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Hyvät   kollegat!     

Vuoden  toinen  jäsenkirje  sisältää  tietoa  IAP:n  2021  syyskokouksesta  ja  syksyllä  jaettavista             
palkinnoista  ja  apurahoista.  Lisäksi  tiedotamme  tulevista  kokouspaikkakunnista  ja          
koulutusaiheista,   uusista   kotisivuistamme   sekä   lehtitilauksista.     

  

SYYSKOKOUS   18.-19.11.2021,   THORAX-PATOLOGIA.   Turku,   Hotelli   Kakola.   

Lämpimästi  tervetuloa  IAP:n  syyskokoukseen  oppimaan  ja  kertaamaan  thorax-patologiaa  sekä           
tapaamaan  pitkästä  aikaa  kollegoita  eri  puolilta  Suomea.  Kokous  pidetään  Turussa            
historiallisella  Kakolanmäellä  Hotelli  Kakolassa,  koulutukseen  ei  ole  mahdollista  osallistua           
etänä.  Torstain  illallispaikkana  on  vanha  vankilan  kirkkosali  (Ravintola  Ruben)  ja  illallisen             
yhteydessä   ojennetaan   myös   vuosien   2020   ja   2021   KUDOS-palkinnot.   

Koulutus  sisältää  keuhko-,  pleura-,  thymus-  ja  kardiovaskulaaripatologiaa,  ohjelma  on  liitteenä.            
Koulutuksesta   on   haettu   erikoistumispisteitä.     

Hinnat:  
330   €    sisältäen   yöpymisen   hotellissa   yhden   hengen   huoneessa   
280   €    sisältäen   yöpymisen   hotellissa   kahden   hengen   huoneessa   
200   €    osallistuminen   koulutukseen   ilman   majoitusta   

Ilmoittautuminen   koulutukseen    tästä   linkistä     (myös   luennoitsijat)   viimeistään   
22.10.2021.    Linkki   ja   koulutuksen   ohjelma   löytyvät   myös   IAP:n   kotisivuilta.   

Lisätietoja:   iap.finland@gmail.com   (ei   ilmoittautumisia   sähköpostitse!)   

https://forms.gle/dS46mKCZDXQxKwEb8


APURAHAT   JA   PALKINNOT   

•   Nuoren  tutkijan  palkinto  (999  €).  Nuoren  tutkijan  palkinnon  tarkoituksena  on  tukea              
tieteellistä  patologian  alan  tutkimustyötä.  Myöntäminen  ei  edellytä  IAP:n  jäsenyyttä.           
Dosenteille  ja  muille  varttuneille  tutkijoille  palkintoa  ei  myönnetä.  Vapaamuotoiseen           
hakemukseen  tulee  liittää  yksi  edellisen  kahden  vuoden  aikana  julkaistu  patologian  alan             
tieteellinen  julkaisu,  jossa  hakija  on  ensimmäisenä  tekijänä,  ja  jonka  perusteella  arviointi             
suoritetaan.   Hakemuksesta   on   käytävä   ilmi   hakijan   ammatti   ja   akateeminen   tutkinto.   

•   Syventävien  opintojen  palkinto  (500  €).  Syventävien  opintojen  palkinnon  tarkoituksena            
on  palkita  lääketieteen  tai  hammaslääketieteen  opiskelijan  syventävien  opintojen  tutkimus           
(hyväksytty  edellisen  kahden  vuoden  aikana),  joka  liittyy  merkittävästi  patologiaan.           
Tutkimus  katsotaan  patologiaan  liittyväksi,  jos  sen  pääasiallinen  ohjaaja  on  patologian            
erikoislääkäri,  patologiaan  erikoistuva  lääkäri  tai  tutkimustyötä  patologialla  tekevä  henkilö.           
Ehdokkaan  palkinnon  saajaksi  voi  nimetä  työn  ohjaaja,  muu  patologian  alan  yksikössä             
työskentelevä  tutkija  tai  opiskelija  itse.  Apurahan  myöntäminen  ei  edellytä  yhdistyksen            
jäsenyyttä.   

