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Pääkirjoitus
Toksikologia on soveltava tiede, verrannollinen lääketieteeseen. Molemmat perustuvat
perustieteisiin ja pyrkivät parantamaan ihmisten terveyttä, lääketiede yksilötasolla, toksikologia
populaatiotasolla kemiallisten aineiden riskinarvioinnin avulla.
Tätä varten tarvitaan
toksisuustestausta, testimenetelmien kehittämistä, mekanistista tutkimusta ja toksisuuden
kohdekudosten ja ilmenemismuotojen tutkimista. Toksikologiassa kuten myös lääketieteessä
asiat ovat monimutkaisia ja kaikki uusi biologinen tieto haastaa aikaisempia käsityksiä
toksisuudesta. Viimeisin uusi mekanismien kokonaisuus on epigenetiikka, joka onkin lisännyt
ymmärtämystä toksisten mekanismien monimutkaisuudesta.
Koska toksikologia on vaativaa, ei sitä voi opiskella kevyesti huitaisten, vaan paneutuen, aikaa
käyttäen ja aivoja vaivaten. Tulevaa toksikologin työtänsä arvostava opiskelija on valmis
kovaan työhön ja pitkiin päiviin. Opetuksen laatu arvioidaan sitten työelämässä: tuliko opittua
niitä asioita ja sillä syvyydellä mikä tarvitaan työn aloittamiseen. Järkyttyneenä luin
yliopistojen uudesta rahoitusmallista, jonka mukaan tästä vuodesta alkaen opetus- ja
kulttuuriministeriö
jakaa
yliopistojen
perusrahoituksesta
50
miljoonaa
euroa
opiskelijapalautteen perusteella. Tarkoituksena on nostaa opetuksen laatua, mutta miten
voisivat opiskelijat arvioida opetuksen laatua, varsinkaan sisällön suhteen – hehän vasta
opiskelevat! Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla oli lauantaina 28.3.2015 yliopistonlehtori
Olli-Pekka Moision ja professori Sara Heinämaan terävä analyysi otsikolla ”Opiskelijat eivät
osaa arvioida opetuksen laatua”.
Tästä kirjoituksesta otan seuraavan lainauksen:
”Australiassa ja Italiassa tehdyt kokeelliset tutkimukset osoittavat juuri päinvastaista:
opiskelijat ovat kaikkein huonoimpia opetuksen laadun arvioijia. Opiskelijat arvioivat sekä
opetusjaksoja että opettajia myönteisesti silloin kun oppivat vähiten.” Lisäksi vain pieni osa
opiskelijoista edes vaivautuu antamaan palautetta, joten se on jo lähtökohtaisesti vääristynyt
kuva opiskelijoiden mielipiteistä.
Toksikologia on sydäntäni lähellä, samoin TOKSIKOLOGI-lehti. Tämä on viimeinen numero,
jossa olen päätoimittajana. Haluan kiittää lukijoita, jotka ovat jaksaneet edes vilkaista lehden
läpi. Saamastani palautteesta tiedän, että jotkut eivät pelkästään vilkaise, vaan suorastaan
lukevat artikkeleita. Se ilahduttaa kirjoittajia, myös jatkossa. Erittäin lämpimästi haluan myös
kiittää
kaikkia
kirjoittajia
ja
toimituskuntaa,
sekä
pitkäaikaista,
erinomaista
toimitussihteeriämme Kirsi Myöhästä minua suuresti auttaneesta yhteistyöstä.
Jotta tärkein ei unohtuisi: Viikonlopun viettoon valmistautuva Wagner: ”Jaaha – katsotaanpa
sitten pankkitilin saldo! – Kymmenen senttiä. Ei sillä paljon viikonloppua vietetä.” Hetkeä
myöhemmin Viivi huomaa mitä Wagner touhuaa hänen käsilaukullaan: ”Taasko olet
lompsallani!”. Johon Wagner: ”Euro romahtaa. Ei näitä säästää kannata…”Eipä niin, vaan
kannattaa mieluummin maksaa STY:n jäsenmaksu! Ohessa tarvittavat tiedot maksua varten:
Saaja Suomen toksikologiyhdistys ry., tili: IBAN FI8780001201716678 (viite: 1009 ja summa:
30€).
Kuopiosta aurinkoista kevättä STY:n jäsenille toivoen,
Kirsi Vähäkangas
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Puheenjohtajan palsta
Hyvät ystävät:
Päivät pitenevät, kevät etenee ja kesä lähestyy, vaikka juuri nyt ulos katsoessa ei siltä
näytäkään. Vaikka eilenkin pyrytti sakeasti, tänään lumi näyttää jo sulaneen. Voimme odottaa
tänäkin vuonna kesän saapuvan suunnilleen ajallaan.
Yksi kevään lähestymisen merkki on myös Suomen toksikologiyhdistyksen vuosikokous, joka
on tänä vuonna Helsingissä tieteiden talolla huhtikuun 23. ja 24. päivinä. Kyse on
yhteiskokouksesta Suomen
Farmakologiyhdistyksen (SFY) ja Suomen
Kliinisen
Farmakologian yhdistyksen (SKFY) kanssa ja sen aihe on kasvipohjaisten lääkkeiden
farmakologia ja toksikologia. Syynä yhteiskokoukseen on suomalaisen ansioituneen
toksikologin ja farmakologin, emeritusprofessori Olavi Pelkosen, saama merkittävä
pohjoismainen tunnustuspalkinto. Yhteisten kokousten järjestäminen sisaryhdistysten kanssa
on muutenkin tärkeätä. Suomalaisia toksikologeja, farmakologeja tai kliinisiä farmakologeja ei
ole maassamme liikaa. Suomen Toksikologiyhdistys onnittelee lämpimästi Olavi Pelkosta
hänen saamastaan tunnustuksesta. Olavi on ollut pitkään keskeinen toksikologian ja
farmakologian eturivin tutkija ja vaikuttaja paitsi Suomessa ja Pohjoismaissa, myös muualla
Euroopassa ja maailmalla. Kannattaa tulla kokoukseen kuuntelemaan erinomaisia tieteellisiä
esityksiä kokouksen aihepiiristä ja tietysti Olavin juhlaluentoa.
Suomen
Toksikologiyhdistyksen
(STY)
vuosikokouksessa
on
esillä
tärkeitä
sääntömuutosasioita. Yhdistyksen ehdotettujen sääntömuutosten tavoite on parantaa
yhdistyksen toiminnan suunnittelua ja lisätä jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia. STY:n hallitus
ehdottaa, että jatkossa yhdistyksen varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi kahden vuoden
toimikaudeksi, jonka jälkeen sama henkilö siirtyy hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä toiseksi
kahden vuoden kaudeksi. Samalla valitaan uusi varapuheenjohtaja. Muutoksen takia
varapuheenjohtaja voi astua tehtäväänsä ilman etukäteisharjoittelua puheenjohtajan
tehtävään, koska varapuheenjohtajapestin aikana yhdistyksen toiminta tulee tutuksi. Vuoden
2015 vuosikokous on ehdotuksen mukaan siirtymäkauden kokous, jolloin yhden kerran
valitaan sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja. Esityksen mukaan vuosikokous valitsee
myös kaikki muut yhdistyksen toimihenkilöt. Näin ollen valintoja tehdessään
vuosikokousosallistujat tietävät paremmin, mitä he saavat valinnat tehdessään.
Hallitus ehdottaa muutoksia myös STY:n toksikologirekisterilautakunnan sääntöihin. Ehdotetut
muutetut säännöt mahdollistaisivat lautakunnan paremman yhteistyön muiden pohjoismaisten
ja Baltian toksikologiyhdistysten kanssa toksikologien rekisteröinnissä.Hallituksen toive on,
että vuosikokousosanottajat pitäisivät hallituksen lailla ehdotettuja sääntömuutoksia järkevinä
yhdistyksen jatkotoiminnan kannalta.
Hyvää kevättä kaikille yhdistyksen jäsenille vuosikokousta odotellessa,

