The Annual Meeting 2017

THE ANNUAL MEETING 2017
Yhdistyksen vuosikokouksen tieteellisen symposiumin aihe on Drug abuse
toxicological

and

Clinical

Aspects.

Symposium

järjestetään

Pharmacological,

yhteistyössä

Suomen

farmakologiyhdistyksen ja Suomen kliinisen farmakologiyhdistyksen kanssa 26. -27.4.2017
Helsingissä. Tilaisuudessa aiheena on huumeiden farmakologia ja toksikologia, vuosikokouksemme
pidetään 26.4.2017 klo 16.30 18. TERVETULOA!

The Annual Meeting and the Symposium of The Finnish Society of Toxicology will be held in Helsinki.
This Symposium will be organized together with Finnish Pharmacological Society (SFY) and Finnish
Society of Clinical Pharmacology (FSCP). More information will be announced later. WELCOME!
Preliminary program and the schedule plan below.

The Finnish Society of Toxicology
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DRUG ABUSE: PHARMACOLOGICAL, TOXICOLOGICAL AND
CLINICAL ASPECTS
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY JOINT MEETING 2017
26. 27.4.2017, HELSINKI, FINLAND
Organizers: Finnish Pharmacological Society (FPS), Finnish Society of Toxicology (FST), Finnish
Society of Clinical Pharmacology (FSCP)

Venue:

26.4.2017 House of Science and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
27.4.2017 House of the Estates (Säätytalo), Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

The Finnish Society of Toxicology
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PROGRAM
26.4.2017
9:00 9:45

(Venue: House of Science and Letters)

Registration and coffee, mounting of posters

9:45 9:50

Opening words

1. Session

New drugs of abuse & novel treatments for addiction (chair Markus Forsberg)

9:50 10:40 Plenary lecture: Mechanisms of drug addiction (Bo Söderpalm, University of
Gothenburg, Sweden)

10:40 11:20 Challenges in the development of drugs for addiction
Karhuvaara, Terveystalo)

case nalmefene (Sakari

11:20 12:00 New drugs for treatment of pain use and misuse (Vesa Kontinen, University of Helsinki
& Helsinki University Hospital)
12:00 12:10 Discussion
12:10 13:20

Lunch & coffee (at own cost), posters

2. Session

From speed and high to misery (chair Risto Juvonen)

13:20 14:00 Pregabalin-morphine interaction
University of Helsinki)

good or bad in addiction (Elena Vaschinkina,

14:00 14:40 New doping agents and current challenges in anti-doping work (Olavi Airaksinen,
Kuopio University Hospital)
14:40 15:00 Coffee break, posters
15:00 15:40
Canada)

Organ toxicity induced by drug abuse (Christopher M. Milroy, University of Ottawa,

15:40 16:20

Drug poisoning current hazards (Ilkka Ojanperä, University of Helsinki)

16:45 18:00

Annual meetings of the Societies

16:20 16:30

Discussion, closing words

18:00 19:00 Break & move to House of the Estates

The Finnish Society of Toxicology
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Buffet dinner & social program (Venue: House of the Estates)
19:00 22:00 Buffet dinner and presentation:
colleagues
27.4.2017

usic and illegal drugs

(Venue: House of the Estates)

9:00 9:30 Registration and coffee

9:30 10:20 Plenary lecture: Monitoring new psychoactive substances in the EU situation, challenges
and responses (Roumen Sedefov, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
EMCDDA)
3. Session

Regulation and illegal use of drugs (chair Olavi Pelkonen)

11:00 11:40

Illegal drugs and designer drugs in the street markets (Joni Aaltonen, Police of Finland)

10:20 11:00 New psychoactive substances in Finland
Pihlainen, Finnish Medical Agency)

challenges and legal responses (Katja

11:40 12:00 Discussion

12:00 13:10 Lunch & coffee (at own cost)
4. Session

Consequences of drug abuse (chair Mikko Niemi)

13:10 13:50 History of abused drug in western world (Jaakko Hämeen-Anttila, University of
Edinburgh, UK)

13:50 14:30 Non-medical use of prescription drugs among general Finnish population (Karoliina
Karjalainen, National Institute of Health and Welfare)
14:30 15:10 Analysing drugs of abuse (Antti Leinonen, United Medix Laboratories Ltd)
15:10 15:20 Discussion, closing words

The Finnish Society of Toxicology
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Practical information

Language: The official language of the symposium is English.

