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PÄÄKIRJOITUS 
        

Joulun odotus ja sen jälkeinen vuoden vaihtuminen aktivoivat monet, jos ei kaikkia muistelemaan 

mennyttä vuotta. STY:lle mennyt vuosi oli juhlavuosi 40 vuoden taipaleella. Sitä juhlittiin isolla 

osanottajajoukolla Kuopiossa toukokuussa. Osanottajat ikuistettiin yhteiskuvaan, joka on nähtävillä 

STY:n kotisivulla (http://www.toksikologit.fi/meeting-and-symposium-2019/)  ja ilahduttamassa 

yhdistyksemme jäseniä. 

Toinen, huomattavasti isompi tapahtuma oli EUROTOX 2019 Helsingin Finlandia-talossa. Siitä 

lehdessämme on EUROTOX:n puheenjohtajan Heather Wallacen ja järjestelytoimikunnan 

puheenjohtajan Kai Savolaisen kuulumiset. Molemmissa jutuissa on positiivinen ja innostava sävy ja 

kiitokset kokouksen hienosta onnistumisesta. Koko EUROTOX:n ajan kokousta seurasi 

ammattivalokuvaaja Andi Balogh ARCHÈ PHOTOGRAPHY:stä, ja tässä lehdessä on nähtävillä 

muutamia hänen ottamiaan kuvia. 

Kolmas tärkeä asia vuoden toiminnassa on ollut muistuttaa toksikologian tärkeästä tehtävästä turvata 

aineiden turvallinen käyttö nyky-yhteiskunnassa. Sitä yhdistyksemme on ollut edistämässä 

puheenjohtajamme johdolla. Kotisivullamme on linkki ehdotukseen toksikologisen osaamiskeskuksen 

perustamiseen, jota STM:n asettama työryhmä ehdottaa (http://www.toksikologit.fi/ ; 

https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-toksikologinen-osaamiskeskus-varmistaisi-alan-

poikkihallinnollisen-osaamisen-ja-yhteistyon). 

Tänä vuonna joulu ja uusi vuosi katkaisevat arjen rytmin ja mahdollistavat monille palautumista syksyn 

kiireistä. Toivotan mukavia luku- ja katseluhetkiä lehden parissa sekä toivotan Hyvää joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2020 STY:n jäsenille ja lukijoillemme. 

Risto Juvonen 

Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto 

http://www.toksikologit.fi/
http://www.toksikologit.fi/meeting-and-symposium-2019/
http://www.toksikologit.fi/
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-toksikologinen-osaamiskeskus-varmistaisi-alan-poikkihallinnollisen-osaamisen-ja-yhteistyon
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-toksikologinen-osaamiskeskus-varmistaisi-alan-poikkihallinnollisen-osaamisen-ja-yhteistyon
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

 
Hyvät toksikologikollegat, 

Taas on vuosi vierähtänyt – on siis syytä hiukan kerrata mitä vuosi 2019 toi tullessaan. Ehdottomasti 

suurin saavutus kuluneena vuotena oli Eurotox 2019 Helsingissä 8-11 syyskuuta. Tilaisuus oli kaikin 

puolin hyvin onnistunut ja kävijämääräkin oli erinomainen. Suuret kiitokset Kai Savolaiselle ja 

työryhmälle oivallisesta suoriutumisesta. Minä ainakin sain vain pelkästään positiivista palautetta niin 

kokousjärjestelyistä kuin itse ohjelmastakin. Itse kokouksesta lisää tässä lehdessä Kain ja EUROTOX:n 

puheenjohtaja kirjoitukset.  

Vuosikokouksen 2020 valmistelut ovat edenneet hienosti Gretan johdolla. Edellisessä kokouksessa 

syntyi idea yhteisestä kokouksesta virolaisten toksikologien kanssa, ja näin myös toimitaan. Stay 

tuned, niin kuin amerikkalaiset ystävämme sanoisivat. Lähde mukaan iloiselle, mutta asiapitoiselle 

reissulle Tallinaan 19.-20.5.2020. Vuosikokouksen ensimmäinen kutsu on löydettävissä lehdestä. 

Hallitus on kokoontunut kuudesti kuluvan vuoden aikana Skypen välityksellä, poislukien vuosikokous. 

Hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden jäsenrekisteri ja jäsenmaksuseurantajärjestelmän. 

