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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuosikokous järjestetään Tampereella 7.3.03, jonne
toivomme runsasta osanottajien määrää, erityisesti siksi että
Tamperelaiset kollegamme ovat järjestäneet todella hyvän tieteellisen
ohjelman kokoukseen. SFY:n vuosikokouksessa tullaan
keskustelemaan mahdollisesta sääntömuutoksesta, josta toisaalla
tässä lehdessä enemmän.
On alkamassa SFY:n 55. toimintavuosi. Viisi vuotta sitten
järjestetty juhlasymposiumi on tallennettu nauhoitusten ja kuvien
muodossa varsin hyvin ja tulemme tänä vuonna julkaisemaan joitain
valokuvia liittyen SFY:n juhlasymposiumiin. Tämä vuosi on
Transmitterin juhlavuosi, koska nyt on meneillään 20. vuosikerta.
Olemme ilolla saaneet todeta, että varsinkin ulkomailla
työskentelevät farmakologit lukevat lehteä aktiivisesti.
Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ja nyt
henkilöjäsenten määrä on jo lähes 460 ja kannattajajäsenten määrä on
12. Kannattajajäsenten panos on erittäin tärkeä ja mahdollistaa
nuorille farmakologeille suunnattujen apurahojen myöntämisen
entistä useammalle hakijalle. Toisaalla lehdessä on lueteltu
kannatajajäsenet Tabula Gratulatoriassa.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille SFY:n jäsenille

Raimo K. Tuominen, LKT
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TIEDOTUSSIHTEERIN PALSTA
Hyvät SFY:n jäsenet,
tämä numero aloittaa Transmitterin 20. vuosikerran, joten alkavaa vuotta
voidaan pitää tietynlaisena juhlavuotena. “Juhlavuoden” kunniaksi on alla
lyhyt Transmitterin historiikki, ja vuoden seuraavissa numeroissa on
tarkoitus muutenkin tehdä katselmuksia SFY historiaan. Lehden muita
aiheita ovat mm. Tampereella 7.3. järjestettävä vuosikokous, ja siellä
ensimmäisen kerran viralliseen käsittelyyn otettava sääntömuutosehdotus.

TRANSMITTERIN HISTORIAA
SFY:n jäsenmäärän nopean kasvun seurauksena tultiin 1970-luvun
jälkipuoliskolla tilanteeseen, jossa yhdistyksen tiedotusta ei enää voinut hoitaa
yliopistollisten laitosten ilmoitustauluille kiinnitettävillä lappusilla. Pertti
Neuvosen sihteerikauden aikana (1977-1986) alettiin yksiliuskaisten A4kokoisten jäsentiedotteiden laatiminen, jotka myöhemmin kehittyivät
useampisivuisiksi niitatuiksi lehtisiksi. Vuonna 1984 alettiin ensimmäisen
kerran puhua tiedotuslehtisestä, jonka toimittamista varten perustettiin
tiedotussihteerin virka. Vuonna 1985 järjestetyn tiedotuslehden nimikilpailun
voitti ylivoimaisesti Maija-Liisa (Maisa) Vahala (nyk. Pohjan apteekin
apteekkari) ehdotuksellaan Transmitteri, josta hänet palkittiin 200 markan
palkkiolla. Yhdistyksen tiedotussihteerit (Erkki Seppälä 1984-86, Sari Ekholm
1986-89, Pentti Arvela 1986-95, Eeva Moilanen 1995-2000) ovat vuorollaan
kehittäneet lehteä sekä sisällön että ulkoasun suhteen. Nykymuodossaan A5kokoisena vihkosena lehti alkoi ilmestyä vuodesta 1996. Vuonna 2000
tiedotussihteerin virka yhdistettiin sihteerin virkaan, ja allekirjoittanut alkoi
hoitaa lehden toimitusta. Transmitterin painopaikaksi valittiin Tamperelainen
Viestipaino Oy, joka samalla hoitaa lehden postituksen jäsenkunnalle.
Nykyisellään Transmitteri taitetaan Adobe PageMaker -ohjelmalla, ja valmis
tiedosto muutetaan Adobe Distiller -ohjelmalla pdf-tiedostoksi, joka lähetetään
sähköpostitse painoon. Painon nopeutta rajoittavana tekijänä tekniikan
kehittymisestä huolimatta on kansien musteen kuivumisnopeus. Myöskään
nk. digipainotekniikka ei vielä ole saavuttanut perinteisen offset-painotekniikan
tasoa, joka nähtiin parissa edellisessä numerossa heikkotasoisina valokuvina.
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Osa ensimmäisen Transmitterin kannesta. Lehti koostui kolmesta
kaksipuolisesta A4-sivusta.

