisesti arvostettu tutkija, joka on usein
luennoinut kongresseissa ja muissa tilaisuuksissa. Pyörälä on erinomainen opettaja, joka on
huolehtinut perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksesta. Hänellä on yli sata
alkuperäisjulkaisua ja yli 200 muuta julkaistua kirjoitusta, joten hän on tehokkaasti jakanut tietoa
tutkimuksestaan. Lukuisten yleistajuisten kirjoitusten muodossa tieto on levinnyt myös tuottajille.
Professori Pyörälän kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus tutkijana on poikkeuksellisen
suuri.
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