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sISÄLLYSLUETTELO

Ovatko yhteystietosi muuttuneet?
Lähetä uudet osoitetietosi tiedotussihteerille (yhteystiedot yllä). 
Mainitse viestissä vaihtunut osoite (koti/työ) ja kumpaan osoittee-
seen haluat jäsenpostisi lähetettävän.

SFY:n sähköpostilistalle liityt lähettämällä tyhjän sähköpostivies-
tin otsikolla SFY-LISTA osoitteeseen katriina.vuolteenaho@uta.fi.
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  uheenjohtajan
alstaP

Hyvät SFY:n jäsenet,

Syksy on tuonut paluun arkiseen aherrukseen hienon WorldPharma 2010 
kongressin jälkeen. Tämän lehden sivuilla palaamme vielä kuvin Kööpen-
haminan kokouksen huippuhetkiin suomalaisesta näkökulmasta. Suoma-
laisia osallistujia oli mittava joukko, lähes sata. SFYn järjestämä symposium 
sai osakseen runsaasti kiinnostusta, ja nuorten suomalaisfarmakologien 
esitelmät vakuuttivat: suomalaisen farmakologian tulevaisuus on hyvis-
sä käsissä ja visiot korkealla. Euroopan farmakologijärjestö EPHARin 20-
vuotisvastaanotolla vieraita viihdytti Ewen Macdonald and his band esit-
tämällä Beta-blocker blues’ia ja muita farmakologilauluja. Kuka vielä voisi 
epäillä, että farmakologian opiskelu olisi tylsää? Suurkiitos kaikille teille, 
jotka olitte viemässä Suomea ja SFY:tä farmakologian maailmankartalle!

Seuraava iso kansainvälinen farmakologian kongressi on Euroopan farma-
kologijärjestön kongressi, EPHAR 2012 Congress, joka järjestetään Espan-
jassa, Granadassa 17.-23.7. 2012   –   siis olympialaisiksi ehtii kotitelkkarin 
ääreen tai sitten vaikka Lontooseen kisojen keskipisteeseen. Järjestelyt 
ovat jo vauhdilla menossa. Varaa EPHAR 2012 -aika kalenteriisi.

Kesäloman päätteeksi farmakologian alan tutkijakoulujen konsortio, Fin-
PharmaNet kokoontui vuosittaiseen tapaamiseensa Tampereelle. Toksiko-
logian tutkijakoulu oli järjestänyt erittäin mielenkiintoisen ohjelman, huo-
mioiden sekä väitöskirjatyöntekijät että ohjaajat. Toivon, että me ohjaajat 
jatkossakin aktiivisesti kannustamme nuoria tutkijoita osallistumaan sekä 
FinPharmaNetin (jatkossa ilmeisimmin Suomen lääketutkimuksen toh-
toriohjelma, FinPharma Doctoral Program, FPDP) että SFY:n ja sen sisar-
järjestöjen järjestämään koulutukseen ja muuhun toimintaan. Meidän 
on hyvä ymmärtää farmakologiaa ainakin ”hyvän yleissivistyksen” tasolla 
oman tutkimusalamme ulkopuoleltakin; eivätkä oman farmakologi-iden-
titeetin kehittyminen, yhteisöllisyys, verkostoituminen ja yhdessä tekemi-
sen vahvuuden ja hauskuuden löytäminen ole merkityksettömiä seikkoja 
nekään.

Seuraava SFY:n kokous lähestyy. Lokakuun kahdeksantena kokoonnum-
me Kuopioon ja tieteellisen ohjelman teema on ”Innovative techniques 
for drug discovery”. Kiitos Ewenille ja kuopiolaiselle järjestelytoimikunnalle 
mielenkiintoisesta ohjelmasta. Tiedesymposium jälkeen on SFY:n syysko-
kous, jonka esityslista löytyy lehden sisäsivuilta. Listalla on mm. puheen-
johtajan valinta. Tule ja vaikuta.
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SIHTEERIN
             PALSTA

Hyvät SFY:n jäsenet,

Kesä on takana ja syksy etenee hyvää vauhtia. Kesän farmakologinen 
huippukohta maailmassa oli varmasti monien mielestä WorldPharma2010 
heinäkuussa Kööpenhaminassa. Kokouksessa oli läsnä suomalaisia farma-
kologeja sankoin joukoin. SFY oli myös näkyvästi esillä kokouksessa. Yh-
distyksen jäseniä osallistui kokouksen tieteellisen ohjelman järjestelyihin. 