Transmitterin formaatti käväisi
vuosina 1991-1994 A5-koossa,
mutta palasi sitten takaisin A4kokoon vuoteen 1996 asti.

Ensimmäinen nykymuotoinen
Transmitteri Eeva Moilasen
tiedotussihteerikaudelta.

Hyviä lukuhetkiä toivottaen,
Petteri Piepponen
Lähteet: Taivamaa T, Klinge E (1997) Suomen Farmakologiyhdistyksen 50vuotinen taival. Kirjassa 50 vuotta suomalaista farmakologiaa, toim.
Iisalo E, Klinge E, Mattila MJ, Gummerus/SFY, s. 240-258.
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VUOSIKOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA
SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 55. VUOSIKOKOUS
Aika:

Perjantai 7.3.2003 klo 16.30

Paikka: Finn-Medi I, auditorium, Lenkkeilijänkatu 6, Tampere
1.

Avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.

Esityslistan hyväksyminen

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

6.

Sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat
•
•
•
•
•
•
•
•

Johtokunnan laatima vuosikertomus vuodelta 2002 (s. 10-11)
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2002, tilintarkastajien lausunto ja
vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.
Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten (Inge-Britt Lindén, Ilari
Paakkari ja Olavi Tokola) tilalle.
Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.
Johtokunnan laatima talousarvioesitys vuodelle 2003 sekä jäsenmaksujen
suuruuden määrääminen.
Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Lääketutkimussäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.
Muut mahdolliset asiat.

6.

Jäsenasiat ja huomionosoitukset

7.

SFY:n matka-apurahat

8.

Vuoden 2002 ansiokkaan väitöskirjatunnustuspalkinnon saaja

9.

Sääntömuutosehdotuksen (s. 12-16) ensimmäinen käsittely

10. Ilmoitusasiat
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen
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VUOSIKOKOUS TAMPEREELLA

Vuosikokoussymposiumin ohjelma seuraavalla aukeamalla.

8

VUOSIKOKOUSOHJELMA
Spring Meeting of the Finnish Pharmacological Society
Time: Friday 7th of March 2003
Place: Finn-Medi I, auditorium, Tampere

RECENT ADVANCES IN IMMUNOPHARMACOLOGY
9.30

Coffee

10.00-11.30

Novel mechanisms of action of glucocorticoids
Chair: Professor Pauli Ylitalo

10.00

Opening of the symposium, Professor Raimo Tuominen,
President of FPS

10.05

Traditional mechanisms of action of anti-inflammatory
steroids
speaker to be announced

10.25

Histone acetylation and glucocorticoids
Ian Adcock (National Heart and Lung Institute, Imperial
College, London, UK)

11.10

Regulation of eosinophil and neutrophil apoptosis by
steroids
Hannu Kankaanranta (University of Tampere)

11.30-12.30

Lunch

12.30-14.00

mRNA stability as a target for drug development
Chair: Professor Eeva Moilanen

12.30

Regulation of mRNA stability as a target for drug
development; iNOS as an excample
Professor Ulrich Förstermann (University of Mainz,
Germany)
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13.15

Regulation of mRNA stability by glucocorticoids
Riku Korhonen (University of Tampere)

13.35

Regulation of iNOS mRNA stability by MAP kinases
Aleksi Lahti (University of Tampere)

13.55

Address by the sponsor of the meeting

14.00-14.30

Coffee

14.30-16.00

Nitric oxide in inflammation
Chair: Docent Hannu Kankaanranta

14.30

Nitric oxide as a factor in osteoarthritis
Katriina Vuolteenaho (University of Tampere)

