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  uheenjohtajan
alstaP

Hyvät SFY:n jäsenet,

Kiitos aktiivisesta SFY-vuodesta. Kuluneena vuonna yhdistys järjesti kaksi korkeata-
soista tieteellistä symposiumia: Keväällä kokoonnuimme Orionin tiloissa Espoossa ja 
teemana oli ”Nuoren farmakologin uramahdollisuudet”. Kokouksen yhteydessä SFY 
kutsui kaksi uutta kunniajäsentä, professori Juhana E. Idänpään-Heikkilän ja profes-
sori Ulrich Klotzin. Syyskokous järjestettiin Tampereella lääketieteellisen tiedekun-
nan uudessa ARVO-rakennuksessa, ja teemana oli ”Novel Treatments of Inflamma-
tion and Inflammatory Pain”. Syyskokouksen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen  
SFY:lle myönnetty EPHAR-luento, ja sen pitäjäksi oli kutsuttu professori Frans Nij-
kamp Hollannista. Katriinan keräämä kuvakertomus syyskokouksesta on sisäsivuilla. 
Lämmin kiitos tieteellisten symposiumien puuhaihmisille!

Uusi vuosi lähestyy ja tuo mukanaan maailman farmakologikongressin  
WorldPharma 2010:n, joka järjestetään Kööpenhaminassa. Kyseessä on merk-
kitapaus, joka hakee vertaansa niin lähihistoriassa (siis vuoden 1975 maailman- 
kongressin jälkeisessä historiassa) kuin lähitulevaisuudessakin. Joten aloita matka- ja 
abstraktijärjestelyt viimeistään nyt, jos ne eivät jo ole hyvässä vauhdissa. Kannattaa 
lähteä Kööpenhaminaan 17.-23.7.2010, sinne kaikki muutkin menevät. Farmakolo-
gian alan tutkijakoulut ovat aktiivisesti kannustamassa opiskelijoitaan osallistumaan 
WorldPharmaan, samoin SFY keskittää pääosan matka-apurahoistaan WorldPhar-
maan osallistuville nuorille farmakologeille. Abstraktien deadline on 15. tammikuuta 
2010. Lisätietoa kongressista löytyy tästä lehdestä ja kongressin nettisivuilta: www.
worldpharma2010.org.

Suomalaispanos WorldPharmassa on vahva. Ehdotuksemme ”Plenary Lecture” luen-
non pitäjäksi tuli hyväksytyksi, ja Olavi Pelkonen luennoi aiheesta ”Drug metabolism 
– past, present and future” torstaiaamuna 22.7.2010. Lisäksi SFY järjestää keskiviik-
kona 21.7. 2010 lounasaikaan session ”Inflammation – here, there and everywhere”, 
johon on kutsuttu puhumaan suomalaisia nuoria farmakologeja – heitä, joista maa-
ilman farmakologia tulee kuulemaan jatkossakin. Heikki Vapaatalo on organisoinut 
session ja toimii sen puheenjohtajana.

Lisäksi olemme hyvin mukana muutenkin. Mika Scheinin on järjestämässä sessio-
ta ”Pharmacology of adrenoceptors” ja Ewen Macdonald farmakologian opetukseen 
keskittyvää sessiota sekä allekirjoittanut ohjelmaa ”Inflammation and immunophar-
macology: new tools for old diseases”, joka on FC 09. Suomalaisia kutsuttuja luen-
noitsijoita on mukana useita.

Ennen WorldPharmaa järjestetään Oulussa 22.-23.4. 2010 Olavi Pelkonen sympo-
sium ”Oulu symposium on Drug metabolism: Xenobiotics – from evolution to 
medicines” ja SFY:n virallinen kevätkokous. Symposiumin korkeatasoinen kansain-
välinen ohjelma löytyy tästä lehdestä. Tervetuloa!