Syyskokous lähestyy ja kokouksen esityslista on tämän Transmitterin si-
vuilla. Kokous pidetään Kuopiossa 8.10.2010 ja kokouksen yhteydessä pi-
dettävän tieteellisen symposiumin aihe on Techniques in Drug Discovery. 
Syyskokouksessa on päätettävänä monia tärkeitä yhdistyksen toimintaan 
vaikuttavia asioita, kuten yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan valinta sekä johtokunnan jäsenten valinta, sekä ensi vuoden toiminta-
kertomus ja budjetti. Kokoukseen odotetaan runsaasti yhdistyksen jäse-
niä. Tervetuloa mukaan päättämään yhdistyksen tulevaisuudesta. 

Riku Korhonen
SFY:n sihteeri
Email: riku.korhonen@uta.fi 

Elokuun taittuessa syksyksi saimme suruviestin kunniajäsenemme profes-
sori Niilo Kärjen poismenosta. Suomalainen farmakologikunta muistaa kii-
tollisena ja kunnioittaen hänen merkittävää työtään farmakologian tutki-
jana ja opettajana, ja lääkekehityksen asiantuntijana.

Lämpimin syysterveisin, ruskan väriloistoa ihaillen,
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Syyskokouksen
 kutsu ja esityslista

Aika:  pe 8.10.2010, klo 16.30 
Paikka:  Itä-Suomen yliopisto, Canthia L2, Yliopistonranta 1 C, Kuopio

 1. Avaus

 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 4. Esityslistan hyväksyminen 

 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

  (Transmitteri 2/2010) ) sekä muutos edellisen kokouksen

  pöytäkirjaan

 6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2011

 7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja 

  tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2011

 8. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä

  johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

 9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

 10. Jäsenasiat

 11. Ilmoitusasiat

 12. Muut asiat

 13. Kokouksen päättäminen
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Programme

09.00-09.15 Opening
  Dr. Ewen MacDonald
  (University of Eastern Finland; meeting chairman)

09.15-09.50  QSAR and related computer-assisted drug design platforms 
  benefits and pitfalls in drug discovery programmes
  Prof. Antti Poso
  (Department of Pharmacy, UEF)

09.50-10.10 In silico development of CYP2A6 inhibitors
  Dr. Minna Rahnasto
  (Department of Pharmacy, UEF)

10.10-10.30 Microarrays and bioinformatics – how they can benefit
  drug development programmes
  Dr. Markus Storvik
  (Department of Pharmacy, UEF)

10.30-11.30 Conditional transgenic animals to validate drug targets
  Prof. Markus Schwaninger
  (University of Heidelberg, Germany)

11.30-12.30 Lunch

Registration for evening dinner in Restaurant Mairella:
Please contact  aunehelena.heikkinen@uef.fi by Monday 4th October
Members attending only the scientific sessions do not need to register.
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12.30-13.00 The search for clinically relevant animal models
  Prof. Jari Koistinaho
  (Department of Pharmacy & A.I. Virtanen Institute, UEF)

13.00-13.30 C. elegans – use in the development of Parkinson drugs 
  and beyond
  Prof. Garry Wong
  (Department of Biosciences, UEF)

13.30-14.00 In vivo voltammetry – real-time monitoring of transmitter
  release
  Dr. Leonid Yavich
  (Department of Pharmacy, UEF)

14.00-14.30 Coffee Break 

14.30-15.00 Microdialysis in brain – novel pharmacodynamic and
  pharmacokinetic applications
  Dr Markus Forsberg
  (Department of Pharmacy, UEF)