14.50

Angiotensin II-induced inflammation and vascular
dysfunction
Eero Mervaala (University of Helsinki)

15.10

Neurotoxicity of nitroxyl anion
Pekka Rauhala (University of Helsinki)

15. 30

Exhaled NO: a novel non-invasive marker for respiratory
disease
Lauri Lehtimäki (University of Tampere)

16.00

Thesis award lecture

16.30-17.30

Annual meeting of the Finnish Pharmacological Society

Ilmoittautuminen 3.3. 2003 mennessä

Heli Määttä / e-mail: heli.maatta@uta.fi / puh. 03 – 215
8081 / fax 03 – 215 8082
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VUOSIKERTOMUS
1. Johtokunta, virkailijat, tilintarkastajat
Yhdistyksen 54. toimikautena puheenjohtajana (erovuoro suluissa) on
toiminut prof. Raimo Tuominen (2005), varapuheenjohtajana prof. Pekka
T. Männistö (2004) ja sihteerinä dos. Petteri Piepponen. Heidän lisäkseen
johtokuntaan ovat kuuluneet dos. Inge-Britt Lindén (2003), prof. Eeva
Moilanen (2004), prof Ilari Paakkari (2003), dos. Arja Rautio (2004), prof.
Mika Scheinin (2005), prof Olavi Tokola (2003), ja FaT Ewen McDonald
(2005). Rahastonhoitajana on toiminut FaT Ulla-Mari Parkkisenniemi, ja
tiedotussihteerinä sekä Transmitterin toimittajana dos. Petteri Piepponen.
Jäsenrekisteriä on hoitanut Tamperelainen Viestipaino OY. Tilintarkastajina
ovat olleet prof. Liisa Ahtee ja lääketiet. joht. Pekka Eränkö, varatilintarkastajina prof. Erik Klinge ja prov. Päivi Aho.
2. Jäsenasiat
Toimintavuoden päättyessä SFY:een kuului 458 henkilöjäsentä, 10
kannattajajäsentä ja 8 kunniajäsentä. Toimintavuoden aikana hyväksyttiin
yhdistyksen uusiksi jäseniksi FM Satu Arpiainen, FM (väit.) Zhong Jian
Cheng, LT Nina Hautala, Dos. Irma Holopainen, FM Ritva Inkinen, FM
Juuso Juhila, prov. Reetta Helena Junnola, Fil. yo Jonne Laurila, LT Jari
Lilja, LT Mikko Niemi, prov. Jukka Pakkanen, LL Jarkko Piuhola, LL Jori
Ruuskanen, fil. yo Pertteli Salmenperä, LL Saku Sinkkonen, prov. Katja
Sirviö, FM Sanna Soini, FM Jarkko Venäläinen, LT Timo Veromaa, terv.
biot. yo Pia Vuoriluoto ja M.D. Ümit Özdogan.
3. Kansainväliset yhteydet
Prof. Raimo Tuominen ja dos. Petteri Piepponen ovat SFY:n edustajia
IUPHAR:n valtuuskunnassa (Council Delegates), ja osallistuivat
yleiskokoukseen (General Assembly) San Franciscossa 10. 7. 2002.
EPHAR:n (Federation of European Pharmacological Societes)
yhteyshenkilönä on toiminut prof. Raimo Tuominen (kokous San
Franciscossa 9. 7. 2002).
4. Lääketutkimussäätiö
Lääketutkimussäätiön hallitukseen ovat vuonna 2002 kuuluneet prof. Ilari
Paakkari puheenjohtajana, dos. Arja Rautio varapuheenjohtajana, FaT Sakari
Alaranta, dos. Hannu Kankaanranta, prof. Markku Koulu, dos. Inge-Britt
Lindén, prof. Pekka Männistö, dos. Pekka Rauhala ja prof. Olavi Tokola.
Lääketutkimussäätiön tilintarkastajina ovat olleet KHT Erkki Manner ja FL
Erkka Solatunturi sekä varatilintarkastajina KHT Jaakko Pohtio ja dos. Vesa
Venho. Säätiön asiamiehenä on toiminut dos. Eero Mervaala.
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5. Yhdistyksen kokoukset
Johtokunnan ja virkailijoiden kokouksia pidettiin toimintavuoden aikana
kaksi.
Toimintakauden aikana pidettiin kaksi yleiskokousta. Vuosikokous pidettiin
16.3.2002 Pharmacity:ssä, Turussa. Kokousohjelma julkaistiin
Transmitterissa 1/2002, ja kokouspöytäkirja Transmitterissä 2/2002.
Vuosikokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä.
Vuosikokoussymposiumiin liittyen yhdistys myönsi vuoden 2001 ansiokkaan
väitöskirjan tunnustuspalkinnon LT Nina Hautalalle Oulun yliopistossa
puolustetusta väitöskirjasta “The mechanisms involved in the activation of
transcription factors and BNP gene expression in loaded heart”.
Yhdistys jakoi matka-apurahoja yhteensä 5383 €:n arvosta seuraavasti: Prov.
Helena Gäddnäs 841 €, Prov. Saara Nuutinen 841 €, Prov. Charlotta Sandler
841 €, ETM Marika Sipola 841 €, Prov. Katja Sirviö 841 €, LL Riku
Korhonen 673 €, FM Jarkko Venäläinen 505 €. Farmakologiyhdistyksen
myöntämistä apurahoista tiedotettiin Lääketietokeskuksen kautta
valtakunnallisiin päivälehtiin.
SFY:n syyskokous järjestettiin 31.10.2002 Biomedicum:issa, Helsingissä,
kansainvälisen symposiumin “Four Seasons in Pharmacology” jälkeen.
Syyskokoukseen (pöytäkirja julkaistu transmitterissä 4/2002) osallistui 22
yhdistyksen jäsentä.
6. Muu toiminta
SFY:n tiedotuslehti, Transmitteri, ilmestyi toimintakauden aikana 4 kertaa.
Lehden toimittajina on toiminut Petteri Piepponen.
7. Talousasiat
Jäsenmaksu oli henkilöjäseniltä 17 € ja kannattajajäseniltä 800 €.
Tilinpäätös, tase ja jäljennös tilintarkastajien lausunnosta tulevat tämän
toimintakertomuksen liitteiksi.
Helsingissä, 29.1.2003
Vakuudeksi
Raimo Tuominen, puheenjohtaja