Kai Savolainen, STY:n puheenjohtaja
Helsingissä 1.4.2015
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Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2015
Savolainen Kai, puheenjohtaja
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 aA
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kai.savolainen@ttl.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

Waissi -Leinonen Greta, jäsen
Itä-Suomen yliopisto
Biologian laitos
PL 111, 80101 Joensuu
greta.waissi-leinonen@uef.fi

Vähäkangas Kirsi, jäsen
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Terveystieteiden tiedekunta,
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kirsi.vahakangas@uef.fi
Kandell Katri, jäsen
Orion Corporation Orion Pharma
PL 65
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katri.talvioja@orionpharma.com

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

Rautio Arja, jäsen
Centre for Arctic Medicine
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Uudet toksikologiyhdistyksen jäsenet

Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin:
Emma Ball (UEF)
Ilari Tarvainen (UEF)
Johanna Yli-Öyrä (UEF)
Jonna Weisell (UEF)
Meskerem Tollosa (ECHA)
Toivotamme Teidät lämpimästi mukaan yhdistyksen toimintaan!
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Toimitussihteerin terveiset
Hyvät Toksikologiyhdistyksen jäsenet!
Aloitin Toksikologi-lehden toimitussihteerinä vuoden alusta ja nyt on
juuri sopiva aika esittäytyä lukijakunnalle.
Olen koulutukseltani ympäristöteknologian insinööri (AMK) sekä
biologian maisteri (FM). Ammattikorkeakouluopinnoissani pääpaino oli
vesiensuojelussa
ja
maataloudessa
sekä
niihin
liittyvissä
ympäristökysymyksissä. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja
suojelu olivat yksi pääkoulutusaloistani. Tutkintojeni monialaisuus
johtui siitä, että insinööriksi valistumiseni jälkeen minulla oli halu
opiskella yhä enemmän biologiaa ja syventyä vielä johonkin
perinpohjaisesti. Erityisesti ekotoksikologia kiehtoi minua, johon pystyin
keskittämään opintoni silloisessa Joensuun yliopistossa ja sitä kautta kiinnostukseni
nanopartikkeleihin ja niiden mahdollisiin ympäristövaikutuksiin heräsi.
Nanomateriaaleihin, lähinnä fullereeni ja nanoputket, olen syventynyt ProGradu tutkielmani
kautta sekä väitöskirjatyöni aiheena. Kiehtovuus piilee siinä, että niiden ekotoksikologinen
tutkimus on vielä varsin uutta ja jokainen työpäivä voi tuoda uusia havaintoja. Tutkimuksissani
olen perehtynyt hiilinanopartikkeleihin kuuluvan fullereenin mahdollisiin vaikutuksiin vesieliölle.
Työni on sisältänyt itsenäistä tutkimusta, opetusta ja ohjausta, kongressimatkoja ja -esitelmiä.
Siten väitöskirjatyöni on loppuvaiheessa ja tavoitteenani on saada opintoni päätökseen tänä
vuonna.
Minut valittiin Suomen toksikologiyhdistyksen hallituksen jäseneksi vuoden 2014 alusta. Olen
ollut erittäin innokas ja tyytyväinen yhdistyksen toimintaan ja kannustan kaikkia innokkaita
yhdistyksen jäseniä myös olemaan aktiivisesti mukana yhdistyksen eri toiminnoissa kuten
osallistumaan tulevaan vuosikokoukseen!
Tavataan vuosisymposiumissa!