Lunch & coffee: Coffee served in the morning & afternoon is complimentary. Lunches can be ordered
and payed upon registration (price
served in the cafeteria at Tieteiden talo (Kirkkokatu 6) as well as e.g. in the Restaurant Bar Piano
(Rauhankatu 15) and the Restaurant Rodolfo (Kirkkokatu 5).
Abstracts and Posters: Abstract (max. 300 words without author names and affiliations) should be sent
by email (risto.juvonen@uef.fi) preferably as .doc (or .pdf) format not later than 19.4.2017. Maximum
size of the poster is 110 cm (height) x 70 cm (width).
Registration: All participants need to register by 19.4.2017 via electronic form (link below)
http://www.sfy.fi/kokouksia.html

There is no registration fee for the members of FPS/FST/FSCP, regulatory authorities or MSc
students in pharmacology/toxicology. For nonAccommodation:

Participants are kindly asked to make their own reservations.
The symposium is supported by

The Finnish Society of Toxicology
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2017
26.4.2017 klo 16.30

18.00

Helsinki tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Asialista:
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
4. Yhdistyksen vuosi ja tilikertomusten hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
5. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018
7. Jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä opiskelijamaksun ja vuoden
2018 talousarvion vahvistaminen

8. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle toimintakaudeksi 2018 2019
9. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta toimintavuodeksi 2018
10. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimintavuodeksi 2017
11. Esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi
12. Suomen Toksikologian Kansalliskomitean säännöt

The Finnish Society of Toxicology
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13. Suomen Toksikologian Kansalliskomitean valitseminen
esitys: STY:n hallitus toimii kansalliskomiteana
14. Seuraavan kokouksen järjestäminen
15. Ilmoitusasiat
Hallitus selvitti, voiko toksikologiaa esittää itsenäiseksi tieteenalaksi
Opetusministeriön tieteenalaluetteloon. Oma kohta tieteenalaluettelossa ei onnistu.
EUROTOX 2019 järjestelyjen tilanne

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen

The Finnish Society of Toxicology
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Toksikologiyhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toksikologian kehitystä ja tutkimustyötä, vaikuttaa toksikologisten ongelmien
ratkaisuun ja toimia toksikologian ja siihen liittyvien alojen tutkijoiden yhdyssiteenä.

Yhdistys solmii ja pitää yllä yhteyksiä kansainvälisiin alan järjestöihin, järjestää tieteellisiä kokouksia sekä tiedottaa
jäsenilleen alan kansainvälisistä ja kotimaisista tapahtumista. Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia,
keräyksiä ja maksullisia koulutus- ja opetustilaisuuksia.

3§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi yhdistyksen hallitus ottaa anomuksesta kahden yhdistyksen jäsenen
suosittelemia, yhdistyksen päämäärien edistämisestä kiinnostuneita henkilöitä. Kannattajajäseniksi voivat liittyä
myös rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Yhdistyksen kunniajäseniksi voi yhdistyksen
vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua suomalaisen tai ulkomaalaisen henkilön, jonka ansioilla on erityinen
merkitys toksikologian kehityksessä. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi
toksikologian alueella erityisen ansioituneen henkilön. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen
päämäärien vastaisesti tai ei noudata yhdistyksen eettisiä ohjeita.
Yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava sellainen jäsenmaksu kuin yhdistys
vuosikokouksessaan määrää. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
Erosta yhdistyksen jäsenyydestä on kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus katsoo päätöksellään yhdistyksen jäsenen eronneen
yhdistyksestä, mikäli jäsen ei ole maksanut käsittelyvuotta edeltävänä kahtena vuotena jäsenmaksua. Eronnut
henkilö voi tulla yhdistyksen toimintaan mukaan uudestaan ilmoittamalla halukkuutensa maksamalla jäsenmaksun.