Petteri Piepponen, sihteeri
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SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
Johtokunta ehdottaa Suomen Farmakologiyhdistyksen sääntöjen 10. pykälään
muutosta, jonka seurauksena SFY:n kokousjärjestelyissä siirryttäisiin
nykyisestä nk. yhden kokouksen mallista kahden kokouksen malliin, jossa
syyskokouksessa käsiteltäisiin tulevaa toimintakautta koskevat asiat. Täten
syyskokouksessa valitaan seuraavalle kaudelle johtokunta ja virkailijat,
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, määrätään jäsenmaksut sekä
valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. Vuosikokouksessa käsiteltäviksi
jäisivät johtokunnan vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat
toimenpiteet, tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen
johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. Lisäksi keväällä pidettävässä
vuosikokouksessa valittaisiin edelleen Lääketutkimussäätiön hallituksen
jäsenet, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sillä Lääketutkimussäätiön
säännöt näin edellyttävät. Nykyisissä säännöissähän kaikki em. asiat
käsitellään vuosikokouksessa. Sääntömuutoksen perustelut ovat seuraavat:
- hallituksen toimikausi vaihtuisi kalenterivuosittain
- jäsenmaksujen eräpäivä olisi aina samaan aikaan vuodesta
- vuosikokous voitaisiin järjestää myöhäisempänä ajankohtana keväällä
- talousarvion ja tilinpäätöksen käsittely tapahtuisi asianmukaisemmassa
järjestyksessä
- syyskokouksen asema virallistettaisiin
Pääasiassa muutokset koskevat siis sääntöjen 10. pykälää, mutta muutoksia
tulisi myös pykäliin 5, 6, ja 9. Pykälissä 5 ja 6 muutos on ainoastaan sanan
vuosikokous muuttuminen sanaksi syyskokous. Patentti- ja rekisterihallituksen
sääntömallin mukaisesti on Pykälästä 10 siirretty pykälään 9 kokousten
järjestämistä koskevat lauseet. Lisäksi 9. pykälään on lisätty lause jäsenten
äänioikeudesta kokouksissa, joka nykyisistä säännöistä on puuttunut.
Muutosta tehtäessä olisi syytä myös loogisuuden (ja Patentti- ja
rekisterihallituksen sääntömallin) mukaisesti vaihtaa pykälien 8 ja 9
järjestystä.
Seuraavilla sivuilla on kokonaisuudessaan SFY:n nykyiset säännöt, sekä
pykälät, joihin sääntömuutosehdotuksessa esitetään tehtäväksi muutoksia.
Sääntömuutosehdotus on täysin sopusoinnussa Patentti- ja rekisterihallituksen
rekisteröityjen yhdistysten sääntömallien kanssa, jotka ovat nähtävissä wwwosoitteessa
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/lomakkeet_mallisaannot.html.
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Suomen Farmakologiyhdistys ry:n säännöt (nykyiset)
1§
Yhdistyksen nimi on Suomen Farmakologiyhdistys.
2§
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3§
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia farmakologiaa harrastavien yhteenliittymänä sekä edistää
farmakologian ja sen lähialojen kehitystä Suomessa järjestämällä tieteellisiä esitelmätilaisuuksia
ja kokouksia.
4§
Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä ja
kannattajajäseniä. Yhdistyksen piirissä voi toimia eri jaoksia. Varsinaiseksi jäseneksi pääsyn
edellytyksenä on, että asianomainen toimii tai on toiminut farmakologian tai sen lähialojen
tutkimus- tai opetustehtävissä. Lisäksi vaaditaan kahden jäsenen suositus ja johtokunnan puolto.
Tullakseen hyväksyksi on jäsenanomuksen saatava vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä. Kunniajäsenten, kirjeenvaihtajajäsenten ja kannattajajäsenten valinnasta
on johtokunnan tehtävä yksimielinen ehdotus yhdistyksen kokoukselle, ja tullakseen
hyväksytyksi sen on saatava vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan valita arvostettu ulkomainen farmakologi. Kannattajajäseniksi
voidaan valita myös yhdistyksen toimintaa kannattavia oikeuskelpoisia yhteisöjä.
5§
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruus
määrätään vuosikokouksessa. Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä varsinaisen jäsenen ja
kannattajajäsenen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena ei kehotuksesta huolimatta ole suorittanut
jäsenmaksuaan. Kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
6§
Yhdistyksen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja enintään 7 muuta jäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan
jäsenet valitaan vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla
määrätään johtokuntaan valituista arvalla 1/3 erovuoroisiksi yhden ja 1/3 kahden vuoden
kuluttua. Johtokunnan jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi
kolmivuotiskaudeksi. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä kolme jäsentä on läsnä. Johtokunta valitsee yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja
tarvittaessa muita virkailijoita. Jos johtokunnan jäsen eroaa ennen kolmivuotiskauden
päättymistä, hänelle valitaan seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa.
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8§
Yhdistys kokoontuu johtokunnan kokoonkutsumana tarpeen vaatiessa, tai jos vähintään 1/10
yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää, ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen jäsentä on läsnä.
9§
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä edellisen vuoden tilit ja
vuosikertomus tilintarkastajilla ennen 15. helmikuuta ja on tilintarkastajien palautettava tilit
lausuntoineen johtokunnalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta.
10 §
Vuosikokous pidetään ennen huhtikuun 1. päivää. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
1)
johtokunnan vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet;
2)
tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja
rahastonhoitajalle;
3)
valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten sijaan;
4)
kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;
5)
johtokunnan laatima talousarvioehdotus ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen;
6)
valitaan Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenet;
7)
valitaan Lääketutkimussäätiön 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa,
8)
muita kysymyksiä, joita johtokunta tai yhdistyksen jäsen haluaa esittää käsiteltäväksi, ja
jotka kokouskutsussa on mainittava.
11 §
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 vuorokautta ennen kokouspäivää kirjallisesti kullekin
jäsenelle erikseen.
12 §
Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. joka on tarkastettava yhdistyksen
myöhemmässä kokouksessa.
13 §
Näiden sääntöjen muutosehdotus tai yhdistyksen purkamisehdotus voidaan esittää ainoastaan
vuosikokoukselle ja ottaa käsiteltäväksi seuraavassa tätä varten kokoonkutsutussa kokouksessa
tai seuraavassa vuosikokouksessa. Päätös on pätevä, jos ehdotusta kannattaa vähintään 3/4
annetuista äänistä.
14 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä farmakologian alaan
kuuluvan tutkimustyön tukemiseen.
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Muutettavaksi ehdotetut pykälät (muutokset tummennettuna)
5§
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruus
määrätään syyskokouksessa. Johtokunta voi erottaa... (kuten nykyisissä säännöissä).
6§
Yhdistyksen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 7 muuta jäsentä. Puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla... (kuten nykyisissä säännöissä).
8 § (nykyisissä säännöissä 9 §)
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä edellisen vuoden tilit ja
vuosikertomus tilintarkastajilla ennen 15. helmikuuta ja on tilintarkastajien palautettava tilit
lausuntoineen johtokunnalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta.
9 § (nykyisissä säännöissä 8 §)
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen vuosikokous
pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa johtokunnan
määräämänä päivänä. Lisäksi yhdistys kokoontuu johtokunnan kokoonkutsumana tarpeen
vaatiessa, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää, ja on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kymmenen jäsentä on
läsnä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
10 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) valitaan Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenet
8) valitaan Lääketutkimussäätiön 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa
9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten sijalle
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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FOUR SEASONS IN PHARMACOLOGY