Greta Waissi-Leinonen
Suomen toksikologiyhdistyksen hallituksen jäsen
Joensuussa 1.4.2015

Fullereeniaggregaatteja kuvattuna
elektronimikroskoopilla (TEM)

7

TOKSIKOLOGI

1/2015

Tapaa Toksikologi – haastattelussa Jarkko Akkanen
1. Kerro nimesi, tittelisi sekä nykyinen työ.
Jarkko Akkanen, ympäristötoksikologian dosentti, nykyinen työ on
ekotoksikologian ja hydrobiologian yliopistotutkija Itä-Suomen
yliopiston biologian laitoksella Joensuun kampuksella.
2. Mikä on pohjakoulutuksesi?
Biologi, sivuaineena kemia.
3. Missä eri työtehtävissä olet toiminut?
Olen tehnyt koko urani yliopistolla tutkimuksen ja opetuksen parissa.
Painotus on vaihdellut vuosien varrella, mutta tällä hetkellä opetusta,
tutkimusta ja hallinnollisia tehtäviä.
4. Miten ajauduit toksikologian alalle ja miksi kiinnostuit toksikologiasta?
Alun perin aloitin opintoni kemian laitoksella biologia sivuaineena. Biologian opinnot kuitenkin
vetivät enemmän, varsinkin kun siellä pystyi lukemaan sellaisia aiheita kuin ympäristökemia,
eko- ja vesistötoksikologia. Nämä sanat olivat minulle täysin tuntemattomia, mutta joku niissä
kiinnosti. Näillä kursseilla opiskelu sytytti sitten kiinnostuksen. Täysin tarkkaan en osaa mikä
oikeastaan kemikaaleissa, niiden ympäristökohtalossa ja –vaikutuksissa kiinnostaa, mutta
hirmu mielenkiintoista se kuitenkin on.
5. Koska liityit STY:hyn?
Olisikohan ollut vuonna 2006.
6. Missä tehtävissä olet toiminut STY:ssä?
Useamman vuoden rahastonhoitajana ja sitten hallituksessa rivijäsenenä.
7. Missä luottamustoimissa olet toiminut toksikologian alalla / mitä huomionosoituksia
olet saanut?
No jos toksikologirekisterilautakunnan varajäsenyys katsotaan luottamustoimeksi, niin sitten
se.
8. Mikä olisi unelma-ammattisi toksikologina?
Kyllä minä olen siinä tällä hetkellä: opetus ja tutkimus kumpikin tasapainossa on parasta mitä
mielestäni voi olla.
9. Mitä harrastat?
Liikuntaa monipuolisesti (koripallo, sähly, kaukalopallo, murtomaahiihto) ja kunhan jäät taas
lähtevät niin pääsee koskelle kalaan. Perheen kanssa matkustelu ja ulkoilu, mm. patikointi.
10. Terveiset toksikologilehden lukijoille?
Kevätterveiset kaikille!