15.00-15.30 Touchscreen® - advanced cognitive screening in
  laboratory animals
  Dr. Sanna Janhunen
  (Orion Pharma)

15.30-16.00 Best dissertation in pharmacology in 2009
  – Presentation by awardee

16.00-16.10 Closing words
  Prof. Eeva Moilanen
  (University of Tampere)

16.30-17.30 General meeting of Finnish Pharmacology Society

18.30-20.30 Dinner for speakers and members of the society – 
  Ravintola Mairella, Puijonkatu 30, Kuopio
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WorldPharma 2010 
- kuulumisia ja kuvia

Plenary Lecture
Drug metabolism -

past, present and future
Olavi Pelkonen

iNOS - nitric oxide pathway in inflam-
mation and as a target of anti-inflam-
matory treatment
Chairs and organizers
Salvador Moncada & Eeva Moilanen

EPHAR Lecture

Thomas Lönngren,
Executive Director

European Medicines Agency (EMA)

Successes and Challenges in 
Drug Development

– a Regulatory Perspective
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SFYn järjestämä Nuorten tutkijoiden symposium 
Inflammation, here, there and everywhere

Puheenjohtajina
Heikki Vapaatalo & Ewen Macdonald

Pauliina Jäkälä
Inflammation in vasculature - 

Could it be affected by nutrition?

Jaana Rysä
Novel immunomodulatory factors in cardiac hyper-
trophy and heart failure

Katja Puttonen
Neuroinflammation - 

Stem-cell derived neural progenitors and 
inflammatory response in a mouse model 

of cerebral stroke

Suvi Ruohonen
Inflammation and obesity 
- Neuropeptide Y in pathogenesis of
metabolic syndrome

Riina Nieminen
Novel treatments of arthritis - MAP kinase 

pathways in the focus
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EPHAR Wine Reception
EPHARin presidentti Eeva Moilanen avasi tilaisuuden. Beta-blocker bluesia ja 
muuta farmakologista -musiikkia esittivät Ewen MacDonald ja WorldPharma 
Blues Band - bandin world premiére

Tilaisuudessa EPHAR Young Investigator Award -palkinnot ja-
koivat EPHARin johtokunnan jäsenet Prof. Charis Liapi (Kreik-
ka) ja Prof. Thomas Griesbacher (Itävalta) (kuva vasemmalla)

Hélène BEAUSSIER
Department of Pharmacology and INSERM UMRS, Hôpital 
Européen Georges Pompidou,  Université Paris Descartes, 
France

Nariman BALENGA
Institute of Experimental and
Clinical Pharmacology, 

       Medical University of Graz, Austria

Claudio D’ADDARIO (kuva, oikealla)
Department of Clinical Neuroscience and Department 
of Neuroscience, Karolinska Institutet, 
Stockholm, Sweden

Kuva E-L Paukkeri

Kuva E-L Paukkeri

Kuva E-L Paukkeri
Kuva E-L Paukkeri

Kuva E-L Paukkeri
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Pharmaceutical Press
Providing members of the Finnish Pharmacological 

Society with essential drug information

Stockleys Drug Interactions, 9th Edition
179€     tuotenumero: 9780853699149

Stockley’s Drug Interactions, edited by Karen Baxter, now fully revised and revali-
dated, remains the world’s most comprehensive and authoritative reference book 
on drug interactions and provides the busy healthcare professional with quick and 
easy access to clinically relevant, evaluated and evidence-based information on 
drug interactions.

Martindale: The Complete Drug Reference, 36th Ed.
349€ (norm. 399€)  tuotenumero: 9780853698401

Martindale provides reliable, unbiased and evaluated information on drugs and 
medicines used throughout the world - no other source has the breadth and depth 
of coverage.

Based on published information and extensively referenced, Martindale develops 
as the body of knowledge on existing drugs grows; new drugs emerge; new prepa-
rations are launched; and old preparations are abandoned, reformulated, or rede-
fined.

Stockley’s & Martindale special price
519€ (norm 578€)  tuotenumero: PP00001

All pharmacists rely and trust on these comprehensive and authoritative resources.  
Make sure your collection is complete.  Buy both now at a special package price!!