Järjestelmän käyttöönotto on vuoden 2020 ensimmäisiä hommia. Hallituksessa on keskusteltu 

myöskin sähköpostin korvaajasta yhteydenpidon välineenä ja arkistoinnin helpottajana. Vielä 

lopullista päätöstä työkalusta emme ole tehneet, vaan valinta huojuu Teamsin ja Slackin välillä. 

Eiköhän työkalu saada päätettyä vuoden alkupuoliskolla ja vakiinnutettua seuraavan hallituskauden 

aikana. 

Toksikologikoulutuksen ja tarpeen ymmärtämisen suhteen olemme olleet huolissamme jo muutaman 

vuoden. Saman huolen jakavat muutkin pohjoismaat. Ideoimme yhdessä ruotsalaisen Åke Bergmanin 

kanssa yhteispohjoismaisen tapaamisen lokakuulle ja saimmekin osallistujat kaikista pohjoismaista. 

Suomesta kokoukseen osallistuivat tuleva STY:n puheenjohtaja Jaana Rysä, emeritusproffa Matti 

Viluksela ja minä. Toksikologien tarve ja huoli riittävyydestä on tunnistettu kaikissa pohjoismaissa. 

http://www.toksikologit.fi/


Toksikologi 2019 

 

 

The Finnish Society of Toxicology      

http://www.toksikologit.fi    

5 

Päivän tapaamisen parasta antia oli päätös pienen apurahan hakemisesta ja kokonaiskuvan luomisesta 

toksikologitilanteesta parannusehdotuksineen pohjoismaissa. Uskon, että asia etenee ja saa vauhtia ja 

että vuosi 2020 on tämän suhteen antoisa. 

Myöskin kansallisella tasolla toteutettu toksikologiselvitys alkaa olemaan tuottelias. Vielä viime vuosi 

meni ihmetelleessä, mutta nyt STM on edistänyt asiaa valtionhallinnon ns. JTS-prosessin yhteydessä. 

Julkisen talouden suunnittelussahan luodaan suuntaviivat rahankäytölle lähivuosina. Suunnitelman 

mukaisesti siis luodaan senioritasoinen toskikologikeskittymä ja nyt rahoitusesityksiä toiminnan 

käynnistämiseksi esitetään vuodesta 2021 alkaen. Asetin itselleni tavoitteeksi toksikologitarpeen 

esilletuomisen ja jonkinlaisen ratkaisun löytämisen pulmaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoite 

on ainakin osittain saavutettu, päästäänkö ihan maaliin asti, niin sen aika näyttää. 

Kaksivuotinen puheenjohtajuuteni lähenee loppuaan – aika on ollut hyvin antoisa. Suuret kiitokset 

nykyiselle hallitukselle sujuvasta ja eteenpäin katsovasta työskentelyotteesta. Uuden hallituksen 

kokoon pano esitellään tässä lehdessä. Nyt vaan kaikki mukaan aktiivisesti kehittämään yhdistystä ja 

sen voi oivallisesti aloittaa osallistumalla SUOMI-VIRO yhteiskokoukseen 19-20 toukokuuta.  

Oikein hyvää vuotta 2020 kaikille! 

 

Kimmo 

STY:n puheenjohtaja 2018 - 2019  
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN HALLITUS VUONNA 
2020 
 

Jaana Rysä      Greta Waissi 

Puheenjohtaja     Varapuheenjohtaja 

Itä-Suomen yliopisto     Nordic BioTech Group Oy 

 

Juha Laakso      Selma Mahiout 

Sihteeri      Taloudenhoitaja 

TUKES       Työterveyslaitos 

 

Kimmo Peltonen     Marja Raatikainen 

Jäsen       Jäsen 

TUKES       Ruokavirasto 

 

Marjo Huovinen     Pertti Pellinen 

Jäsen       Jäsen 

Itä-Suomen yliopisto     FIMEA 
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TAPAA TOKSIKOLOGI – HAASTATTELUSSA GRETA WAISSI 
 

1. Kerro nimesi, tittelisi sekä nykyinen työ.  

Greta Waissi, Regulatory Affairs Manager (Nordic Biotech Group Oy) 

2. Mikä on pohjakoulutuksesi? 

FM, FT, Olen väitellyt Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2015. Biologian maisterin- ja 

tohtorinopinnoissani syvennyin ekotoksikologiaan.  