4§
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain yksi. Vuosikokous tulee pitää huhti- tai toukokuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sen
koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenille.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä.
Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö paitsi 9 §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä
tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetuissa äänestyksissä ja vaaleissa arpa.
Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

The Finnish Society of Toxicology
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5§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
-esitellään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään tilivapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
-vahvistetaan vuosimaksun ja kannatusmaksun suuruus ja talousarvio
-valitaan seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
-valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä tarvittaessa
puheenjohtaja
-valitaan seuraavalle tilikaudelle kaksi toiminnantarkastajaa ja vähintään yksi varatoiminnantarkastaja
-valitaan Suomen Toksikologian Kansalliskomitea
6§

Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen taloudesta, toiminnasta, yhdistyksen kokousten
toimeenpanosta ja valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi esiteltävät asiat. Hallituksen jäseniä valittaessa
tulee pyrkiä alueelliseen kattavuuteen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloudenhoitaja sekä neljä jäsentä. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenistä
kolme on vuosittain erovuoroisia.
Puheenjohtoajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenistä kolme on vuosittain erovuoroisia.
Varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi kahden vuoden toimikaudeksi, jonka jälkeen hän jatkaa ilman uutta valintaa
yhdistyksen puheenjohtajana.
Varapuheenjohtaja toimii vuosikokousohjelman ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana yhteistyössä paikallisen
järjestelytoimikunnan kanssa.
Samaa henkilöä ei voida valita varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi kuin yhdeksi kahden vuoden toimikaudeksi.
Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme hallituksen
jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
koottava kokoon myös, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
7§
Yhdistyksen tilivuosi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilitys yhdistyksen taloudesta on esitettävä viimeistään
maaliskuun aikana toiminnantarkastajille, joiden on annettava siitä lausunto vuosikokoukselle.
8§
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kullakin yksin.

9§
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä
annetuista äänistä. Kirjallinen ehdotus sääntöjen muuttamisesta pitää lähettää hallitukselle vähintään kaksi
kuukautta ennen vuosikokousta. Sääntömuutosehdotus ja siihen liittyvä hallituksen lausunto lähetetään jäsenille
samanaikaisesti kuin kutsu vuosikokoukseen. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kolmen neljäsosan
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enemmistöllä annetuista äänistä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä purkamisesta päättävässä kokouksessa.
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on oltava maininta kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan
toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
10§
Ehdotus
Yhdistyksen kansalliskomitea-toiminta: Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen Toksikologian
Kansalliskomitea, jäljempänä Kansalliskomitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen toksikologian
tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayht eisöihin.

Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 3-9 muuta jäsentä, jotka valitaan
yhdistyksen vuosikokouksessa. Kansalliskomitealla on yhdistyksestä erilliset säännöt sekä erillinen budjetti.
Vanha
Yhdistyksen kansalliskomitea-toiminta: Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen Toksikologian Kansalliskomitea,
jäljempänä Kansalliskomitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen toksikologian tiedeyhteisö alan kansainvälisiin
tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin.

Kansalliskomitea voi päättää sisäisestä toiminnastaan, mutta kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa
kansalliskomitean tekemät oikeustoimet.

Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 2-10 muuta jäsentä. Kansalliskomitean
puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous kahden vuoden toimikaudeksi kansalliskomitean
esityksestä.
Kansalliskomitean toimintasuunnitelma liitetään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan.

Kansalliskomitean on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus ennen niiden
esittämistä yhdistyksen hallitukselle. Kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus sisältyvät yhdistyksen
tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen.
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SUOMEN TOKSIKOLOGIAN KANSALLISKOMITEAN SÄÄNNÖT
1§ Suomen Toksikologiyhdistyksen yhteydessä toimivan Suomen Toksikologian Kansalliskomitean tehtävänä on
toimia yhteistyöelimenä toksikologian kansainvälisten tieteellisten järjestöjen ja alan kotimaisen yhteisön välillä.
Kansalliskomitean tehtävänä on edistää alan tutkimusta Suomessa ja edustaa Suomea kyseessä olevissa järjestöissä.
2§ Kansalliskomitea tekee ehdotuksen jäsenistään vuosittain Suomen toksikologiyhdistykselle yhdistyksen
sääntömääräisen vuosikokouksen yhteydessä. Yhdistys vahvistaa kokouksessaan kansalliskomitean asioita
hoitamaan 6-12 jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta. Kukin
kansalliskomitean jäsen valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