“Four Seasons in Pharmacology”, Suomen Farmakologiyhdistyksen yhdessä Heikki
Vapaatalon kanssa organisoima tieteellinen kokous
Helsingin yliopiston Biomedicumin tiloissa järjestettiin 31.10.2002
kansainvälinen farmakologian symposiumi, jossa esitettiin state-of-art luentoja koskien
niitä farmakologian osa-alueita, joilla prof. (emer.) Heikki Vapaatalo teki
merkittävimmän elämäntyönsä toimiessaan professorina kolmessa suomalaisessa
yliopistossa. Heikki siirtyi täysin palvelleena professorina eläkkeelle 1.11.2002.
Kokouksessa oli runsas yleisö, joka sai nauttia mukaansa tempaavista esityksistä
koskien katekoliamiineja, syklisiä nukleotideja, COX-isoentsyymejä/eikosanoideja
ja typpioksidia. Kaikki puhujat olivat mainioita farmakologian esilletuojia ja ainakin
allekirjoittaneelle sekä Mika Scheininin että Richard Gryglewskin esitykset jäivät
yrityisesti mieleen. Symposiumin lopuksi SFY:n sihteeri Petteri Piepponen ja
johtokunnan jäsen Eeva Moilanen luovuttivat Vapaatalolle matkustamiseen ja
maailman ihmeisiin liittyvän kuvateoksen, jos vaikka Heikki innostuisi joissain niistä
käymään. Alla on painettuna muutama valokuva tilaisuudesta. RKT.