SFY:n syyskokouksessa Tampereella päätettiin sääntöjen mukaisesti tulevan vuoden 
toiminnasta sekä valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu toisaalla tässä lehdessä. Kii-
tos Petterille (Piepponen) ja Jukalle (Hakkola) aktiivisesta toiminnasta ensimmäisen 
3-vuotiskauden aikana johtokunnassa ja onnittelut valinnasta toiselle kaudelle!
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SIHTEERIN
             PALSTA
Hyvät SFY:n jäsenet, 

Vuosi 2009 on lopuillaan ja näin olen myös yhdistyksen toimintavuosi. Vuosi on 
ollut normaalin toimelias. 
 Vuonna 2010 tulee olemaan farmakologian alalla hyvä ja vilkas vuosi. 
Vuoden alussa tulevat hakuun SFY:n ja Lääketutkimussäätiön nuoremmille tutki-
joille suunnatut matka-apurahat. Hakemuksen sekä SFY:een että Lääketutkimus-
säätiöön voi laittaa samalla hakulomakkeella, joka löytyy yhdistyksen verkkosi-
vuilta. Nuorempia farmakologeja kehoitetaan hakemaan apurahoja. Kevätkokous 
järjestetään kansainvälisen Oulu Symposium on Drug Metabolism: Xenobiotics 
– from evolution to medicines –kokouksen yhteydessä Oulussa. Vuoden 2010 
varmasti yksi tärkeimmistä tapahtumista farmakologiassa ja lääkehoidossa on 
WorldPharma 2010 –kongressi, jonka järjestelyihin on osallistunut myös suoma-
laisia farmakologeja. Tulossa on siis varmasti hieno vuosi farmakologiassa. 

Ennen ensi vuotta on onneksi välissä joulu. Hyvää Joulua yhdistyksen jäsenille! 

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

Toinen puheenjohtajakauteni umpeutuu tämän vuoden lopussa. Kiitän lämpimästi 
luottamuksestanne ja valinnasta jatkoon. Minulla on ollut ilo työskennellä kuluneen 
kauden ajan aktiivisten ja aikaansaavien toimihenkilöiden, Rikun, Katin ja Riinan 
kanssa sekä hyvänä tiiminä varapj. Ewenin kanssa. Kiitos teille arvokkaasta panok-
sestanne SFY:n hyväksi! Uskalsin ottaa haasteen jatkosta vastaan, kun he kaikki 
lupautuivat myöskin jatkamaan, ja yritämme yhdessä palvella yhdistystä parhaan 
osaamisemme ja ehtimisemme mukaan.
~.~. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~..~.

Syksyn myötä saimme suruviestin professori Anja Tissarin poismenosta. Anja Tissari 
oli ensimmäinen suomalainen nainen, joka väitteli farmakologian alalla. Suomen far-
makologiyhdistys muistaa kiitollisena hänen työtään farmakologian opetuksen ja tut-
kimuksen hyväksi. Kollegojen kirjoittama muistokirjoitus julkaistaan tässä lehdessä.
~.~. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~..~.

Haluan toivottaa rauhallista joulua Anna-Maija Raittilan sanoin

Taas kosketti ruutua ikkunan 
tutun jouluenkelin siipi.
Taas äänetön henkäys taivahan 
läpi seinän sisälle hiipi. 

Se on vanha ihme ja kuitenkin 
se on uusi vuodesta vuoteen, 
ja se tuo niin rakkaana mielihin
taas tallin ja seimivuoteen.

Mikä ihmeitten ihme vieläkin soi 
sama enkelivirsi pyhä, 
ja paimenten lailla sen kuulla voi 
sydän lapsellinen yhä. 

Me melkein korvin kuulemme, 
kun sielumme soi maja: 
On sinulle, juuri sinulle 
syntynyt Vapahtaja!
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Oulu Symposium on Drug Metabolism: 
Xenobiotics - from evolution to medicines

Apr. 22nd – 23rd 2010
University of Oulu, Faculty of Medicine, lecture hall 101A, 
Address Aapistie 5A, Oulu, Finland

The symposium is dedicated to Prof. Olavi Pelkonen in recognition of his achieve-
ments and contributions to the advancement of the research on drug metabo-
lism. 