3§ Kansalliskomitea valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
sihteerin, rahastonhoitajan, toiminnantarkastajat sekä tarvittaessa varaedustajat. Komitea on oikeutettu
valitsemaan sihteerikseen ulkopuolisenkin henkilön.
4§ Kansalliskomitean toiminta ja budjetti ovat erillisiä Suomen toksikologiyhdistykseen nähden. Kansalliskomitea
toimittaa selvityksen toimintatukensa käytöstä vuosittain Tiedeakatemiain neuvottelukunnan hyväksyttäväksi.
5§ Kansalliskomitean nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla, kullakin yksin.

6§ Kansalliskomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa Suomen toksikologiyhdistyksen vuosikokouksen
yhteydessä puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Uusi toimintasuunnitelma sekä edellisen vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös hyväksytään kansalliskomitean ja Suomen toksikologiyhdistyksen vuosikokouksissa. Tarvittaessa
komitea voi lisäksi kokoontua myös muuna ajankohtajana tai sähköpostitse. Kansalliskomitea on päätösvaltainen,
kun kokous on kutsuttu koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta ja kun kokoukseen osallistuu vähintään kolme
kansalliskomitean jäsentä.
7§ Kansalliskomitea voi asettaa työvaliokuntia sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Työvaliokunnan tehtävänä on
valmistella kansalliskomitean sille antamia tehtäviä.

8§ Sääntöjen muuttamiseksi esitysoikeus on kansalliskomitealla itsellään. Sääntömuutoksia käsitellään
kansalliskomitean kokouksessa, ja säännöt sekä sääntömuutokset hyväksyy Suomen toksikologiyhdistyksen hallitus.
Ne toimitetaan tiedoksi Tiedeakatemiain neuvottelukuntaan.
9§ Säännöt on hyväksytty kansalliskomitean kokouksessa (pvm) ja Suomen toksikologiyhdistyksen kokouksessa
(pvm).
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS R.Y: N VUODEN 2016
VUOSIKERTOMUS
Suomen Toksikologiyhdistys r.y. (STY) edisti toksikologian kehitystä ja tutkimustyötä, vaikutti
toksikologisten ongelmien ratkaisuun ja toimi toksikologian ja siihen liittyvien lähialojen yhdyssiteenä

sekä Suomessa että kansainvälisesti esimerkiksi valmistelemalla Suomessa vuonna 2019 järjestettävää
EUROTOX-2019 kokousta. STY edisti toksikologian tutkimusta ja opetusta ja väliti näistä tietoa

suurelle yleisölle. Yhdistys edisti REACH-lainsäädännön ja Euroopan kemikaaliviraston edellyttämää

toksikologian koulutusta pitämällä yllä toksikologirekisteriä. Toksikologian näkyvyyttä lisättiin
osallistumalla aktiivisesti toksikologiaa koskevaan julkiseen keskusteluun.

STY hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa, joista kaksi tapahtui Skypen välityksellä.
YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ
Vuoden 2016 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 189. Jäsenistä seitsemän on kutsuttuja kunniajäseniä.
Yhdistyksellä on kannattajajäseniä.

Hallitus hyväksyi 12 hakijaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksen jäsenrekisteri ajantasaistettiin
sisältämään vain jäsenet, joilla on tunnettu sähköpostiosoite. Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin

säilyttää vuonna 2016 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 2016
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STY hallituksen kokoonpano on vuonna 2016 ollut seuraava:
Risto Juvonen, puheenjohtaja

Juha Laakso jäsen

Jaana Palomäki, sihteeri

Jaana Rysä, jäsen

Kirsi Myöhänen, varapuheenjohtaja
Greta Waissi, taloudenhoitaja

Jukka Hakkola, jäsen

Päivi Myllynen, jäsen

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Pertti Pellinen ja Pauli Ylitalo.
TOKSIKOLOGIREKISTERI
Toksikologirekisterilautakunta

kokoontui

vuoden

2016

aikana

kerran

sähköpostikokouksen. Vuoden lopussa oli STY:n toksikologirekisterissä 63 henkilöä.

ja

piti

yhden

Yhdistys on osallistunut kansainväliseen keskusteluun toksikologien rekisteröinnistä. STY:n

rekisterissä on myös jäseniä monista muista maista kuten Ruotsista, Tanskasta, USA:sta ja
Australiasta.