•   Matka-apuraha.  Johtokunnan  harkinnan  mukaan  myönnetään  matka-apurahoja.         
Apurahat  on  tarkoitettu  käytettäväksi  patologian  alan  koulutukseen/kongressiin         
osallistumiseen  vuoden  2022  loppuun  mennessä.  Vapaamuotoisesta  hakemuksesta  tulee          
käydä  ilmi,  mihin  koulutukseen  hakija  aikoo  osallistua  ja  lyhyet  perustelut  apurahan             
hakemiselle.   Yksittäisen   apurahan   enimmäismäärä   on   999   €.     

Apuraha-  ja  palkintohakemukset  tulee  lähettää   viimeistään  22.10.2021   IAP:n  sihteerille           
osoitteeseen    iap.finland@gmail.com .     

Palkinnot  jaetaan  syyskokouksen  yhteydessä  (saajille  lähetetään  erillinen  tiedote).          
Matka-apurahojen   saajille   lähetetään   erillinen   tiedote   vuoden   2021   loppuun   mennessä.   

  
  

LEHTITILAUKSET   
  

IAP:n   kansainvälisen   emoyhdistyksen   välityksellä   voi   tilata   jäsenhintaan   seuraavia   lehtiä:   
● Modern   Pathology   
● Laboratory   Investigation   

  
Lehtitilauksen  hinta  on  noin  107  dollaria/vuosi,  mikä  muunnetaan  euroiksi  päivän  kurssin             
mukaan.   IAP   suosittaa   ensisijaisesti   e-tilausta,   mutta   myös   paperitilaus   on   mahdollinen.    

mailto:iap.finland@gmail.com


  
Kaikki   vuoden   2022   lehtitilaukset   ja   peruutukset   tulee   tehdä    viimeistään   22.10.2021 .   
Uudet  tilaajat :  Lähetä  nimesi  ja  postiosoitteesi  sekä  haluamasi  lehden  nimi  sihteerille             
osoitteeseen   iap.finland@gmail.com.   
Aiemmat  tilaajat :  lehtitilaukset  uudistetaan  automaattisesti  ensi  vuodelle,  mikäli  niitä  ei            
peruuteta.   Mahdollinen   peruutus   tehdään   osoitteeseen   iap.finland@gmail.com.   

  
TULEVIA   KOKOUKSIA   

•   IAP:n   kevätkokous   5.-   6.5.2022   Tampere:   Pään   ja   kaulan   patologia,   obduktio-   ja   
yleispatologia.   
•   IAP:n   syyskokous   24.-   25.11.2022   Helsinki:   Pehmytkudos-   ja   luupatologia.     

  
MUUTA   AJANKOHTAISTA     

•   Uudet  kotisivut:   IAP  Suomen  osaston  kotisivut  ( https://iap.yhdistysavain.fi/ )   ovat           
uudistuneet.  Löydätte  uusilta  kotisivuilta  tiedot  ajankohtaisista  asioista,  tulevista          
koulutuksista  ja  haettavista  apurahoista.  Koulutusten  luennot  ja  tapausseminaarit  sekä           
sääntömääräisen  kokouksen  ja  johtokunnan  kokousten  pöytäkirjat  löytyvät  kotisivujen          
jäsenosiosta,  joka  vaatii  kirjautumisen.  Kaikille  jäsenille  yhteiset  tunnukset  ovat  tämän            
kirjeen   liitteenä.     

JÄSENKIRJEEN   LIITTEET     

•   Syyskokouksen   ohjelma     
•   Kirjautumistunnukset   kotisivujen   jäsenosioon     

Näkemisiin   syyskokouksessa!     

Pekka   Taimen,   puheenjohtaja   
pepeta@utu.fi   

Paula   Vainio,   sihteeri   
iap.finland@gmail.com   

Eva-Maria   Talvitie,   rahastonhoitaja  
iap.finland.treasurer@gmail.com    

https://iap.yhdistysavain.fi/

