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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS r.y.:n VUODEN 2015
VUOSIKERTOMUS

Suomen Toksikologiyhdistys r.y. (STY) edistää toksikologian kehitystä ja tutkimustyötä, vaikuttaa
toksikologisten ongelmien ratkaisuun ja toimii toksikologian ja siihen liittyvien lähialojen
yhdyssiteenä sekä Suomessa että kansainvälisesti. STY edistää toksikologian tutkimusta ja opetusta
ja välittää näistä tietoa suurelle yleisölle. REACH –lainsäädännön ja Euroopan kemikaaliviraston
perustamisen seurauksena on jatkuva koulutettujen toksikologian osaajien tarve. Tavoite on edistää
toksikologiaa itsenäisenä tieteenalana ja parantaa toksikologian tunnettuutta hyödyntämällä eri
tiedotusvälineitä. Yhdistys tekee myös asiantuntijayhteistyötä teollisuuden kanssa. Toksikologian
näkyvyyttä lisätään osallistumalla aktiivisesti toksikologiaa koskevaan julkiseen keskusteluun.
Kuluvan vuoden ja seuraavien vuosien tärkein hanke on Helsingin EUROTOX2019 -kokouksen
valmistelu.
STY hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana viisi kertaa.
YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ
Vuoden 2015 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 231. Jäsenistä seitsemän on kutsuttuja
kunniajäseniä. Yhdistyksellä on viisi kannattajajäsentä.
Hallitus on hyväksynyt 8 uutta hakijaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksestä eronneita jäseniä ei
vuonna 2015 ollut. Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin säilyttää vuonna 2015 henkilöjäsenille 30
eurossa ja kannattajajäsenille 300 eurossa. Opiskelijajäsenet eivät maksa kahdesta ensimmäisestä
jäsenvuodestaan. Yhdistys on vuonna 2012 päättänyt olla perimättä eläkeläisiltä jäsenmaksua ja tätä
käytäntöä jatkettiin vuonna 2015.
STY hallituksen kokoonpano on vuonna 2015 ollut seuraava:
Kai Savolainen, puheenjohtaja
Tarja Kohila, varapuheenjohtaja
Juha Laakso, sihteeri
Kirsi Myöhänen, taloudenhoitaja

Katri Kandell, jäsen
Arja Rautio, jäsen
Kirsi Vähäkangas, jäsen
Greta Waissi-Leinonen, jäsen

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Risto Juvonen ja Pauli Ylitalo.

TOKSIKOLOGIREKISTERI
Toksikologirekisterilautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana kolme kertaa ja muut kokoukset
pidettiin sähköpostikokouksina. Vuoden lopussa oli STY:n toksikologirekisterissä 60 henkilöä.
Yhdistys on osallistunut kansainväliseen keskusteluun toksikologien rekisteröinnistä ja Eurotox:n
toksikologirekisterin sääntöjen päivitykseen. STYn rekisterissä on myös jäseniä monista muista
(Ruotsi, Tanska, USA, Australia).
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Vuonna 2015 rekisterilautakunnan jäsenet olivat (varajäsenet suluissa):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prof. Kirsi Vähäkangas (puheenjohtaja), prof. Hannu Raunio (vara)
prof. Tuula Heinonen (sihteeri), dos. Päivi Myllynen (vara)
prof. Matti Viluksela (varsinainen), prof Pertti Pellinen (vara)
prof Markku Pasanen (varsinainen), prof. Kai Savolainen (vara)
prof. Arja Rautio (prof. Kirsti Husgafvel-Pursiainen)
prof. Jussi Kukkonen (varsinainen), dos. Jarkko Akkanen (vara)