8

TOKSIKOLOGI

1/2015

Matkakertomus EUROTOX 2013 vuosikokouksesta
Vuoden 2014 EUROTOX-kokous järjestettiin Skotlannissa Edinburghissa 7.-10.9.2014. Matka
kokouspaikalle edellytti vaihtoa, mutta oli muuten sujuva. Kokouksen osanotto oli kuitenkin
erinomainen. Osallistujia oli kaikkiaan hieman yli 1400. Kokouspaikka oli mainio, viehättävä
kaupunki, jonka uusi kokouskeskus tarjosi erinomaisen ympäristön kokoukselle historiallisen
Edinburghin keskustassa. Kokous oli ohjelmaltaan ajankohtainen ja järjestelyiltään onnistunut.
Hotellit olivat kävelymatkan päässä kokouspaikalta.
Kokous alkoi jatkokoulutuskursseilla sunnuntaina 6.9., jolloin oli myös avajaiset.
Pääkokouksen ohjelma alkoi maanantai-aamuna. Itse saavuin kokouspaikalle maanantaina
7.9. ja osallistuin nanotoksikologiaa käsitteleviin sessioihin. Olin itse järjestänyt
nanotoksikologiaa koskevan symposiumin yhdessä virolaisen professorin Anne Kahrun
kanssa. Puhujina oli Anne Kahru, Craig Poland Institute of Occupational Medicinestä
Edinburghista, puhuja Tsekin tasavallasta ja minä. 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 9.9. 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)
vuoden 2019 kokouspaikan valinta; ja 3) uusien hallituksen jäsenten valinta. Vuoden 2019
kokouksesta kilpailivat Kööpenhamina ja Helsinki. Suomen esityksen kilpailussa pidin Suomen
toksikologiyhdistyksen puheenjohtajana itse. Olen IUTOX:IN (International Union of
Toxicology, jonka jäsen EUROTOX on) hallituksen jäsen. Suomen EUROTOX’2019
kokouskampanjaan osallistuivat kokouspaikalla aktiivisesti STY:n taloudenhoitaja Kirsi
Myöhänen Euroopan kemikaalivirastosta Helsingistä ja professori Jyrki Liesivuori Turusta.
Hän on STY:n ja EUROTOX:in entinen presidentti. Valituksi tuli Helsinki, joten EUROTOX
2019 pidetään Helsingissä 7. – 11.9.2019. Varapuheenjohtajan vaalissa ehdokkaina olivat
professori Mumtaz Iscan Turkista ja minä Suomesta. Valituksi tuli professori Iscan. Kokous
päättyi EUROTOX:in vuoden 2015 kokouksen puheenjohtajan Kevin Chipmanin Felix
Carvalhon esittämään kutsuun osallistua ensi vuoden kokoukseen Portossa, Lissabonissa.
Osallistuin vielä tiistain kokousillalliseen, jonka aikana keskustelin tutkimusyhteistyöstä usean
kokousdelegaatin kanssa. Keskiviikkona 10.9. osallistuin aamupäivän tieteelliseen ohjelmaan
ja palasin iltapäivällä Suomeen. Matka oli onnistunut. Myönteistä oli, että STY:n päätavoite
järjestää EUROTOX 2019 Helsingissä toteutui täysimääräisesti.
Vakuudeksi,
Kai Savolainen, LKT, tutkimusprofessori
STY:n puheenjohtaja ja STY:n EUROTOX 2014 vuosikokousedustaja
Johtaja, Nanoturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 aA, 00250 Helsinki;
puhelin: 030-4742200; telefax: 030-4742114; käsikpuhelin: 040-7420574; sähköposti:
kai.savolainen@ttl.fi
Helsingissä 20.9.2014
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Research Ethics in Modern Research World
Science is the quest of truth and the requirement of honest experimentation, interpretation of
the data, and conclusions as well as truthful reporting to the scientific community and public
are regarded as self-evident. Why is it then that there are an increasing number of papers
retracted from the scientific literature and cases of serial fraud have been found. Such cases
have emerged as Jan Sudbo who fabricated a whole paper on an important subject of cancer
prevention with thousands of made-up study participants, Hwang-Woo Suk who cloned
microscopic photographs in his publications instead of pluripotent stem cells, and Anil Potti
and Joseph Nevins not only applied omics studies as clinical biomarkers without proper
validation but also violated ethical principles of transparency as to their expected financial gain
of their research. While the first case cannot be explained as anything else but a scientific
suicide, the second aimed at fame, and the third was probably mainly for financial gain. These
cases illustrate that fraud is possible, is done and that peer review is not a very powerful tool
to prevent it.
What is different in modern high throughput science compared to earlier times and how may
this difference affect the way we do science? The first thing is scale; everything is larger.
Modern biobank and cohort studies include not only hundreds, but thousands or tens of
thousands of participants, too many to think as individuals, but becoming more abstract study
“material”. New ‘omics methods (genomics, proteomics, epigenomics, metabolomics) and
genome wide association studies produce immense amount of data, the analysis and storage
of which require specialized expertise giving a new meaning to the word “experiment”.
Research group is not any more a geographically confined group of people working physically
together, but a much more flexible entity distributed all around the world and changing all the
time depending on financing of research. Good examples of this are the big international
research consortia created to apply for EU-financing. People who work together do not know
each other anymore, and this may loosen the feeling of responsibility e.g. about training
younger scientists.
Another difference is the research environment. In addition to globalization, already
mentioned above, with potentially very different research cultures in different countries, high
cost of research and demand for quick translation to products, as well as extreme competition
characterize modern science. Too high a pressure may create a temptation to cut corners in