HINNAT VOIMASSA 31.12.2010 ASTI.
TILAUKSET BOOKY.FI –VERKKOKAUPASTA (WWW.BOOKY.FI)

SYÖTÄ TUOTENUMERO HAKUKENTTÄÄN JA NOUDATA SIVUN OHJEITA.

MAINOS



12

Professori Niilo Kärki
Farmakologian emeritusprofessori
Niilo Kärki kuoli 18.8.2010 Oulussa. 
Hän oli syntynyt Pälkäneellä 31.8.1921. 

Niilo Kärki tuli ylioppilaaksi vuonna 1940 Turun Suomalaisesta Yhteis-
koulusta. Vielä julkaisemattomassa, eläkevuosinaan kirjoittamassaan 
kirjassaan hän kirjoittaa sotakokemuksistaan Talvi- ja jatkosodassa, 
joihin hän osallistui heti koulun päätyttyä. Kärki oli Puolustusvoimien 
vakinaisessa palveluksessa vuosina 1941 - 1945, jolloin hän kävi Ka-
dettikoulun. Sotilasarvoltaan Kärki oli lääkintäeverstiluutnantti ja hä-
nelle oli myönnetty mm. Suomen Leijonan komentajaristi. 

Niilo Kärki suoritti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopis-
tossa vuonna 1951 ja väitteli lääketieteen tohtoriksi Turun yliopistossa 
vuonna 1956. Aluksi hän toimi Turun ja myöhemmin Helsingin yliopis-
ton farmakologian laitoksen assistenttina ja hoiti välillä vuoden Turun 
yliopiston farmakologian professorin virkaa. Hänet nimitettiin Helsin-
gin yliopiston farmakologian dosentiksi vuonna 1959.

Kärki täydensi koulutustaan ulkomaisilla opinnoilla, joista tärkeimmät 
olivat työskentely Englannissa Oxfordin yliopiston farmakologian lai-
toksessa sekä Yhdysvalloissa National Heart Instituten kemiallisen 
farmakologian laitoksessa.

in Memoriam
- Niilo Kärki
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Kärjen väitöskirja oli ensimmäinen perusteellinen tutkimus erityisesti 
fyysisen rasituksen vaikutuksesta noradrenaliinin erittymisestä ihmi-
sen virtsaan. Yhtenä Kärjen tutkimuskohteena oli lääkeaineiden ke-
miallisen rakenteen ja farmakologisten vaikutusten välisten suhteiden 
selvittäminen. Hänen yhteistyönsä lääketeollisuuden kanssa nimen-
omaan tällä alueella lähensi yliopistoja ja kotimaista lääketeollisuutta. 
Niilo Kärki toimikin useita vuosia Farmos Yhtymä Oy:n ja myöhemmin 
Orion Yhtymän luottamustehtävissä.

Niilo Kärki oli Oulun yliopiston ensimmäinen farmakologian profes-
sori ja hän astui virkaansa toukokuussa vuonna 1965. Silloin hänellä 
oli käytettävissään valmis, ajanmukaisesti varustettu ja tehokkaasti 
toimiva laitos, jonka hän oli itse luonut hoitaessaan syksystä 1962 
lähtien virkaa toimittavana kyseistä professuuria. Eläkkeelle Kärki jäi 
täysin palvelleena farmakologian professorina vuonna 1986.

Niilo Kärki toimi aktiivisesti useissa ammatillisissa yhteisöissä.  Vuon-
na 1971 perustetussa Oulun Biokemistiseurassa hän toimi varapu-
heenjohtajana, Maanpuolustuksen tieteellisessä neuvottelukunnassa 
lääketieteen asiantuntijana ja Suomen Farmakologiyhdistyksessä 
hän oli kunniajäsen.

Eläkevuosinaan Niilo Kärki suuntasi energiansa Muhoksen maati-
laansa, sukututkimukseen ja sotaveteraanitoimintaan. Hän kävi mm. 
kaksi kertaa tunnistamassa vanhoja taistelupaikkoja niillä kuolleiden 
vainajien saattamiseksi hautaan kotimaahansa.