Vuonna 2016 rekisterilautakunnan jäsenet olivat (varajäsenet suluissa):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prof. Kirsi Vähäkangas (puheenjohtaja), prof. Hannu Raunio (vara)
dos. Päivi Myllynen (sihteeri) prof. Tuula Heinonen (vara),
prof. Matti Viluksela (varsinainen), prof Pertti Pellinen (vara)
prof Markku Pasanen (varsinainen), prof. Kai Savolainen (vara)
prof. Arja Rautio (varsinainen, prof. Kirsti Husgafvel-Pursiainen(vara)
prof. Jussi Kukkonen (varsinainen), dos. Jarkko Akkanen (vara)
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TIEDOTUS
Yhdistyksen jäsenlehti Toksikologi ilmestyi kaksi kertaa vuonna 2016. Lehti ilmestyi pelkästään
sähköisenä versiona. Lehden päätoimittajana ja toimitussihteerinä vuonna 2016 toimi Greta Waissi.

Toimituskuntaan kuuluivat lisäksi Jukka Hakkola, 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 2016
Suomen toksikologiyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin tiistaina 11.5.2016 klo 16.00
yliopiston tiloissa. Vuosikokoukseen osallistui 18 STY:n jäsentä.

18.00 Oulun

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin kestävää kehitystä käsitellyt tieteellinen symposiumi.
Järjestelykomiteaan kuuluivat Arja Rautio (puh.johtaja), Eva Pongracz (sihteeri), Risto Juvonen, Kirsi
Myöhänen ja Kirsi Vähäkangas.

Symposium kokosi 20 aiheesta kiinnostunutta. Symposium oli englanninkielinen. Kokouksessa oli neljä
erillistä sessiota ja posterinäyttely. 1. What is sustainable development?, 2. Practical approaches, 3.

Working and living in the Arctic ja 4. Sustainable development in education. Yhteensä tieteellisiä
esitelmiä pidettiin 12. Kokouksessa oli posterinäyttely, jossa oli esillä 3 posteria.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokous 2016 käsitteli STY hallituksen valmistelemaa

yhdistyksen kansalliskomitea-toimintaa sekä muutamaa tarkennusta sääntöihin. Vuosikokous
valtuutti hallituksen kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen syksylle ja tekemään esityksen
sääntömuutoksiksi.
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Ylimääräinen kokous pidettiin 18.10.2016 Helsingissä TUKES:in tiloissa. Kokouksessa hyväksyttiin

sääntöihin lisättäväksi yhdistyksen kansalliskomitea-toiminta. Kokouksessa käsiteltiin myös
EUROTOX-2019 kokoukseen valmistautumista, vuoden 2017 tieteellisen kokouksen valmistelua ja
kuultiin pääjohtaja Kimmo Peltonen esitys TUKES:n toiminnasta.
Vuosikokous valitsi vuoden 2017 hallitukseen seuraavat henkilöt:
Risto Juvonen, puheenjohtaja

Kirsi Myöhänen, varapuheenjohtaja

Juha Laakso, jäsen

Jaana Rysä, jäsen

Jaana Palomäki, sihteeri
Jukka Hakkola, jäsen

Greta Waissi, taloudenhoitaja

Päivi Myllynen, jäsen

prof. Kai Savolainen osallistuu hallituksen toimintaan ex officio -jäsenenä.
Vuoden 2016 toiminnantarkastajaksi vuosikokous valitsi Pauli Ylitalon ja Pertti Pellisen
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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 vuonna 2015 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 kokoontunut 2
kertaa vuoden 2016 aikana.