research. To be recognized as a scientist one has to publish research papers. Number of
publications has been a long time an indicator of activity is science. It is much more difficult to
evaluate the quality of the produced publications. A widely used indicator is the impact factor
of the journal, where papers are published. It is an easy measure, but actually does not give a
clue of the quality of individual papers, and the most severe critique against this practice come
from those who originally developed this measure to compare journals, not individual papers,
with each other. Thus there are, from research ethics point of view, problematic practices in
the way research is currently evaluated and managed.
Because of high demand, new journals emerge with increasing speed. Some of these have
nothing to do with good science, but can be classified as “predatory” fishing innocent, but
eager young scientists with promises of (too) quick publication and international visibility after
substantial page fees. If a journal promises to peer-review and publish a paper in less than
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two weeks, and in the webpages responsibilities, e.g. the name of the editor-in-chief remain
unclear, do not bury your paper, because that is likely to happen. It is easy to set up a goodlooking homepage of a “journal” and send a thousand emails to potential authors. Sometimes
such questionable journals even fish for editorial board members knowing that it may be
tempting to the scientist because it looks good in a CV to belong to an editorial board. In good
journals members of the editorial board are real experts in the field and invitations to editorial
boards of journals not representing the area of expertise of the invited person are very
suspicious.
In the midst of all enthusiasm of new and big science, however, the basic principles of
research ethics have remained the same. Good scientific conduct, as defined by the Finnish
Advisory Board on Research Integrity (www.tenk.fi) is conduct accepted by the scientific
community, and includes general carefulness and accuracy, respect for other scientists and
their work, honest interpretation of results and openness and controllability. Scientific
misconduct is the failure to follow these principles. The challenges are to keep up the
knowledge of good conduct by training and to motivate scientists to carry out their work with
integrity. Speed should not be applauded on the cost of carefulness, or applications creating
jobs and money on the cost of real usefulness, especially not in medicine and toxicology,
where health and lives are at stake.
Need for better research ethics is widely recognized in the research ethics literature. While it
is getting easier to find scientific misconduct through computerized systems (e.g. plagiarism
detection programs), such police work is not the solution to the problem. Peer review system
is based on trust between scientists and has also very limited capacity to reveal fraud. Most
scientists probably want to do honest work and it is the task for research community and
various institutions to make sure that the systems (evaluations, grant awarding systems and
management) support good scientific conduct. Education during scientific training about
research ethics is important for young scientists to recognize ethical issues and to know the
legislation and regulations as well as what good scientific practice means. However, at the
end it is the responsibility of an individual person to make decisions on how he/she behaves in
science. According to accepted ethical principles in respectable journals all authors are
responsible for the truthfulness of the whole article.
Kirsi Vähäkangas
Professor of Toxicology
University of Eastern Finland
kirsi.vahakangas@uef.fi
Further reading
Vähäkangas K: Research ethics in the post-genomic era. Environ Mol Mutagen. 54: 599-610,
2013.
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The Annual Meeting and Pharmacology & Toxicology Joint Meeting 2015 (23.–24.4.2015
Helsinki)
Suomen Toksikologiyhdistyksen vuosikokous ja symposium 2015 järjestetään Helsingissä
yhteistyössä Suomen Farmakologiyhdistyksen ja Kliinisen Farmakologian yhdistyksen kanssa.
Yhteiskokous järjestetään Professori Olavi Pelkosen saaman palkinnon kunniaksi.
STY onnittelee lämpimästi Professori Olavi Pelkosta!
Ilmoittautuminen symposiumiin pyydetään viimeistään 16.4.2015 sähköisellä lomakkeella:
http://www.sfy.fi/ilmoittautumislomake2015.html
Alustava ohjelma löytyy osoitteessa
http://www.sfy.fi/Pharmacol_toxicol_joint_meeting_program_preliminary_2015.pdf sekä
ohessa.
VUOSISYMPOSIUM ON MAKSUTON TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN JÄSENILLE SEKÄ
HALLINNOLLISILLE TOKSIKOLOGEILLE!!
The Annual Meeting and the Symposium of The Finnish Society of Toxicology will be held in
Helsinki together with the Finnish Pharmacological Society and the Finnish Society of Clinical
Pharmacology.
Professor Olavi Pelkonen from the University of Oulu , Finland, has been awarded the BCPT
Nordic Prize in Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology for 2014.
The prize is given in recognition of Professor Pelkonen’s life-long contribution to the
development of pharmacology and toxicology not only in Finland but in the whole world.
Registration by an electronic form by 16.4.2015:
http://www.sfy.fi/ilmoittautumislomake2015.html
Preliminary program
http://www.sfy.fi/Pharmacol_toxicol_joint_meeting_program_preliminary_2015.pdf

