EEVA NORDMANIN RAHASTO
Onkologian ja sädehoidon alan tutkimuksiin
Rahasto perustuu professori Eeva Nordmanin muotokuvakeräyksestä jäljelle jääneisiin varoihin sekä varoihin, jotka saatiin keräyksellä Eeva Nordmanin siirryttyä eläkkeelle
vuonna 1996. Rahasto tukee Turun yliopistossa suoritettavaa onkologian ja sädehoidon alan tutkimustyötä.
Eeva Mirjami Nordman (o.s. Lyytinen) syntyi Viipurissa 10.2.1931 eversti Arvo Erkki Lyytisen ja kielenkääntäjä
Rakel Maria o.s. Davidssonin perheeseen. Eeva Nordman
pääsi ylioppilaaksi Helsingin Tehtaanpuiston yhteiskoulusta 1949. Hän opiskeli Helsingin yliopistossa ja valmistui
lääketieteen lisensiaatiksi 1957. Lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi hän väitteli 1974 onkologian ja sädehoidon
alalta, aiheenaan syöpäkasvainten kuvantaminen radioaktiivisella isotoopilla Se-75. Nordman erikoistui radiologian erikoislääkäriksi 1963, sädehoitoon 1967 ja isotooppilääketieteeseen 1972.
Uransa alussa Eeva Nordman toimi HYKS:ssa röntgen
apulaislääkärinä ja sädehoitoklinikan erikois- ja apulaisylilääkärinä. Hän oli 1967–72 sädehoito-osaston ylilääkärinä Keski-Suomen keskussairaalassa, josta hän tuli Turun
yliopistoon, ensin apulaisopettajaksi. Nordman oli Turun
yliopiston onkologian ja sädehoidon dosentti 1975–79 ja
vt. professori ja TYKS:n syöpätautien klinikan ylilääkäri
1977–79. Professorina ja ylilääkärinä hän oli 1979–96.
Tutkimusaiheena hänellä oli erityisesti PET-menetelmä,
jolla voidaan seurata syöpäsairauden vastetta hoidon aikana ja sen jälkeen. Aiheesta valmistui useita väitöskirjoja
hänen toimiessaan professorina. Hän tutki myös syöpäpotilaiden immunologiaa.
Syöpälääkärinä Eeva Nordman on pyrkinyt tiedottamaan
tupakkasairauksista ja kritisoinut tupakan esilläpitoa kassoilla. Hän esitti nuuskan myyntikieltoa ja tupakan myynnin kieltämistä alle 18-vuotiaille ennen nykyisen tupakkalain voimaantuloa.
Eeva Nordman on toiminut aktiivisesti lukuisissa alan
asiantuntija- ja luottamustehtävissä, kuten radiologien
yhdistyksissä, Duodecimin Turunmaan osastossa sekä
Keski- ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksissä. Hän oli
perustamassa Turun Syöpätutkijat ry:tä 1991 ja tuli sen
kunniajäseneksi vuonna 2000; hän on myös Suomen Onkologiayhdistyksen ja Turunmaan Duodecimin kunniajäsen.

Kun Lääkärit tupakkaa vastaan -järjestö aloitti toimintansa Suomessa 1994, Nordman oli yksi seitsemästä perustajajäsenestä. Hän toimi verkoston puheenjohtajana 1995.
Hän on kuulunut mm. Farmos Oy:n tieteelliseen neuvottelukuntaan, Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan, Syöpäjärjestöjen hallitukseen ja Syöpätautien tutkimussäätiön
hallintoneuvostoon sekä toiminut Lääkelaitoksen asiantuntijana ja Acta Oncologican toimituskunnassa. Julkaisuja Nordmanilla on noin 200.
Eeva Nordman avioitui LKT, silmälääkäri Erik Nordmanin (1930–1977) kanssa 1956. Heille syntyivät lapset
Henrik (1957) ja Anna (1960). Hänen harrastuksiinsa
ovat kuuluneet mm. sukututkimus ja golf. Eeva Nordmanille on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan ritarimerkki ja Syöväntorjuntatyön hopeinen
ansiomitali. Lisäksi hän on saanut Sakari Mustakallio-,
Osmo Järvi- ja Heikki Wendelin -mitalit.
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Turun Yliopistosäätiö
Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein
toimintamuoto on sen yleis- ja nimikkorahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja. Rahastojen yhteenlaskettu koko on runsaat 40 miljoonaa euroa.