Teppo Kärki
Kirjoittaja on lääkäri ja Niilo Kärjen poika
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Kokouskalenteri

Kotimaassa

8.10.2010 SFY:n syyskokoussymposium:
  Techniques on Drug Discovery
  Itä-Suomen yliopisto, Canthia L2, Yliopistonranta 1 C, Kuopio

4.-5.11.2010 Suomen neurologisen tutkimuksen saavutuksia
  -tutkimuksesta klinikkaan
  Technopolis, Microteknia, Microkatu 1, Kuopio
  www.uef.fi/neuro/sny2010

19.-21.2010 Farmasian päivät
  http://farmasianoppimiskeskus.fi/SUOMEKSI/Farmasian_Paivat/

Ulkomailla

17.-23.7.2012 6th European Congress on Pharmacology EPHAR 2012
  Granada, Spain
  www.ephar2012.org/

13.-18.7.2014  XVIIth World Congress of Basic and Clinical Pharmacology
  Cape Town, SOUTH AFRICA  
  www.iuphar2014.org 

2016  7th European Congress on Pharmacology EPHAR 2016
  Istanbul, Turkey 

Finpharmanet - http://finpharmanet.utu.fi/news.php

Transmitterissä julkaistavaksi 

toivottuja kokousilmoituksia

 voi lähettää

SFYn tiedotussihteerille 

(katriina.vuolteenaho@uta.fi)!
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Sfy:n
      johtokunta
Prof. Eeva Moilanen, puheenjohtaja
Tampereen yliopisto 
Lääketieteen laitos
Farmakologia 
33014 Tampereen yliopisto
puh 03-3551 6741, fax 03-3551 8082
e-mail eeva.moilanen@uta.fi

FaT Ewen Macdonald 
varapuheenjohtaja
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus 
Farmasian laitos
PL 1627, 70211 Kuopio
puh 040-355 2400, fax 017-162 424
e-mail ewen.macdonald@uef.fi

Dos. Petteri Piepponen
Helsingin yliopisto 
Farmasian tiedekunta 
Farmakologian ja toksikologian osasto 
PL 56, 00014 Helsingin yliopisto
puh 09-191 59477
e-mail petteri.piepponen@helsinki.fi 

Prof. Eero Mervaala
Helsingin yliopisto 
Biolääketieteen laitos 
Farmakologia
PL 63, 00014 Helsingin yliopisto
puh 09-191 25355 
e-mail eero.mervaala@helsinki.fi

Prof. Jukka Hakkola
Oulun yliopisto 
Farmakologian ja toksikologian laitos
PL 5000, 90014 Oulun yliopisto
puh 08-537 5235, fax 08-537 5247
e-mail jukka.hakkola@oulu.fi

Prof. Markku Koulu
Turun yliopisto
Biolääketieteen laitos
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
20014 Turun yliopisto
puh 02-2333 7548, fax 02-2333 7216
e-mail markku.koulu@utu.fi

Prof. Ullamari Pesonen
Turun yliopisto ja
Orion Pharma
PL 425, 20101 Turku
puh 010-426 7967, fax 010-426 7459 
e-mail ullamari.pesonen
@orionpharma.com 

Prof. Erkki Palva
Lääkelaitos
Lääketurvaosasto
PL 55
00301 Helsinki
puh 09-473 34288
e-mail erkki.palva@nam.fi

Prof. Esa Korpi
Helsingin yliopisto 
Biolääketieteen laitos 
Farmakologia 
PL 63, 00014 Helsingin yliopisto 
puh 09-191 25330, fax 09-191 25364
e-mail esa.korpi@helsinki.fi

LT Riku Korhonen, sihteeri
Tampereen yliopisto 
Lääketieteen laitos
Farmakologia 
33014 Tampereen yliopisto
puh 03-3551 6654, fax 03-3551 8082
e-mail riku.korhonen@uta.fi
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Kannatusjäsenemme:


