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Päätoimittajalta 

Aurinko pilkisti pilven takaa ja hetken oli valoisaa ja kaunis luminen marraskuun talvipäivä. Luonto 
tarjoaa esteettisten elämysten lisäksi elinkeinon monille ihmisille, mm. luonnonvarojen, kuten 
mineraalien hyödyntämisen muodossa. Viime aikojen toksikologisesti (ympäristötoksikologisesti) yksi 
eniten mieltä askarruttavia asioita on ollut varsinkin nikkeliä ja sinkkiä tuottavan Talvivaaran kaivoksen 
tilanne. Mm. lähiympäristön vesien kaloista on sanomalehtien mukaan löydetty korkeita kadmium-
pitoisuuksia. Maailmalaajuisesti kaivostoimintaan liittyy monia toksikologisia ongelmia. Esimerkkeinä 
voi mainita uraanikaivokset, radon-altistuminen ja keuhkosyöpä, kultakaivoksissa kullan erottamiseen 
käytetyn elohopean toksisuus ihmisillä ja luonnossa, lyijykaivokset ja älykkyysosamäärän suhde 
elimistön lyijykuormaan, ja avokaivosten aiheuttama pölyongelma. Toisaalta kaivokset tarjoavat työn ja 
toimeentulon monissa paikoissa, joissa juuri muuhun elinkeinoon ei olisi mahdollisuutta. Tieteellinen 
tutkimus, koulutus ja kaivostoiminnan kehittäminen sekä terveys- että ympäristövaikutusten 
minimoiminen ovat varmaan niitä vastauksia, joita yhteiskunnan pitäisi tarjota kaivostoiminnan 
tukemisen ohella. Näin pitäisi olla myös Suomessa, jossa kiivaasti keskustellaan kaivosten hyödyistä 
ja haitoista. STY haluaa osallistua tarjoamalla ensi keväänä vuosikokousseminaarin joka keskittyy 
epäorgaanisten aineiden toksisuuteen ja kaivostoimintaan. Tietoa seminaarista on löydettävissä 
toisaalla lehdessämme. 
 
Avohiilikaivos; kuva artikkelista M. Onder& E. Yigit,  
Environ Monit Assess (2009) 152:393–401 

 
 
Toinen kauteni STY:n puheenjohtajana lähenee loppuaan. Professori Kai Savolainen tarttuu toimeen 
ensi vuoden alusta lähtien.  Sen sijaan TOKSIKOLOGI-lehden päätoimittajana olen lupautunut 
mielelläni vielä jatkamaan.  Puheenjohtaja-aikanani emme saaneet ratkaistua jäsenmaksuongelmaa, 
vaikka joka pääkirjoituksessa olen vienosti yrittänyt jäsenkuntaa asiasta muistuttaa. Toivon että 
jokainen aktiivijäsen jaksaa muistuttaa kollegojaan, ja ehkä harrastaa myös jäsenhankintaa – 
todellinen haaste nykyisenä sosiaalisen median aikana. Uskon että tieteellisillä yhdistyksillä on 
kuitenkin edelleen tärkeä rooli samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten ja tahojen yhdistäjänä, ja 
tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukijana.  
Myös lempipossuni Wagner luottaa vanhanaikaisiin huvituksiin. Wagnerin käytyä 
joulukalenteriostoksilla hän esittelee uusinta ideaansa Viiville: ”En koskaan malta avata vain yhtä 
luukkua päivässä.  Siksi ostin 24 kalenteria.  Tänään avaan ensimmäisen kalenterin kaikki luukut, 
huomenna avaan..” Viivi keskeyttää ärtyneen huvittuneena: ”Tajusin jo!”  Kannattaa kokeilla myös 
STY:n jäsenmaksun maksamista hyvän joulumielen tuojana! 
 
Kirsi Vähäkangas 
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Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2013 

Vähäkangas Kirsi , puheenjohtaja 
Itä-Suomen yliopisto, 
Terveystieteiden tiedekunta,  
PL 1627, 70211 Kuopio 
kirsi.vahakangas@uef.fi 
 

Myöhänen Kirsi , taloudenhoitaja  
Euroopan kemikaalivirasto ECHA 
PL 400, 00121 Helsinki 
kirsi.myohanen@gmail.com  

Laakso Juha , sihteeri 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
TUKES 
PL 66, 00521 Helsinki 
juha.laakso@tukes.fi  
 

Akkanen Jarkko , jäsen  
Itä-Suomen yliopisto  
Biologian laitos 
PL 111, 80101 Joensuu 
jarkko.akkanen@uef.fi 
 

Savolainen Kai,  jäsen 
Työterveyslaitos 
Topeliuksenkatu 41 aA 
00250 Helsinki 
kai.savolainen@ttl.fi 

Kohila Tarja , jäsen 
Viikki Lab. Animal Centre 
PL 56  
00014 Helsingin yliopisto 
tarja.kohila@helsinki.fi 
 

Katri Talvioja, jäsen 
Orion Corporation Orion Pharma 
PL 65 
02101 Espoo 
katri.talvioja@orionpharma.com 
 

Rautio Arja , jäsen 
Centre for Arctic Medicine 
PL 7300 
90014 Oulun yliopisto 
arja.rautio@oulu.fi 
 

 
 
 
Uudet toksikologiyhdistyksen jäsenet  

 
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin: 
Salla-Mari Tynkkynen 
Anna Jantunen 
Zafar Gondal 
Anne Saarela 
Marjo Kolmonen 
Paula Jantunen 
 
Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan! 
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Eläinkoelainsäädäntö uusiksi  

 
Eläinkoetoiminnalla tarkoitetaan eläinten pitämistä ja käyttämistä tieteellisiä eläinkokeita varten. 
Euroopan Unionin uusi eläinkoedirektiivi  2010/63/EU astui voimaan marraskuussa 2010 ja sen 
säädökset piti sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön, niin että näitä säädöksiä voitiin soveltaa 
käytäntöön 1.1.2013 lähtien. Tähän aikatauluun tuli kuitenkin viivytyksiä johtuen eduskunnan muista 
kiireistä ja vihdoin uusi koe-eläinlaki ja asetus saatettiin voimaan 1.8.2013 alkaen. 
 
Eläinkokeita koskeva lainsäädäntö 1.8.2013 
 
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettä vien eläinten suojelusta (497/2013) 
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustark oituksiin käytettävien eläinten suojelusta 
(564/2013) 
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustark oituksiin käytettävien eläinten suojelun 
neuvottelukunnasta (565/2013) 
 
www.finlex.fi 
 
Uudessa laissa ja asetuksessa on joukko muutoksia edelliseen lakiin verrattuna. Edelleen 
eläinkokeiden tekeminen on mahdollista ainoastaan luvan perusteella ja luvat haetaan edelleen 
valtakunnalliselta eläinkoelautakunnalta (ELLA),  jonka nimi on kuitenkin uuden lain mukaan 
Hankelupalautakunta. Samoin kaikkien niiden, jotka ovat tekemisissä eläinkokeiden kanssa on oltavat 
koulutettuja ja päteviä tehtäviinsä. 
 
Uudessa laissa on myös joukko muutoksia, lisäyksiä ja tarkennuksia entiseen verrattuna. Ensinnäkin 
käsitteet ovat menneet uusiksi. Enää ei puhuta eläinkokeista vaan hankkeista, toiminnanharjoittaja on 
esim. yliopisto ja laitos on toiminnanharjoittajan hallinnassa oleva rakennus jne. Jäsenmaiden on  
perustettava eläinten suojelun neuvottelukunta, jonka tehtävänä on mm. edistää 3 R´n periaatteiden 
toteutumista (korvaaminen, vähentäminen, parantaminen) sekä antaa suosituksia eläinten 
hankinnasta, kasvatuksesta, hoidosta ja käytöstä eläinkokeissa.  Toiminnan harjoittajan on nimitettävä 
hyvinvointiryhmä, jonka tehtävänä on mm. neuvoa eläinten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja 
seurata hankkeiden kehitystä ja tulosten seurantaa eläinten hyvinvoinnin kannalta. Kaikista 
hyvinvointiryhmän neuvoista ja päätöksistä on pidettävä kirjaa. Toiminnasta vastuussa olevat henkilöt 
on selkeästi oltava nimetty ja henkilökunta ja muut toiminnassa mukana olevat todettava päteviksi 
tehtäviinsä. 
 
Laissa on lueteltu myös ne tutkimusalueet mihin eläimiä saa käyttää. Ja aina kun se on mahdollista 
tulosten luotettavuuden kannalta, on käytettävä niin sanottuja vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä. 
Eläimille aiheutuva kipu tai haitta on arvioitava ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Toimenpiteiden 
vakavuusluokat ovat 1) ei toipumista, 2) lievä, 3) kohtalainen ja 4) vakava. Sellaisten toimenpiteiden 
tekeminen on kielletty, joihin liittyy vakavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä, joka todennäköisesti on 
pitkäkestoista ja jota ei voida lievittää. Kiellosta voidaan poiketa vain tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU 55 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksellisista ja tieteellisesti perustelluista syistä. Toimenpidettä 
ei saa tehdä eläimen kivun- tai tuskansietokyvyn tutkimiseksi. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa 
toteutuneista hankkeista ja tilastoitava niihin käytetyt eläimet sekä toimenpiteiden tosiasialliset 
vakavuudet. Tilastot toimitetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vuosittain. Hankkeille on tehtävä 
myös takautuva arviointi siinä tapauksessa, että hankkeisiin sisältyy toimenpiteitä jotka kuuluvat 
vakavuusluokkaan vakava tai jos muusta syystä hankelupalautakunta sellaista pyytää. 
 
Hankkeita suunnittelevilla, toimenpiteitä tekevillä, eläimiä hoitavilla ja eläimiä lopettavilla henkilöillä on 
oltava tarpeelliset tiedot ja taidot. Henkilökuntaa on myös valvottava työssään kunnes heillä on riittävät 
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tiedot ja taidot itsenäiseen työskentelyyn ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava henkilöstön 
ammattitaidon jatkuvasta ylläpitämisestä. Direktiivin mukaan henkilöstö jaetaan seuraaviin ryhmiin: 

(a) eläinkokeiden suorittaja 
(b) hankkeen suunnittelija 
(c) eläintenhoitaja 
(d) eläinten lopettaja 

 
Hankkeen saa suunnitella tarkoitukseen soveltuvan ylemmän korkea- koulututkinnon suorittanut 
henkilö, joka on lisäksi suorittanut yliopiston tai korkeakoulun opetusohjelman mukaiset tai Etelä-
Suomen aluehallintoviraston hyväksymät eläinten käyttöä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin koskevat 
opinnot. Opetusta järjestävät pääasiassa eri yliopistot. 
 
Hyödyllisiä sivuja: 
 
www.laaninhallitus.fi    (Eläinkoelautakunta) 
www.helsinki.fi/kek/ 
www.animalcenter.utu.fi/ 
www.oulu.fi/keks/ 
www.uef.fi/kek 
www.finlas.fi  
 
 
 
Tarja Kohila, FT 
Puh.joht. 
Suomen koe-eläintieteen yhdistys (FinLAS ry) 
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Biopankki tuli voimaan 

 
Pitkään ja hartaasti valmisteltu biopankkilaki (688/2012) tuli voimaan 1. päivä syyskuuta 2013. 
Biopankkilain tarkoituksena on helpottaa ja virtaviivaistaa ihmiskudosten käyttöä tieteellisessä 
tutkimuksessa. Biopankilla laissa tarkoitetaan “biopankkitoiminnan harjoittajan ylläpitämää 
yksikköä, johon kootaan, kerätään, ja jossa säilytetään näytteitä ja niihin liittyvää tietoa tulevaa 
biopankkitutkimusta varten” (pykälä 3, määritelmät). Oleellista siis toiminnassa on että 
terveystietoa säilytetään yhdessä näytteiden kanssa mikä mahdollistaa terveystiedon 
yhdistämisen varsinkin geneettiseen dataan. Viime vuosina lähes kaikki uudet kliiniset 
tutkimukset, mukaan lukien lääketutkimukset, ovat sisältäneet geneettisen osion, jossa 
tutkittavilta on pyydetty lupa, tavallisesti erikseen, DNA-näytteen ottoon ja säilyttämiseen. 
 
Tieteellisen tutkimuksen helpottamisen lisäksi lain tarkoituksena on “turvata yksityisyyden 
suoja ja itsemääräämisoikeus näytteitä käsiteltäessä” (pykälä 1, lain tarkoitus). Nämä 
tarkoitukset ovat osittain keskenään ristiriitaisia, koska itsemääräämisoikeuden edellyttämän 
tietoon perustuvan suostumuksen hankkiminen tutkittavilta vaatii aikaa ja vaivaa, eikä suurissa 
tutkimuksissa suinkaan helpota tutkimusta. Pykälässä 13 (vanhojen näytteiden käsittelyä 
koskevat erityissäädökset) yritetäänkin asiaa helpottaa jo olemassa olevien näytekokoelmien 
suhteen antamalla lupa niiden ja niitä koskevien tietojen siirtoon biopankkiin ilman tutkittavien 
lupaa julkaisemalla tieto siirrosta virallisessa tai muussa lehdessä tai julkisessa tietoverkossa.  
Näytteiden suuri määrä (ei määritellä mikä on suuri määrä) mahdollistaa saman menettelyn. 
 
“Jokaisella on oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, säilytetäänkö biopankissa häntä koskevia 
näytteitä” (pykälä 39). Tiedon antamisesta voi lain mukaan periä kustannuksia vastaavan 
maksun. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maksu epäilemättä myös peritään. “Henkilöllä 
on oikeus milloin tahansa rajata näytteen käyttöä, jos sitä säilytetään tunnisteellisena” (pykälä 
12; suostumuksen peruuttaminen ja muuttaminen). Vaikka peruuttamis/rajoitus-ilmoituksen 
“vastaanottamisesta ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä ei saa periä maksua” (pykälä 12), on 
tiedonsaanti omista näytteistä siis tehty vaikeaksi ja maksulliseksi. Aika näyttää voiko, ja 
missä määrin, omien kudostensa käyttöä hallita, eli toteutuuko autonomia uusissa 
biopankkitutkimuksissa ollenkaan. 
 
Hyvää laissa on se, että se listaa biopankkien käytännön hallintaan liittyvät tärkeät asiat, mm. 
biopankista vastaavan henkilön tehtävät (pykälä 8), biopankilta vaadittavat selvitykset, mm. 
selvitys riskien hallinnasta (pykälä 9), ja edellyttää valtakunnallisen lääketieteellisen 
tutkimuseettisen toimikunnan myönteistä lausuntoa (pykälä 6). Pykälässä 4 mainitaan se 
tärkeä seikka, että lääketieteellisestä tutkimuksesta aikaisemmin annettu laki (tutkimuslaki, 
488/1999) pysyy edelleen voimassa, mm. tutkimussuunnitelmien eettisen etukäteisarvioinnin 
suhteen, mikä siis vaaditaan, jotta lääketieteellinen ihmisiä tai ihmiskudoksia koskeva tutkimus 
voitaisiin aloittaa. Tutkimuslaki perustuu alun perin Maailman Lääkärijärjestön vuonna 1964 
laatimaan Helsingin julistukseen, jonka tärkein elementti on tutkittavan autonomia. 
 
Kirsi Vähäkangas 
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EUROTOX2013 matkakertomus 

 
Vuoden 2013 EUROTOX kokous järjestettiin Sveisissä Interlakenissa 1.-4.9.2013. Matka 
kokouspaikalle oli monimutkainen: lento Helsingistä Zürichiin oli tosin vaivaton, mutta parin 
tunnin junamatka lentokentältä vaihtoineen Bernissä vei reilut pari tuntia. Kokouksen osanotto 
oli kuitenkin erinomainen. Osallistujia oli kaikkiaan hieman yli 1400. Kokouspaikka oli mainio, 
viehättävä vanha kaupunki, jonka kokouskeskukseksi muutettu kasino vuoren juurella 
vastapäätä Jungfrauta tarjosi pittoreskit puitteet. Kokous oli ohjelmaltaan ajankohtainen ja 
järjestelyiltään onnistunut. Hotellit olivat kävelymatkan päässä kokouspaikalta. 
 
Kokous alkoi jatkokoulutuskursseilla sunnuntaina 1.9., jolloin oli myös avajaiset. 
Pääkokouksen ohjelma alkoi maanantai-aamuna. Itse saavuin kokouspaikalle maanantaina 
2.9. ja osallistuin nanotoksikologiaa käsitteleviin sessioihin (vapaita esityksiä) ja EU komission 
järjestämään riskinarviointisessioon. Kokouksessa oli maanantaina vapaamuotoinen 
iltatilaisuus, joka mahdollisti kontaktien solmimisen uusiin ja niiden ylläpitämisen tuttuihin 
kollegoihin. Samalla oli mahdollisuus keskustella seuraavan päivän vuosikokouksesta ja sen 
tulevista päätöksistä. 
 
EUROTOX:in vuosikokous oli tiistaina 2.9. klo 13.00-15.30. Puheenjohtaja toimi EUROTOX:in 
presidentti Ruth Robert Englannista ja sihteerinä EUROTOX:in sihteeri Felix Carvalho 
Espanjasta.  Asialista sisälsi rutiiniasioiden lisäksi muutaman STY:n kannalta tärkeän asian: 1) 
pitkäaikaisen sopimuksen tekeminen kokoustoimiston kanssa vuodesta 2019 alkaen; 2) 
vuoden 2018 kokouspaikan valinta; ja 3) uusien hallituksen jäsenten valinta. Kokouksessa 
pitkäaikaisen sopimuksen tekeminen tietyn kokoustoimiston kanssa eteni, vaikka asiasta ei 
vielä päätetty. Vuoden 2018 kokouksesta kilpailivat Belgia, Suomi, Kreikka ja Serbia. Suomen 
esityksen kilpailussa piti professori Jyrki Liesivuori Turusta. Hän on EUROTOX:in entinen 
presidentti. Valituksi tuli Belgian ehdotus, joten EUROTOX 2018 pidetään Brysselissä. Kolmea 
vapaata hallituspaikkaa kohti oli yhteensä neljä ehdokasta: 1) David Bell, Suomi; 2) Mojmik 
Mach, Slovakia; 3) Hilmi Orhan, Turkki; ja 4) Heather Wallace, Englanti. Valituksi tulivat 
Slovakian, Turkin ja Englannin edustajat. Kokous päättyi EUROTOX:in vuoden 2014 
kokouksen ohjelmatoimikunnan puheenjohtajan Kevin Chipmanin esittämään kutsuun 
osallistua ensi vuoden kokoukseen Edinburghissa. 
 
Osallistuin vielä tiistain kokousillalliseen, jonka aikana keskustelin tutkimusyhteistyöstä 
Yhdysvaltain työterveyslaitoksen (NIOSH) tutkijan Anna Shvedovan kanssa. Hän on kumppani 
koordinoimassani EU:n 7. puiteohjelman nanoteknologiaan liittyvässä tutkimushankkeessa. 
Keskiviikkona osallistuin aamupäivän tieteelliseen ohjelmaan ja palasin iltapäivällä Suomeen. 
Matka oli onnistunut. Valitettavasti STY:n tavoitteet EUROTOX 2013 kokouksessa eivät 
toteutuneet toivotulla tavalla. 
 
Kai Savolainen 
 
 
 
 
 
 
 



  TOKSIKOLOGI 2/2013 9

35th Annual Symposium of Finnish Society of Toxiclo gy  
 

METALS AND OTHER INORGANIC COMPOUNDS IN ECO-, 
ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY 

 
Kuopio, Tietoteknia Auditorium, Savilahdentie 6, 70210 Kuopio, Finland, May 5-6, 2014 

Organised by the Finnish Society of Toxicology and University of Eastern Finland 
 
 
 
 

TENTATIVE PROGRAM 
 
Monday 5.5.2014 
 
8 – 9    Registration 
9.00 – 9.15 Kai Savolainen (President of FST): Opening of the 35th annual 

symposium 
9.15 -10.00 Keynote lecture on metal toxicology. Introduction of the speaker, Kai 

Savolainen (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki)  
 
  

Session I: Ecotoxicology of inorganic compounds. 
Chair Jarkko Akkanen (UEF) 
 

10.00 – 10.30  Ecotoxicological side of MINERA Project 
    Tommi Kauppila (Geological Survey of Finland) 
 
10.30 – 11.00 Aquatic phosphate eutrophication: toxicity or normal response. 
11.00 – 11.20  Ecological metal risks of mine impacted sediments  

Kristiina Saarela (UEF) 
 

11.20 – 11.30  General discussion 
11.30 - 12.30   Lunch and posters 
 
 
 Session II: Heavy metals and human health  

Chair Risto Juvonen (UEF) 
 

12.30 – 13.10 Mercury emission, environmental behavior and human exposure. 
Minamata convention 

   Matti Verta (Finnish Environment Institute) 
 
13.10 – 13.40 Assessing human health risk due to mercury exposure 

Olli Leino (National Institute for Health and Welfare, Kuopio) 
 

13.30 – 14.10 Coffee and poster viewing 
14.10 – 14.50  Toxicology of Manganese 
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   Hannu Komulainen (National Institute for Health and Welfare, Kuopio) 
 
14.50 – 15.20 Hazards and risk of radiation 
15.20 – 15.30 General discussion  
15.30 – 17  Annual meeting of the Finnish Society of Toxicology 
18.00 A lecture for general audience in Finnish, Kuopio City Hall organized by 

FST and UEF. Introduction, Prof. Kirsi Vähäkangas (UEF).  
Title: Ruoan koostumus ja luuston hyvinvointi – mikä on hyvä, mikä paha? 
Speaker: Prof. Christel Lamberg-Allardt (University of Helsinki)  

 
19.30    Buffet dinner (not sponsored), Kuopio Club 
 
 
Tuesday 6.5.2014 
 
8.00 – 9.00  Posters 
 
 Session III. Molecular mechanisms of inorganic tox icology.  

Chair Mirja Salkinoja-Salonen (University of Helsin ki) 
 

9.00 –  9.30   Molecular mechanisms of asbestos  
9.30 – 10.00  Molecular mechanisms of metal allergies 
   Harri Alenius (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki) 
10.00 – 10.30  Engineered nanoparticle-protein interactions  

Jukka Sund (Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki) 
 

10.30 – 11.15  Poster viewing 
 
11.15 – 12.00 Lunch.  Poster voting ends. 
 
 
 Session IV. Toxicology of mining .  

Chair Kirsi Vähäkangas 
 

12.00 – 12.30  Dissolution of metals from ores and release of hydrogen sulfide  
   Jaakko Puhakka (Tampere University of Technology) 
 
12.30 – 13.00  Physiology and toxicology of hydrogen sulfide  
   Mirja Salkinoja-Salonen (University of Helsinki) 
 
13.00 – 13.10 Best poster award. 
 
14.00 – 17.00  Excursion to Yara mine in Siilinjärvi 
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Jäsentiedotteet – JÄSENMAKSU 2013 ja osoitteenmuuto s 
 
 
**************************************************************************************** 
Ilmoitathan meille (juha.laakso@tukes.fi) mikäli sä hköpostisi tai postiosoitteesi on 
muuttunut! 
 
**************************************************************************************** 
 
 
 
JÄSENTIEDOTE – JÄSENMAKSUN 2013 MAKSAMINEN 
Mikäli et ole maksanut vuoden 2013 jäsenmaksu, täss ä vielä muistutukseksi 
jäsenmaksuohjeet. 
 
Saaja: Suomen toksikologiyhdistys ry 
Saajan tili: IBAN FI8780001201716678 
Viite: 1009 
Summa: 30€, kannattajajäsen 200€ 
Opiskelijat 2 ensimmäistä vuotta ja eläkeläiset: ma ksuton 
Eräpäivä: 31.5.2013 
Viestiin: Jäsenmaksu vuosi 2013. Jos maksaja eri ku in jäsen, jonka maksu maksetaan, 
jäsenen nimi ja vuosi. 
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS  

Finnish Society of Toxicology 

JÄSENANOMUS 

Suku- ja etunimet:  

Syntymävuosi:  

Arvo tai ammatti:  

Kotiosoite ja puhelinnumero: 

 

 

Työpaikka:  

Työpaikan osoite, puhelinnumero 
ja telefaxnumero 

 

 

Sähköpostiosoite:  

Opiskelen päätoimisesti ensimmäistä akateemista loppututkintoa varten; yliopisto: 

 

Lyhyt kuvaus aikaisemmasta, erityisesti toksikologiaan liittyvästä toiminnasta 

(mm. koulutus, oma erikoisala): 

 

 

 

 

Suosittelijat: (yhdistyksen jäseniä): 

_________________________________     ____________________________________ 
Nimen selvennys          Nimen selvennys 
 

 

Päiväys ja allekirjoitus:  

 

 

Palautus:  Juha Laakso, juha.laakso@tukes.fi 
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS 

Finnish Society of Toxicology 

OSOITTEEN- JA NIMENMUUTOSILMOITUS 

Vanha nimi: 
 
 
 

Uusi nimi: 

Vanha osoite: 
 
 
 
 
 

Uusi osoite: 

Vanha puhelinnumero: 
 
 
 

Uusi puhelinnumero: 

Vanha faxnumero: 
 
 
 

Uusi faxnumero: 

Vanha sähköpostiosoite: 
 
 
 

Uusi sähköpostiosoite: 

 

Palautus:  Juha Laakso, juha.laakso@tukes.fi  

 

 

SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS TOIVOTTAA JÄSENILLEEN 

RAUHAISAA JOULUN AIKAA 

JA  

MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 2014 