NOTE THAT THERE IS NO REGISTRATION FEE FOR THE MEMBERS OF THE FINNISH
SOCIETY OF TOXICOLOGY OR FOR THE ADMINISTRATIVE TOXICOLOGISTS!
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PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY JOINT MEETING 2015 & BCPT
NORDIC PRIZE 2014 CEREMONY
Herbal products – pharmacology, clinical pharmacology and toxicology
23.-24.4.2015 Helsinki, Finland (House of Science and Letters, Ostrobotnia banquet floor)
Organizers: Finnish Pharmacological Society (SFY), Finnish Society of Clinical Pharmacology
(SKFY), Finnish Society of Toxicology (STY)
PROGRAM
Thursday 23.4.2015 (House of Science and Letters, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)
10:00-10:30
10:30-10:45
10:45-11:30
11:30-13:15

13:15-14:30
14:30-16:15

16:15-16:30
16:30-19:00

19:00-23:00

Coffee
Opening words (society representatives)
Keynote: The re-emergence of natural products for drug discovery
(Alan Harvey, Dublin City University, Ireland)
Session 1: Herbal products and their toxicity (chair STY)
Potential problems in the use of herbal products (Kirsi
Vähäkangas, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland)
Mechanisms behind organ toxicity of herbal products (Markku
Pasanen, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland)
Novel approaches to predict toxicity of herbal products (Hannu
Raunio, University of Eastern Finland, Kuopio, Finland)
Lunch & coffee (at own expense)
Session 2: Plant-derived drugs (chair SFY)
The good, the bad and the ugly - dealing with natural products
in drug discovery screening campaigns (Alan Harvey, Dublin
City University, Ireland)
Biotechnological production of plant-derived drugs (Anneli
Ritala, VTT Technical Research Centre of Finland , Helsinki,
Finland)
DMPK in drug development & DMPK of plant-derived drugs
(Philip Gardiner, AstraZeneca, Mölndal, Sweden)
Closing words
The annual meetings of societies & move to Ostrobotnia banquet floor
SFY 16:30-18:00 House of Science & Letters (room 312)
SKFY 16:30-18:00 House of Science & Letters (room 313)
STY 17:30-19:00 Ostrobotnia (Bar cabinet, 3rd floor)
BCPT Nordic Prize 2014 Ceremony, Ostrobotnia banquet floor
Kim Brøsen: BCPT Nordic Prize 2014 – Olavi Pelkonen
Olavi Pelkonen: Xenobiotic metabolism: from in vitro to in
vivo, from simple to complex
Reception
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Friday 24.4.2015 (Ostrobotnia banquet floor, Museokatu 10, 00100 Helsinki)
8:30-10:30

10:30-10:45
10:45-12:15

12:15-13:00

13:00-13:05

Session 3: Clinical perspectives to natural products (chair SKFY)
Health-promoting diet (Jussi Pihlajamäki, University of Eastern
Finland, Kuopio, Finland)
Liver failures induced by herbal and natural products (Krister
Höckerstedt, University of Helsinki, Finland)
Herbals and pregnancy (Heli Malm, Helsinki University Central
Hospital, Finland)
Fruit juices and DDIs (Janne Backman, Helsinki University
Central Hospital, Finland)
Coffee
Session 4: Regulatory aspects of herbal products (chair Eeva Sofia
Leinonen)
Overview on the regulation of herbal medicinal products (Eeva
Sofia Leinonen, Fimea, EMA/HMPC, Helsinki Finland)
Requirements on efficacy of herbal medicinal products in the
European Union (Per Claeson, Medical Products Agency,
EMA/HMPC, Uppsala, Sweden)
Imported herbal products/food supplements – current concerns
(Carola Ranta, Finnish Customs, Helsinki, Finland)
Panel discussion: Herbal products – pros and cons (chair Olavi
Pelkonen)
Per Claeson, Medical Products Agency, EMA/HMPC, Uppsala,
Sweden
Eeva Sofia Leinonen, Fimea, EMA/HMPC, Helsinki, Finland
Carola Ranta, Finnish Customs, Helsinki, Finland
Olavi Pelkonen, University of Oulu, Finland
Closing words
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Suomen toksikologiyhdistys ry:n vuosikokous 2015

Hyvä Suomen toksikologiyhdistys ry:n jäsen,
Suomen toksikologiyhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 23.4.2015 Helsingissä 17:3019:00 Ostrobotnian Baarikabinetissa, Museokatu 10 (3. kerros) tieteellisen symposiumin
jälkeen.
Tervetuloa kokoukseen!
Esityslista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhdistyksen vuosi ja tilikertomusten hyväksyminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016
Jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä opiskelijamaksun ja
vuoden 2016 talousarvion vahvistaminen
8. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle toimintakaudeksi 2016–2017
9. Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta toimintavuodeksi 2016
10. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimintavuodeksi
2015
11. Esitys yhdistyksen ja toksikologirekisterin sääntöjen muuttamiseksi
12. Seuraavan kokouksen järjestäminen
13. Ilmoitusasiat
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Toimeksi saaneena
Juha Laakso
Hallituksen jäsen, sihteeri
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Hallituksen sääntömuutosesitys