3. Missä eri työtehtävissä olet toiminut? 

Aloitin ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasiantuntijana Linnunmaa Oy:ssa jo väitöskirjatyöni aikana 

ja päätoimisesti heti valmistumiseni jälkeen. Siellä perehdyin ympäristöasioiden lisäksi yhä enemmän 

regulaatioiden pariin, mm REACH ja biosidivalmisteasetus tulivat tutuiksi.  

4. Miten ajauduit toksikologian alalle ja miksi kiinnostuit toksikologiasta? 

Olen aina ollut kiinnostunut ympäristöstä ja kemikaaleista. Työni kautta löysin itseäni kiinnostavat 

tehtävät, eli regulaatioasiat. Olen perehtynyt REACH:in ja biosidivalmisteasetuksen ohella 

lääkinnällisten laitteiden asetukseen sekä laatujärjestelmiin. Ajauduin yhä enemmän toksikologian 

piiriin, kun liityin Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitukseen.  Hieman myöhemmin minut valittiin 

EUROTOX2019 järjestelytoimikuntaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenenä huomasin mielenkiintoni 

kasvavan yhä enemmän toksikologiaan, ja päätinkin vielä pätevöittää itseni Itä-Suomen yliopiston 

kansainvälisessä toksikologian maisteriohjelmassa. 

5. Koska liityit STY:hyn? 

Liityin vuonna 2014, jolloin aloitin myös hallituksen jäsenenä. 
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6. Missä tehtävissä olet toiminut STY:ssä? 

Hallituksen jäsenenä, taloudenhoitajana, Toksikologi-lehden toimittajana sekä EUROTOX2019 

järjestelytoimikunnan sihteerinä. 

7. Missä luottamustoimissa olet toiminut toksikologian alalla / mitä huomionosoituksia olet 

saanut?  

Minut nimitettiin EUROTOX2019 kongressin (Helsinki) järjestelytoimikunnan sihteerin tehtäviin. 

Lisäksi koen luottamustehtäväksi yhdistyksen hallituksessa toimimisen. 

8. Mikä olisi unelma-ammattisi toksikologina? 

Olen unelma-ammatissa (regulatiivinen toksikologia). Työpäiväni eivät ole koskaan samanlaiset ja 

haasteita riittää. 

9. Mitä harrastat? 

Perheeni kanssa harrastan laskettelua.  

Harrastan aktiivisesti myös muuta liikuntaa ja omana vapaa-aikanani (toksikologian opiskelun ohella) 

kuluu aina salilla treenaten.  

Erityisesti rakastan spinningiä, bodycombat ja bodypump tunteja. Olen osallistunut myös seikkailu-

urheilukisoihin (Ursak), koska vauhtilajit ja yllätykset sopivat minulle. 

10. Terveiset toksikologilehden lukijoille? 

Ihanaa joulunodotusta ja muistakaa levätä! 
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EUROTOX:N JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN PUHEEN-
JOHTAJAN TERVEISET 
 

Hyvät toksikologit, 

Joulu on aivan ovella, Helsingissäkin päivän pituus on jo alle kuusi tuntia. Ainakin minä odotan 

talvipäivän seisausta 21.12. ja sitä, että päivä alkaa pidentyä. Näin syksyn lopulla tai talven alussa on 

aika vilkaista taaksepäin ja arvioida, kuinka suomalaiset toksikologit onnistuivat 

suurponnistuksessaan, EUROTOX 2019 kokouksen järjestämisessä.  

Kokous onnistui järjestelijän arvion ja osallistujien antaman palautteen perusteella erinomaisesti. 

Kommentit kokouksesta, sen järjestelyistä, tieteellisen ohjelman tasosta ja kutsuttujen puhujien 

pitämien esityksien laadukkuudesta olivat mairittelevia. Finlandia-taloa pidettiin erityisen 

onnistuneena kokouksen pitopaikkana. Se on kaupungin keskustassa ja lähellä olevien 

kulttuurirakennuksienkin takia houkutteleva. Talon liikenneyhteydet julkisilla kulkuneuvoilla ovat 

erinomaiset ja talo on kävelyetäisyydellä keskustasta.  

Kokouksen sosiaalinen ohjelmakin sai kiitosta. Osallistujat olivat tyytyväisiä niin sunnuntai-illan 

kokoontumiseen Finlandia-talossa kuin kaupungin vastaanottoonkin maanantaina historiallisessa 

kaupungintalossa. Illallinen Clarion hotellissa ja arkiaamuiset lenkit Töölönlahden ympäri saivat 

kiitosta. Kaupungin vastaanotolla näki silminnähden tyytyväisiä koti- ja ulkomaisia toksikologeja. 

Helsingin kaupunki noteerasi kokouksen korkealle ja kestitsi vieraita erinomaisesti. Clarionissa ohjelma 

oli hauska ja puitteet upeat. EUROTOX:in presidentti Heather Wallace piti hauskan puheen ja 

ohjelmasta vastannut ryhmä ”The Singing Waiters” tarjosi korkealaatuista ja hauskaa 

musiikkiohjelmaa. Toksikologit viihtyvät silminnähden hyvin tanssilattialla. Kokoukset muistaa 

myöhemmin ehkä pikemmin elämyksistä kuin tieteellisen ohjelman yksityiskohdista, vaikka 

kokouksemme ohjelma oli erittäin onnistunut ja kiitetty.   
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Kokousosanottajien lukumäärä, yli 1600 osallistujaa yli 60 maasta, oli EUROTOX kokousten uusi 

ennätys. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että suomalaiset toksikologit osallistuivat suurelle joukolla 

kokoukseen ja osoittivat, että kokous on heille tärkeä ja että sillä oli suomalaisen toksikologiyhteisön 

tuki.  Korkea osanottajamäärä on tärkeätä sekä EUROTOX:ille että STY:lle, koska se merkitsi myös 

kokouksen taloudellista onnistumista. EUROTOX:in taloushan perustuu paljolti vuosittaisen 

EUROTOX kokouksen tuotoille. Nyt tuotot olivat reilusti yli 200,000 euroa, josta kaksi kolmasosaa 

menee EUROTOX:ille, yksi kolmasosa STY:lle, jonka taloutta kokous parantaa. Tulos kirittää myös 

seuraavan EUROTOX kokouksen järjestäjiä Kööpenhaminassa syyskuussa 2020. Siellä annetaan myös 

vuoden 2019 EUROTOX kokouksen loppuraportti EUROTOX:in yleiskokoukselle.  

Hyvää joulua, 

         The copy right as ARCHÈ PHOTOGRAPHY. 

 Kai Savolainen, EUROTOX 2019 järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 
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GREETINGS FROM THE PRESIDENT OF EUROTOX  
 

EUROTOX 2019 Helsinki 

 

The EUROTOX Annual Congress this year was held in the beautiful city of Helsinki.  On behalf of the 

EUROTOX Executive Committee, I would like to thank the Finnish Society of Toxicology who hosted 

this Congress.  The venue, Finlandia Hall, was a truly excellent setting with well-proportioned lecture 

rooms and plenty of space for the trade exhibition and posters.  I would also like to thank the Local 

Organising Committee, chaired by Professor Kai Savolainen from the Finnish Institute of Occupational 

Health, ably assisted by Dr David Bell from ECHA for their excellent organisation and planning.   

The EUROTOX Scientific Programme Committee, who put together the scientific programme, paid 

careful attention to all the constituencies of toxicology to ensure that there was something for 

everyone.  Overall, there were 6 Continuing Education Courses, 5 plenary lectures, 30 scientific sessions 

and more than 700 posters.  Perhaps however the most important feature of EUROTOX 2019 was the 

international flavour with 1600 plus delegates from 63 countries.  An astounding success by any 

measure! 

EUROTOX 2019 was the 55th Annual Congress and was, I believe, one of the most successful to date.   

The carefully crafted scientific programme was inclusive and the industry sessions added value to the 

Congress. The social programme was also a great success and a special thanks to the City of Helsinki 

who hosted us at the City Hall on Monday evening. 

A Congress such as EUROTOX depends on support and I thanks all our sponsors enormously, without 

you there would be no Congress.  I would also like to thank our exhibitors who provide support for our 

Congress and bring innovations to our research areas.  In Helsinki we had 66 exhibitors.   
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Thank you to all, the LOC, the PCO, sponsor, exhibitors and most especially the delegates. 

EUROTOX, the Federation of European Societies of Toxicology, was established in 1989 and now has 

35 affiliated National Societies (encompassing around 6000 members) as well as around 200 individual 

members.  Our mission is to foster the science and education of toxicology, influence regulatory and 

policy frameworks to promote safety in humans, animals and the environment and protect global 

health.  We achieve this mainly through our Annual Congress but also through running education 

courses during the year.  EUROTOX supports these education courses in terms of both finance and 

experienced educators and toxicologists.  In order to support education and training EUROTOX 

depends on a successful outcome form our Congresses.  I am certain that EUROTX 2019 will have made 

a significant contribution to promoting our mission for the next year.   