TIEDOTUS
Yhdistyksen jäsenlehti Toksikologi ilmestyi kaksi kertaa vuonna 2015. Lehti ilmestyi pelkästään
sähköisenä versiona. Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä vuonna 2015 toimi Greta Waissi.
Toimituskuntaan kuuluivat lisäksi Kirsi Vähäkangas, Arja Rautio, Kai Savolainen ja Hanna Tähti.
Yhdistys on tiedottanut toksikologiaan liittyvästä toiminnasta (www.toksikologit.fi). Toksikologian
alalla avoinna olevista työ- ja jatkokoulutuspaikoista on tiedotettu sähköpostitse.
VUOSIKOKOUS 2015
Suomen toksikologiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 23.4.2015 Helsingissä 17:3019:00 Ostrobotnian Baarikabinetissa, Museokatu 10. Vuosikokoukseen osallistui 18 STY:n jäsentä.
Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin tieteellinen symposiumi 23. - 24.4.2015 yhteistyössä
Suomen Farmakologiyhdistyksen ja Kliinisen Farmakologian yhdistyksen kanssa aiheenaan
"Herbal products – pharmacology, clinical pharmacology and toxicology”. Symposiumin
yhteydessä järjestettiin samalla vastaanotto professori Olavi Pelkosen saaman pohjoismaisen
farmakologian ja toksikologian palkinnon (BCPT Nordic Prize 2014) kunniaksi.
Symposium kokosi 95 aiheesta kiinnostunutta Ostro Botnian juhlasaliin. Symposium oli
englanninkielinen. Yhteensä tieteellisiä esitelmiä pidettiin 16.
STY:n vuosikokous ja symposium 2016 järjestetään Oulussa 11. - 12.5.2016. Tieteellisen
kokouksen otsikko on 'Sustainable development and toxicology'.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokous 2015 käsitteli STY hallituksen tekemää kahta
uudistusehdotusta yhdistyksen sääntöihin. Ne koskivat yhdistyksen puheenjohtajan valintaa sekä
toksikologirekisterin sääntöjä. Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti.
Sääntöuudistuksen myötä siirrytään järjestelmään, jossa valittiin yhdistyksen puheenjohtaja
kahdeksi vuodeksi. Samalla valitaan yhdistyksen varapuheenjohtaja kahden vuoden toimikaudeksi.
Varapuheenjohtajasta tulee automaattisesti puheenjohtaja. Vuosikokous valitsee samalla seuraavan
varapuheenjohtajan. Näin pyritään edistämään yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta. Samanlaista
järjestelyä käytetään mm. EUROTOX-järjestön hallitusta valittaessa.
Yhdistyksen hallitus vuonna 2016
Vuosikokous valitsi vuoden 2016 hallitukseen seuraavat henkilöt:
Risto Juvonen, puheenjohtaja
Jaana Palomäki, sihteeri

Kirsi Myöhänen, varapuheenjohtaja
Greta Waissi, taloudenhoitaja
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Juha Laakso, jäsen
Jukka Hakkola, jäsen

Jaana Rysä, jäsen
Päivi Myllynen, jäsen

prof. Kai Savolainen osallistuu hallituksen toimintaan ex officio -jäsenenä.
Vuoden 2015 toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Pauli Ylitalon ja Pertti Pellisen
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
STY on IUTOXin (International Union of Toxicology) ja EUROTOXin (Federation of European
Toxicologists and European Societes of Toxicology) jäsen.
Yhdistyksen hallitus on perustanut järjestelytoimikunnan (Local Organising Committee, LOC), joka
työskentelee EUROTOX-kokouksen järjestämiseksi Helsingissä vuonna 2019.
Hallitus on valinnut järjestelytoimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Kai Savolainen
(puheenjohtaja), Greta Waissi (sihteeri), Kirsi Myöhänen (taloudenhoitaja), David Bell, Risto
Juvonen, Tarja Kohila, Juha Laakso, Jyrki Liesivuori, Jaana Palomäki, .
Järjestelytoimikunta on aloittanut toimintansa kokoontumalla 3 kertaa. STY:tä ja EUROTOX’2019
-kokousta esittelevä posteri, johon on suunniteltu EUROTOX’2019 –kokouksen logo oli tarkoitus
esitellä SOTissa ja joka tullaan esittelemään kansainvälisissä alan kongresseissa, mm. SOT vuoden
2016 tieteellisessä kokouksessa New Orleansissa..
Yhdistyksen hallituksen jäsenistä Juha Laakso ja Kai Savolainen osallistuivat STY:n virallisina
edustajina ja EUROTOXin järjestämään strategiakokoukseen, lauantaista 12.9. sunnuntaihin
13.9.2015 Hotel Palácio do Freixossa. Kokouksen aiheina mm. oli kuinka aktivoida EUROTOXin
jäsenjärjestöjä, ERT nimikkeen uudistamistarpeet sekä EUROTOX erityiskomiteoiden toiminta
(mm. immunotoksikologia-, karsinogeneesi-, riskinarviointi- ja molekyylitoksikologian alajaostot).
Hallituksen jäsen Juha Laakso osallistui STY:n edustajana lisäksi EUROTOX2015
vuosikokoukseen (BCM, Business Council Meeting). Kokouksessa käsiteltiin EUROTOX järjestön
sääntömääräiset asiat. Vuoden 2020 EUROTOX -kokouksen järjestämiseksi järjestettiin Tanskan ja
Kreikan yhdistysten välillä äänestys, jonka voittajaksi selviytyi Tanskan yhdistys. Vuoden 2020
EUROTOX -kokous järjestetään siis Kööpenhaminassa.