Hyvät toksikologiyhdistyksen jäsenet.
Muutos hallituksen valintaan:
Yhdistyksen hallitus ehdottaa tärkeätä muutosta yhdistyksen sääntöihin. Muutosten keskeisin
tavoite on tehdä yhdistyksen toiminnasta pitkäjänteisempää ja edistää sen toiminnan
suunnittelua. Oheisen ehdotuksen mukaan siirtymävaiheessa valitaan yhdistykselle
puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi sekä varapuheenjohtaja niin ikään kahdeksi vuodeksi.
Tämän jälkeen 2015 valittu varapuheenjohtaja siirtyy automaattisesti yhdistyksen
puheenjohtajaksi valitun puheenjohtajan toimikauden päättyessä vuoden 2017 lopussa
(toimikausi on aina kaksi kalenterivuotta ). Näin ollen tästä eteenpäin vuosikokous valitsee
aina varapuheenjohtajan (President-Elect), josta tulee automaattisesti yhdistyksen
puheenjohtaja kahden vuoden kuluttua.
Tarkoituksena on varmistaa jatkuvuus ja se, että varapuheenjohtajalla ei tarvitse olla pitkää
historiaa yhdistyksen toiminnassa tullakseen valituksi puheenjohtajaksi, koska kahden vuoden
”harjoittelu” varapuheenjohtajana koulii puheenjohtajan tehtäviin. Samalla muut yhdistyksen
toimihenkilöt valitaan kahden vuoden toimikaudeksi, so. sihteeri ja taloudenhoitaja.
Luonnollisesti vuosikokous valitsee myös uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Tämä
sääntömuutos merkitsee siis sitä, että vuosikokous valitsee suoraan kaikki yhdistyksen
toimihenkilöt ja lisää siten sen vaikutusmahdollisuuksia.
Muutos Suomen toksikologiyhdistyksen toksikologirekisterin sääntöihin:
Viime aikoina muiden Pohjoismaiden yhdistykset ovat tiedustelleet Suomen
toksikologiyhdistykseltä, voisivatko niiden yhdistysten jäsenet päästä EUROTOX
toksikologirekisterin jäseniksi Suomen yhdistyksen rekisterin kautta tulemalla valituksi
Suomen rekisterin jäseniksi. Näin on jo toimittu, mutta asiaa edistäisi se, että kyseisten
yhdistysten Suomen yhdistyksen rekisterissä oleva edustaja voisi
olla Suomen
rekisterilautakunnassa kuitenkin niin, että rekisterilautakunnan enemmistö olisi aina Suomen
toksikologiyhdistyksen jäseniä. Sääntömuutos on tarpeen yllä mainitun toiminnan
mahdollistamiseksi.
Terveisin,
Kai Savolainen
Puheenjohtaja, Suomen toksikologiyhdistys
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SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Muutosehdotukset merkitty keltaisella värillä
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 päämääristä 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. Sellaisia jäseniä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia saa olla
enintään yksi kolmasosa (1/3) koko jäsenluvusta.
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 huhtitai toukokuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sen koollekutsumista hallitukselta kirjallisesti vaatii.
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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.
:
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 puheenjohtaja ja sihteeri
seuraavalle toimintavuodelle
- valitaan seuraavalle toimintavuodelle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi
varatilintarkastajaa.
[[
MUUTOSESITYS KOSKIEN ARTIKLAA 5
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 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja vähintään
varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.
]]
6§
Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen taloudesta, toiminnasta, yhdistyksen
kokousten toimeenpanosta ja valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi esiteltävät
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asiat. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä alueelliseen kattavuuteen. Samaa henkilöä ei
voida valita puheenjohtajaksi kuin neljäksi vuodeksi peräkkäin.
Hallitukseen kuuluu kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista neljä on
vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
taloudenhoitajan sekä ottaa tarvitsemansa toimihenkilöt.
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.
[[ MUUTOSESITYS KOSKIEN ARTIKLAA 6:
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.
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 kerrallaan.
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 tilintoiminnantarkastajille, joiden on annettava
siitä lausunto vuosikokoukselle.
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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 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.

Approved by the board of the Finnish Society of Toxicology on February 28, 1995
RULES OF THE REGISTER OF TOXICOLOGISTS
The professional title of a person on the register is "European registered toxicologist". In this
body of rules the term toxicologist refers to this title. The term
toxicologist differs from most other professional titles in that persons with varied basic
educations are entitled to use it. In spite of the wide range of jobs available
for toxicologists, a common denominator for toxicologists, independent of job descriptions,
must be sufficient theoretical knowledge and professional experience.
Only then can the toxicologist fully participate in toxicological research, or work as an expert in
service jobs,
government jobs or in other fields. Moreover, the
title of registered toxicologist assures the contracting party/customer that the person engaged
in the job is competent to work as a toxicologist. The standardization
of the term toxicologist thus clarifies the job description both for those who need the services
and for the public in general.
1 § Registration requirements
The registration committee (hereafter "committee'), subordinate to the board of the Finnish
Society of Toxicology, maintains a list of registered toxicologists, i.e.
the Register of Toxicologists, and gives a certificate as proof of registration. Applications
conforming with the committee's instructions are addressed to the
committee.
1. 1 Basic degree

