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MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA
Tämänvuotinen Minervasäätiön Medix-palkintojen haku on avattu. Palkinto on myönnetty vuosittain tätä
ennen jo 31 kertaa. Minervasäätiö täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja palkintoja jaetaan juhlavuoden kunniaksi
nyt poikkeuksellisesti kaksi. Palkintojen suuruus on 20 000 euroa kumpikin.
Palkinnot myönnetään erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, jotka on julkaistu yhdessä
artikkelissa edellisen vuoden aikana. Ehdotukset palkittavista työstä on tehtävä asiantuntijatoimikunnan
puheenjohtajalle, prof. Vesa Olkkoselle 2.5. mennessä.
Toinen palkinnoista myönnetään kliinisen lääketieteen alalta ja toinen biolääketieteellisen perustutkimuksen
alalta. Töiden tulee olla suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa. Hakijan tulee päättää,
kumpaa palkintoa hän hakee ja ilmaista se selkeästi ehdotuksessaan.
Helsingin yliopiston rehtori tai hänen edustajansa jakaa palkinnot syksyllä 2019, tilaisuus ja ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin. Palkinnonjakotilaisuudessa palkinnon saajat pitävät esitelmän palkittujen töiden
sisällöstä ja merkityksestä
Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle bio- tai
lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus.
Palkinnon saajat valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen edustajista
koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa Minervasäätiö, joka pitää yllä lääketieteellistä tutkimuslaitosta
Helsingin Biomedicumissa. Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva on yksityinen tutkimuslaitos, joka on
perustettu vuonna 1959. Laitoksessa harjoitettavan tutkimuksen kohteita ovat lääketieteellisesti merkittävät
sairaudet kuten diabetes, hermostosairaudet, syöpä sekä sydän- ja verisuonitaudit.
Minervan tutkimuslaitos on merkittävä, kansainvälinen lääketieteellinen innovaattori, jonka tutkimustyön
pohjalta on syntynyt myös menestyneitä yrityksiä. Tutkimuslaitos on tärkeä toimija Meilahden kampuksen
tutkimusyhteisössä. Minervasäätiön tavoitteena on kasvattaa merkitystään lääketieteellisen tutkimuksen
edistäjänä.
Viime vuonna Minervasäätiön Medix-palkinto myönnettiin solujen tarttumista ja syöpää selvittävälle Turun
yliopiston tutkimusryhmälle. Vuonna 2017 palkinto myönnettiin Turun yliopiston tutkimusryhmälle, joka
selvittää valkosolujen siirtymistä verestä kudoksiin ja päinvastoin.
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