Looking forward, EUROTOX 2020 will be in Copenhagen 6-9th September 2020 and I hope we can build 

on the success of the Helsinki Congress to make 2020 even better. 

The copy right as ARCHÈ PHOTOGRAPHY. 

   Heather Wallace, President of EUROTOX 
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EUROTOX 2019 EXPERIENCES 
 

This year’s Eurotox was held in Helsinki from 8-11 September. We participated as volunteers and were 

provided free registration for the congress. For the students who did not have a poster to present, being 

a volunteer was a good way to participate in the congress. The volunteers were requested to be present 

at the venue (Finlandia hall) on Saturday, one day before the start of the congress. Some of the 

volunteers had duties from Saturday morning, packing congress bags and preparing the areas assigned 

for posters. Soon after we reached the venue, we were briefed about our duties for the upcoming days. 

We were given a tour of the Finlandia hall so that we can guide the delegates. We also received 

instructions on technical matters, since we had duties as lecture hall assistants. We focused on all the 

instructions but especially on how to call for “silent help” by pressing “ctrl+F1” in case of some serious 

technical issues during the presentations. We were also shown our staff room and were given 

conference t-shirts with the Eurotox logo, which were our uniforms as volunteers. 

 

On the first day of the congress, three of us had duties as lecture hall assistants. We were hoping that 

everything goes smoothly. In addition to assisting with the technical matters (e.g., starting or changing 

the presentation slides), our duties in the lecture halls included checking the delegates’ badges and be 

the ‘microphone runner’ during the time for questions after a presentation. As lecture hall assistants, 

we enjoyed the opportunity to follow the “Continuing Education Courses” on our respective halls on 

the first day of the congress. One of us on that day was involved in the distribution of bags to the 

delegates and had the opportunity to welcome all. On the remaining days of the congress, all four of 

us had duties as lecture hall assistants and could follow the sessions in the hall we were assigned our 

duties in. Apart from those sessions, we were able to attend the keynote lectures and the EUROTOX-

SOT debate. 
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All of us found the sessions that we could attend to be useful and educational. We all thought that 

endocrine disruptors had been a “hot topic” this year as it was the topic of the EUROTOX-SOT debate 

as well as the topic of a thought-provoking session. There were several sessions related to risk 

assessment, which helped us update our knowledge on the new techniques and tools being used in the 

field. We all felt that in this congress, we were introduced to many new methodologies, with an 

emphasis on the in vitro methods. We also gained new insights into the use of lower organisms in 

reproductive toxicology and studies related to fetal exposure and toxicity, and their relevance to human 

through an insightful session. We also found several of the poster topics to be quite interesting, but due 

to lack of time we could not go through many of them. We would have preferred more time slots for 

poster sessions. We all agreed that the lunch buffet provided during the congress were very delicious 

as also the cakes and snacks during the coffee/tea breaks. In addition, for the volunteers, snacks and 

drinks were available throughout the day in the staff room. 

 

As volunteers, we could also attend all the social events. We immensely enjoyed the welcome reception 

on the evening of the first day. Delegates from all around the world had the opportunity to hear the 

Finnish national instrument, kantele, through the amazing performance of Ida Elina. The reception on 

the evening of the second day was held in the beautiful City Hall of Helsinki with evening buffet. We 

also enjoyed the gala dinner on the evening of the third day, which was free for the volunteers. The 

venue was Clarion hotel. The evening started with the welcome drink. After we took our seats, we were 

presented with a very entertaining theatrical singing performance. The food was delicious, the 

atmosphere was relaxed and celebratory. The congress president, Kai Savolainen thanked everyone 

and particularly those involved in organizing and also us, the volunteers. After the dinner, the dance 

floor was open and soon most of us were on the floor, dancing. The celebration continued till midnight. 
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We all felt that this was a very good opportunity for us to update our knowledge, meet colleagues, 

make new connections and being a part of a big event like this. Although at times tiring and 

challenging, we found this experience to be totally worth it! 