Program

Thursday 22.4.2010
8.50 – 9.00  Opening words

Session 1 Evolution, genetics and regulation of drug
  metabolising enzymes
  Chairperson Dr. Moshe Finel, Universityof Helsinki

9.00 – 9.45  Prof. Magnus Ingelman-Sundberg,
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden:
  Evolution and genetics of cytochrome P450 enzymes

9.45 – 10.15  Prof. Paavo Honkakoski, University of Kuopio: 
  Nuclear receptors as xenosensors 

10.15 – 10.45  Prof. Jukka Hakkola, University of Oulu: 
  Role of redox sensitive transcription factor Nrf2
  in regulation of drug metabolism

10.15 – 11.15 Coffee break

11.15 – 11.45 Prof. Matti Lang, National Research Centre for
  Environmental Toxicology, Brisbane, Australia: 
  The unifying theory of gene expression; an integrated
  multistage process

11.45 – 12.15  Prof. Hannu Raunio, University of Kuopio: 
  Modelling of cytochrome P450 active site –
  CYP2A6 as an example

12.15 – 13.15 Lunch
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Session 2 Role of drug metabolising enzymes in toxicology,
  environment and risk assessment
  Chairperson Prof Arja Rautio, University of Oulu

13.15 – 14.00  Prof. Daniel W Nebert,
  University of Cincinnati Medical Center, Cincinnati, OH, USA: 
  Role of P450 in endogenous signalling pathways and
  environmental carcinogenesis

14.00 – 14.30  Prof. Markku Pasanen, University of Kuopio: 
  Environmental chemical stress, maternal diseases and
  expression of human placental xenobiotic and
  steroid metabolizing enzymes

14.30 – 15.00  Prof. Kirsi Vähäkangas, University of Kuopio: 
  Placental drug transporters in fetal exposure

15.00 – 15.30 Coffee break

15.30 – 16.15  Prof. Alan R Boobis, Imperial College London, London, UK: 
  Risk assessment of exposure to environmental chemicals

16.15 – 16.45  Prof. Jorma Ahokas, RMIT University, Melbourne, Australia: 
  CYP in environmental toxicology

19.00 -   Banquet
  Prof. Olavi Pelkonen, University of Oulu:
  Perspectives to the past, present and future of the research
  on drug metabolism 
 

Friday 23.4.2010

Session 3  Drug metabolism and transport in drug development
  and towards individualized therapy
  Chairperson Dr. Miia Turpeinen, University of Oulu

9.00 – 9.45  Prof. Tommy B. Andersson, AstraZeneca R&D, Mölndal, Sweden: 
  Advances in in vitro ADME methods to bridge in vitro to in vivo 
  extrapolations
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9.45 – 10.15  Prof. Amin Rostami-Hodjegan, 
  University of Manchester, Manchester, UK: 
  In vitro-in vivo extrapolation of ADME in Drug Development 

10.15 – 10.45  Dr. Jarmo S. Salonen, Orion Corporation Orion Pharma, Finland: 
  Species differences in metabolism: Impact on the development 
  of imidazole drugs

10.45 – 11.15 Coffee break

11.15 – 12.00  Prof. Matthias Schwab, Dr. Margarete Fischer-Bosch Institute
  of Clinical Pharmacology, Stuttgart, Germany: 
  Individualized drug therapy: the impact of pharmacogenomics 
  for drug metabolism and transport

12.00 – 12.30  Prof. Mikko Niemi, University of Helsinki: 
  OATP transporter polymorphisms and drug treatment

Closing

Organizers
University of Oulu, Institute of Biomedicine, Department of Pharmacology and 
Toxicology
Finnish Pharmacological Society
Finnish Graduate School in Toxicology
Drug Discovery Graduate School
Graduate School in Clinical Drug Research

Program updates and Registration: http://toxgs.utu.fi
(Registration open 1.2. – 15.3.2010)

Inquiries: jukka.hakkola@oulu.fi or miia.turpeinen@oulu.fi
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SFY:n syyskokous “Novel Treatments 
of Inflammation and Inflammatory 
Pain”  pidettiin Tampereen Yliopis-
ton Lääketieteen laitoksen kesällä 
2009 avatussa Arvo-rakennuksessa. 
Kokouksen järjestelyissä olivat mu-
kana SFY:n lisäksi Immunofarmako-
logian tutkimusryhmä (TaY ja TAYS) 
sekä Tampereen biolääketieteen ja 
bioteknologian tutkijakoulu 
(TGSBB).