Jyrki Liesivuori ja Kai Savolainen osallistuivat yhdistyksen edustajina EUROTOX2016 vuosikokoukseen
Sevillassa Espanjassa.
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYS RY: N
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
STY:n sääntöjen mukaisesti yhdistys edistää toksikologian kehitystä ja tutkimustyötä, vaikuttaa

toksikologisten ongelmien ratkaisuun ja toimii toksikologian ja siihen liittyvien lähialojen yhdyssiteenä

Suomessa ja kansainvälisesti. STY toimii toksikologian tutkimuksen ja opetuksen aloilla ja välittää
näistä tietoa suurelle yleisölle.

STY käsittelee vuosittaisissa symposiumeissaan tieteenalan ajankohtaisia asioita kokouspaikan

kannalta tärkeät kysymykset huomioiden. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen säännöksiin,
käytäntöihin ja menetelmiin liittyvää päivitystä jo työelämässä oleville toksikologeille. STY:ssä toimii

toksikologien rekisterilautakunta, joka myöntää ammatillisen toksikologipätevyyden ja joka ylläpitää
toksikologirekisteriä

Lisäksi yhdistys edistää asiantuntijaverkostojen syntymistä eri teollisuuden alojen ja viranomaisten
kanssa. Toksikologian alan näkyvyyttä lisätään osallistumalla aktiivisesti keskusteluun toksikologian

merkityksestä ja koulutustarpeista. Pyritään edelleen mahdollisuuksien mukaan järjestämään
yhteiskokouksia tohtoriohjelmien ja muiden alan yhdistysten kanssa, erityisesti panostetaan

vuosikokouksen yhteydessä järjestettävään korkeatasoiseen tieteelliseen ohjelmaan. Jäsenille

yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan sähköpostitse ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden
välityksellä.

Jatketaan vuoden 2019 EUROTOX -kokouksen suunnittelua ja käytännön järjestelyitä.
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Vuoden 2018 vuosikokous pidetään maalis - toukokuussa Helsingissä. Samassa yhteydessä pidettävän
tieteellisen

challenges of toxicology: 11 years of REACH and other achievements of toxicology
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EUROTOX2019 Helsinkiin

EUROTOX2019 HELSINKIIN
Hyvä Toksikologi,
Suomen Toksikologiyhdistys on hakenut EUROTOX2019

kongressia Helsinkiin, mistä EUROTOXin

Business Council Meeting äänesti 9.9.2014 kokouksessaan Edingburghissa. Tällä kertaa STY:n monen
vuoden yritys palkittiin ja EUROTOX2019 saatiin Suomeen, Helsinkiin.

STY järjestää EUROTOX2019-kokouksen Finlandia-talossa 7.-11.9.2019.
Nyt tarvitsemme paljon innokkaita jäseniämme apuun kokouksen järjestelyihin. Apua tarvitaan mm.
Sponsori-, Tiedotus- ja Social program

toimikunnissa. Ilmoitathan pikimmiten EUROTOX2019

sihteerille Greta Waissille greta.waissi@linnunmaa.fi mikäli olet käytettävissä EUROTOX2019
kokousjärjestelyissä.

Kiitämme jo tulleista yhteydenotoista!

Terveisin STY:n hallitus ja EUROTOX2019 järjestelytoimikunta
Greta Waissi

EUROTOX2019 järjestelytoimikunnan sihteeri
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JÄSENTIEDOTTEET JÄSENMAKSU 2017 JA
OSOITTEENMUUTOS
________________________________________________________________________

Ilmoitathan meille, mikäli sähköpostisi on muuttunut!

________________________________________________________________________
JÄSENTIEDOTE

JÄSENMAKSUN 2017 MAKSAMINEN

Saaja: Suomen toksikologiyhdistys ry
Saajan tili: IBAN FI8780001201716678
Viite: 1009

Eräpäivä: 31.5.2017
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OSOITTEEN- JA NIMENMUUTOSILMOITUS
Vanha nimi:

Uusi nimi:

Vanha sähköpostiosoite:

Uusi sähköpostiosoite:

Palautus:

Jaana Palomäki, jaana.palomoinen@gmail.com
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Jäsenanomus

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:

Jaana Palomäki, jaana.palomoinen@gmail.com
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