Prof. Vapaatalo kiittää mukana olleita.
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Richard Gryglewski

Mika Scheinin

Symposiumin osanottajia Biomedicumin suuressa salissa.
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LIISA AHTEEN JÄÄHYVÄISLUENTO
Professori Liisa Ahtee piti jäähyväisluennon Viikin Biokeskuksessa 4.12. 2002
jäätyään eläkkeelle marraskuussa. Noin 170- paikkainen Sipi Siintolan sali
täyttyi ääriään myöten Liisa Ahteen yhteistyökumppaneista, entisistä ja
nykyisistä oppilaista, farmasian laitoksen henkilökunnasta sekä muista
ystävistä. Kiitosta saanut luento käsitteli huumeriippuvuuden farmakologisia
ja neurokemiallisia mekanismeja, joiden tutkimuksessa Liisa Ahtee on yksi
alan uranuurtajista. Luennon alustuksessa prof. Raimo Tuominen kävi läpi
prof. Ahteen mittavaa uraa tutkijana ja opettajana.
Liisa Ahtee toimi lähes 28 vuoden ajan farmasian laitoksen farmakologian ja
toksikologian professorina. Uransa aikana prof. Ahtee on julkaissut yli 100
alkuperäisjulkaisua ja ohjannut tähän mennessä 16 väitöskirjatutkimusta. Prof.
Ahtee jatkaa edelleen aktiivisesti tutkimustoimintaa ja hänellä on mm. vielä
5 väitöskirjan tekijää ohjattavinaan.

Luennossaan prof. Ahtee käsitteli huumausaineiden vaikutuksia aivoihin keskittyen
erityisesti aivojen dopaminergiseen transmissioon, joka on ilmeisen keskeisessä
osassa huumausaineriippuvuuden synnyssä. Lisäksi luento käsitteli mm. perinnöllisten tekijöiden osuutta huumeriippuvuuden kehittymisessä sekä riippuvuuden
lääkehoitoa.
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Luennon kuulijoita
Viikin Biokeskuksen
Sipi Siintolan salissa.
Farmasian laitoksen
esimies, prof. Raimo
Hiltunen, esittää kiitoksensa prof. Ahteelle
hänen pitkäjänteisestä ja
merkittävästä työstään
farmasian laitoksen
opetuksen ja tutkimuksen sekä koko
farmasian laitoksen
kehittäjänä.

Orion Pharman edustajat tuovat tervehdyksensä luennon jälkeen. Vasemmalla
oleva Heimo Haikala (priimustohtori v. 1990) ja oikealla näkyvä Minna
Ruotsalainen ovat molemmat tehneet väitöskirjansa prof. Ahteen ohjauksessa.
Taustalla vasemmalla Erja Kaaja, joka suorittaa farmakologian alaan liittyvää
teollisuusfarmasian lisensiaattitutkielmaa myös prof. Ahteen ohjaamana.
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200 VUOTTA FARMAKOLOGIAA TARTON
YLIOPISTOSSA (1802 – 2002)
Tarton yliopiston farmakologian laitos täytti 200 vuotta vuonna 2002. Tartossa juhlittiin
200-vuotista laitosta järjestämällä lokakuun 11 päivänä juhlakonfrenssi, jonne oli
kutsuttu mm. suomalaisia farmakologeja. Kutsutun esitelmän pitivät prof. Liisa Ahtee
otsikolla “Effects of long-term oral nicotine treatment on brain dopamine and behaviour in mice” ja prof. Pekka T. Männistö otsikolla “Catechol-O-methyltransferase
(COMT): one gene, two proteins and new COMT inhibitors”. Konfrenssia seuraavana
päivänä järjestettiin kulttuuriohjelmaa, josta muutama kuva alla. SFY:n tervehdyksen
200-vuotiaalle laitokselle luovutti puheenjohtaja onnitteluadressin muodossa.

Prof. Zharkovsky (vas.)
ja prof. Allikmets (oik.)

Vasemmalta oikealle:
prof. Klusa (Riika),
prof. Männistö
prof. Engel (Göteborg),
prof. Tuominen ja
prof. Ahtee.
(selin kameraan olevaa
emme tunnistaneet!)

Vasemmalta oikealle:
prof. Allikmets ja
prof. Klinge

21

APURAHOJA
SFY:n jäsenilleen myöntämät matka-apurahat tieteellisiin
kokouksiin osallistumista varten ovat nyt haettavana. Apurahaa
voi hakea yhdistyksen internet-sivuilta (www.sfy.fi) löytyvän
sähköisen hakulomakkeen avulla viimeistään 1. 3. 2003
mennessä. Lisätietoja tarvittaessa yhdistyksen sihteeriltä.

Lääketutkimussäätiö julistaa haettavaksi apurahoja (matkaapurahoja & henkilökohtaisia apurahoja a’ n. 500 €) farmakologian
ja sen lähialojen tutkimukseen yhteensä 4000 €. Säätiön
hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 1.3.2003
mennessä säätiön asiamiehelle, dos. Eero Mervaalalle,
Biolääketieteen laitos, farmakologia, Pl 63 (Haartmaninkatu 8),
00014 Helsingin yliopisto. Hakemuksen tulee olla
vapaamuotoinen mutta sisältää oleellinen jäsenneltynä; mitta
enintään 2 sivua + mahd. posteriabstrakti (älä liitä ansioluetteloa
tai nimikirjanotetta). Hakemuksessa tulee ilmetä myös muut
samaan tarkoitukseen haetut/myönnetyt apurahat. Apurahoista
päätetään Lääketutkimussäätiön hallituksen kokouksessa
keväällä 2003. Apurahojen saajille ilmoitetaan asiasta (mahd. email -osoite hakemukseen!).
Lisätietoja saa: eero.mervaala@helsinki.fi.
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KOKOUSKALENTERI
5. - 6. 6. 2003

15. - 18. 6. 2003

24. - 28. 6. 2003

6. - 11. 7. 2003

3. - 7. 8. 2003

30.8. - 3. 9. 2003

11. - 14. 9. 2003

11. - 14. 10. 2003

8. - 12. 11. 2003

-7. - 11. 9. 2003

XVII Helsinki University Congress of Drug Research
Unitas Congress Center & Vuoranranta, Vuosaari, Helsinki
Kts. sivut 9-13
NordTox / NordEMS 2003 – The Seventh Nordic Conference
on Toxicology and Environmental Mutagenesis
Bornholm, Denmark
Info: Fax +4535327610; e-mail: NTE2003@farmakol.ku.dk;
http://www.farmakol.ku.dk/NTE2003.htm
6th Congress of the European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics
Istanbul, Turkey
Info: Scientific secretery, Dr. Hakan Ergun
Tel: +90-312-3095293; Fax: +90-312-311 6495;
e-mail : hakan@6theacpt.org; http://www.6theacpt.org/
INRC Meeting 2003
Perpignan, France
Info: http://www.inrcworld.org/
6th World Congress on Inflammation
Vancouver, BC, Canada
Info: Richard D. Dyer, E-Mail: Richard.Dyer@pfizer.com
ESC Congress 2003
Vienna, Austria.
Info: ESC - European Society of Cardiology
Tel: +33 (0)4 92 94 76 00; Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
E-mail: webmaster@escardio.org; http//www.escardio.org/
9th ESBRA Congress
Prague, Czech Republic
Info: Prof. T. Zima, Tel: +420-2-2496 2841; Fax: +420-2-2496
2848; e-mail: zimatom@mbox.cesnet.cz;
http://esbra2003.vscht.cz/
PhysPharm2003 – Scandinavian Congress of Physiology and
Pharmacology
Odense, Denmark
Info: Fax +45 6 613 3479; E-mail: PhysPharm@health.sdu.dk
http://www.phys-pharm.sdu.dk/secretariat.html
33nd Annual Meeting of the Society for Neuroscience
New Orleans, LA, USA
info: http://www.sfn.org/
The 14th Camerino-Noordwijkerhout Symposium "Ongoing
Progress in the Receptor Chemistry"
Camerino, Italy
Info: Secretariat, Tel.: +39 0737402236/402237/402239,
Fax: +39 0737637345, email symposium@unicam.it
http://www.unicam.it/symposium/
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TABULA GRATULATORIA

GlaxoSmithKline Oy
Janssen-Cilag Oy
Oy Juvantia Pharma Ltd
Leiras Oy
Novartis Finland Oy
Oy Organon Ab
Orion Pharma
Pfizer Oy
Roche Oy
Schering-Plough Oy
UCB Pharma OY Finland
Wyeth Lederle Finland
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