20

TOKSIKOLOGI

1/2015

An applicant must have a suitable higher academic degree from a Finnish university, or from a
university elsewhere, provided that such degrees are acknowledged
in Finland by the Ministry of Education.
1.2 Other education (postgraduate studies)
An applicant must have a minimum of 40 study weeks of toxicological training, of which at
least 20 must be in the following essential areas 1) toxicological properties of chemicals and
physical factors (systematic toxicology), 2) toxicological responses typical of different organs
(target organ and genotoxicology), 3) principal methods of toxicology, 4) toxicity studies and
risk assessment, and 5) laws, regulations and administrative rules governing the field. The
rest of the total minimum training of 40 study weeks may cover other toxicological areas (e.g.
occupational toxicology, neurotoxicology, drug toxicology, environmental toxicology,
immunotoxicology, toxicological pathology).
Training may be set up either as a 40-study-week package organized for example by a
university or as smaller study periods organized by universities or other academic levelbodies.
When the training set up by a center for supplementary training, a faculty or other body is not
continuous, the study period or whole study package must be subjected for approval by a
person responsible for toxicology at a university or faculty. If the university does not have a
full-time teacher, it is preferable that the university nominate for example the faculty's senior
lecturer in toxicology for the position. Other organizers of study packages may have the
package approved by a committee described later.
The committee considers each applicant's training as a whole and judges whether it
sufficiently covers the above areas of toxicology.
Irrespective of whether the toxicology training package has been organized as a continuous
40-study-week package or as smaller parts, an examination covering the complete package or
the individual parts must be taken. If significant parts of the training have been performed
without proof of mastering the study material,
the committee organizes an examination to ascertain the applicant's competence. The same
procedure is employed also when the committee judges it evident that the applicant's training
does not adequately cover the different areas of toxicology.
1.3 Working experience
An applicant must have at least 5 years’ working experience in toxicology after the academic
degree. If the applicant has a Ph.D. in toxicology, 3 years´ working
experience suffices.
The committee considers each applicant's working experience to judge whether it fulfills the
requirements. The applicant must give a short written summary of his/her activities. Working
experience may be demonstrated for example by published articles, reports or other activities
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or by statements given by an employer or research supervisor. The committee considers
separately whether to credit part-time work as an expert.
1.4 Other rules of entering the register
A toxicology professor or senior lecturer (docent in the field of toxicology) may be included in
the register directly on application.
Inclusion in the register does not require a membership in the Finnish Society of Toxicology.
2 § Renewal of registration
Registrants remain in the register for 5 years. To re-register a person must give the committee
a written account showing the sustaining of professional expertise during the past 5 years
(e.g. training, publications, reports or a job description). This account is given during the last
year on the register.
3 § Removal from the register
Registrants must follow the ethical guidelines of the Finnish Society of Toxicology. The
committee may admonish possible violators of the guidelines or remove the registrant from the
register in case of repeated violations.
4 § Registration fees
Expenses accrued by running the register will be covered by registration fees. An examination
set up for an applicant is charged separately. Renewal of registration is likewise charged
separately. The committee determines the fees annually.
5 § Composition of the registration committee
The board of the Finnish Society of Toxicology invites members of the committee for a fouryear period at a time. The committee comprises six members, of
whom at least one must be a board member of the Finnish Society of Toxicology. One
incumbent toxicology professor shall be invited as a member of the
committee ex officio. One committee member should be a government representative from an
appropriate field. Committee members should represent a wide range
of toxicological expertise.
The committee is responsible to the board of the Finnish Society of Toxicology.
The board of the Finnish Society of Toxicology appoints the chairperson of the committee.
The committee chooses a secretary and possible other officers from its members.
A substitute is chosen for each committee member.
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[[
muutosesitys koskien 5 §:ää
5 § Composition of the registration committee

The board of the Finnish Society of Toxicology invites members of the committee for a fouryear period at a time. The committee comprises six members, of whom at least one shall be a
member of board of the Finnish Society of Toxicology. Of which one incumbent toxicology
professor shall be invited as a member of the committee ex officio. One committee member
shall represent regulatory authorities. Altogether, the Committee members shall represent a
wide range of toxicological expertise.
The board of the Finnish Society of Toxicology also invites maximum of five personal deputy
members, one for each member of the committee. Deputy member(s) will be invited to attend
a meeting of the Committee in case one or more of the regular committee members is/are not
in a position to attend the meeting.

The Committee can also include maximally three foreign members from Nordic or Baltic
Societies of Toxicology in case the Toxicology Register of the Finnish Society of Toxicology is
the official register of that/those Nordic/Baltic Society(ies) of Toxicology which this/these
foreign member(s) represent(s). The said foreign member(s) is/are appointed by the society
the person belongs to. The foreign member or the appointing society takes care of all his
travelling expenses.
The committee is responsible to the board of the Finnish Society of Toxicology. The board of
the Finnish Society of Toxicology appoints the chairperson of the committee.
The committee chooses a secretary and possible other officers from its members.
]]
6 § Remuneration for registration committee members
Travel expenses and daily allowances due to meetings are remunerated on the basis of
receipts according to rules of the Finnish civil servants. Meeting fees are
agreed upon with the board of the Finnish Society of Toxicology while fees for reviewing
examinations are set separately.
7 § Start of operation
The register shall become operative on January 1, 1995.
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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. Sponsoritoimikunnassa, Tiedotus-toimikunnassa ja Social program –
toimikunnassa. Ilmoitathan pikimmiten EUROTOX2019 sihteerille Greta WaissiLeinoselle greta.waissi-leinonen@uef.fi mikäli olet käytettävissä EUROTOX2019 –
kokousjärjestelyissä.
EUROTOX2019 posteri esiteltiin sähköisenä maaliskuun SOT2015 vuosikokouksessa
Kaliforniassa (54th Annual Meeting and ToxExpo, 22.-26.3. San Diego). Posteri on liitteenä
lehden lopusta.

Terveisin STY:n hallitus ja EUROTOX2019 järjestelytoimikunta
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Jäsentiedotteet – JÄSENMAKSU 2015 ja osoitteenmuutos

****************************************************************************************
Ilmoitathan meille mikäli sähköpostisi tai postiosoitteesi on muuttunut!
****************************************************************************************

JÄSENTIEDOTE – JÄSENMAKSUN 2015 MAKSAMINEN
Saaja: Suomen toksikologiyhdistys ry
Saajan tili: IBAN FI8780001201716678
Viite: 1009
Summa: 30€, kannattajajäsen 200€
Eräpäivä: 31.5.2015
Viestiin: Jäsenmaksu vuosi 2015. Jos maksaja eri kuin jäsen, jonka maksu maksetaan,
jäsenen nimi ja vuosi.

Jäsenmaksu 2015

31.5.2015
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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

1/2015