 The copy right as ARCHÈ PHOTOGRAPHY 

Suchetana De, Jonna Weisell, Rami El Dairi and Ali Mohammed (PhD students, UEF) 
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PICTURES FROM EUROTOX 2019. The copy right of all pictures as 

“ARCHÈ PHOTOGRAPHY“.  
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THE ANNUAL MEETING 2020 
VUOSIKOKOUSKUTSU 

Finnish Society of Toxicology will arrange a Joint Scientific 

Symposium with Estonian colleagues!  

Also, Annual meetings of 

both Societies will be arranged in Tallinn. 

 

 

FUTURE DIRECTIONS IN TOXICOLOGY 

Symposium of the Estonian and Finnish Societies of Toxicology 

Annual Meetings 

19-20.5.2020 

Tallinn, Estonia 

Look sessions and speakers on the next page. 

http://www.toksikologit.fi/
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Sessions; Biomonitoring, In silico toxicology, Emerging toxicants. 

 

Confirmed speakers, e. g. 

Jaanus Harro, University of Tartu 

Hannu Kiviranta, Finnish Institute for Health and Welfare 

Tiina Santonen, Finnish Institute of Occupational Health 

Hans Orru, University of Tartu 

Tambet Teesalu, University of Tartu 

Dario Greco, University of Tampere 

Uko Maran, University of Tartu 

Mati Karelson, University of Tartu, Estonian Academy of Sciences 

  

 

SAVE THE DATES! 

  

http://www.toksikologit.fi/
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TIETEIDEN YÖ  THE NIGHT OF SCIENCE 
 

Toksikologiyhdistys on mukana Helsingin Tieteiden yössä torstaina 16.1.2020! Tutustutamme 

kävijöitä toksikologiaan ja siihen, kuinka monenlaisissa tehtävissä toksikologit työskentelevät 

suojellakseen kansalaisia ja ympäristöä erilaisten kemikaalien aiheuttamilta haitoilta. Kaikki 

jäsenetkin ovat lämpimästi tervetulleita vierailemaan esittelypisteellämme joka löytyy Tieteiden 

talon 2. kerroksen kabinetista klo 17-21 (Kirkkokatu 6, Helsinki). 

Esittelypisteelle mahtuu vielä muutama vapaaehtoinen, ilmoittautua voi osoitteeseen 

selma.mahiout@ttl.fi. 

 

Finnish Society of Toxicology takes part in the Night of Science in Helsinki on January 16 2020! At our 

booth, we will introduce visitors to toxicology and tell them about the variety of tasks toxicologists 

are working on to protect the health of citizens and the environment from chemical hazards. Also the 

members are warmly welcome to visit the booth, which can be found in the 2nd floor cabinet of the 

House of Science and Letters from 17 to 21 o’clock (Kirkkokatu 6, Helsinki). 

There is still room for a few more volunteers at the booth. To sign up, please contact 

selma.mahiout@ttl.fi. 

 

https://www.tieteidenyo.fi/  

http://www.toksikologit.fi/
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JÄSENTIEDOTTEET –JÄSENMAKSU JA OSOITTEENMUUTOS 
 

________________________________________________________________________ 

Ilmoitathan meille, mikäli sähköpostisi on muuttunut! 

________________________________________________________________________ 

STY on valmistelemassa uuden jäsenrekisterin 
käyttöönottoa. Jatkossa jäsenmaksulaskut tulevat 

uudesta rekisteristä suoraan jäsenten 
sähköpostiin. Tiedotamme vielä erikseen, kun uusi 

jäsenrekisteri on saatu käyttöön. 

 

STY is preparing for the introduction of a new 
membership register. In the future, membership fee 
invoices will come directly from the new registry to 

members' emails. We will notify you separately once 
the new membership register is available. 

  

http://www.toksikologit.fi/
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OSOITTEEN- JA NIMENMUUTOSILMOITUS 

 

Vanha nimi: 

 

 

Uusi nimi: 

Vanha sähköpostiosoite: 

 

Uusi sähköpostiosoite: 

 

Palautus:  Marja Raatikainen: marja.s.raatikainen@gmail.com 

  

http://www.toksikologit.fi/
mailto:marja.s.raatikainen@gmail.com
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JÄSENANOMUS 
 

Suku- ja etunimet:  

Syntymävuosi:  

Arvo tai ammatti:  

Työpaikka:  

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:  Marja Raatikainen: marja.s.raatikainen@gmail.com 

http://www.toksikologit.fi/
mailto:marja.s.raatikainen@gmail.com