Kokouksessa kuultiin EPHAR-luento, jonka piti professori Frans 
Nijkamp Hollannista (Division of Pharmacology and Pathophysi-
ology, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, University of 
Utrecht, Utrecht, The Netherlands). Hän on tutkinut mm. valko-

solujen aktivoitumista ja niiden kerty-
mistä tulehduspesäkkeeseen sääteleviä 
kemokiinireseptoreita ja näihin vaikutta-
via lääkeaineita, ja julkaissut tuloksiaan 
huippulehdissä. Professori Nijkamp on 
myös European Journal of Pharmacol-
ogy –lehden päätoimittaja. EPHAR-lu-
ento on Euroopan farmakologijärjestön 
(The Federation of European Pharmaco-
logical Societies, EPHAR) sponsoroima 
luento, joita EPHARin valintakomitea 
myöntää jäsenjärjestöjen hakemuksesta. 
EPHAR-luentojen tavoitteena on lisätä 

SFY:n syyskokous

Novel Treatments of Inflammation 
and Inflammatory Pain 

Tampere 1.10.2009
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eurooppalaisten farmakologien yhteistoimintaa ja sen tulee täyttää 
korkeat tieteelliset kriteerit. EPHAR luennon aiheena oli CXC chem-
okines and antagonists in inflammation. Kuvassa (alhaalla vasem-
malla) EPHARin presidentti prof. Eeva Moilanen ojentaa Nijkampille 
EPHAR-luento -kunniakirjan. 

Luennoitsijoiksi oli kutsuttu myös Professori Brendan J R Whittle 
(William Harvey Research Institute, Barts and the London School of 
Medicine, London, UK): Anti-inflammatory mechanisms of amino-
salicylates in colitis: HO, HO, HO, Professori Peter Zygmunt (Clini-
cal Pharmacology, Division of Clinical Chemistry and Pharmacol-
ogy, Department of Laboratory Medicine, Lund University Hospital, 
Lund, Sweden): Paracetamol and TRPV1, LT Ari-Pekka Koivisto (Orion 
Pharma, Turku): TRPA1 overactivation. Mechanism-based treatment 
for diabetic neuropathy and other painful conditions ja Dosentti, 
Medical Director Juhana J. Idänpään-Heikkilä (Janssen-Cilag, Es-
poo): Ustekinumab (CNTO-1275) and IL-12/23 pathway in psoriasis 
and other immune mediated inflammatory disorders.

Lisäksi kuultiin tutkimusraportit: Prov FT Riina 
Nieminen  (The  Immunopharmacology Re-
search Group, Medical School, University of Tam-
pere, Tampere): Aurothiomalate inhibits COX-2, 
IL-6 and MMP-3 expression in chondrocytes 
by increasing MKP-1 expression and decreas-
ing p38 phosphorylation ja Assistant Professor 
Antonis Goulas (Department of Pharmacology, 
Medical School, Aristotle University of Thessa-
loniki,  Thessaloniki, Greece): Histamine, TNF 
and aseptic inflammation in the rat paw.

SFY:n vuoden 2008 väitöskirjapalkinnon saaja 
Marja Pasanen (kuva oikealla) esitteli väitöskir-
jansa Pharmacogenetics of SLCO1B1: Popula-
tion genetics and effect on statins.
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2009
SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 61. SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 1.10.2009, klo 15.30 - 17.00 
Paikka: Tampereen yliopisto, Arvo-rakennus
Läsnä: 19 yhdistyksen jäsentä

1. Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo  15.30

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Moilanen ja sihteeriksi Riku Korhonen

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty riittävän ajoissa tiedotuslehti 
Transmitterissa, joten kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Koska läsnä oli riittäväs-
ti jäseniä (puheenjohtaja + 18, liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta (Transmitteri 3/2009; liite 2).

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Transmitteri 2/2009; liite 3)
Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010
Vahvistettiin yhdistykselle toimintasuunnitelma vuodelle 2010 liitteen 4 mukai-
sesti.

7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen 
vuodelle 2010
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20€ varsinaisilta henkilöjäseniltä ja 800€ 
kannattajajäseniltä. 
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 liitteen 5 mukaisena.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä johtokunnan jäsenten va-
linta erovuoroisten tilalle 
Professori Heikki Vapaatalo toimi kokouksen puheenjohtajana valittaessa yhdis-
tyksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Moilanen ja varapuheenjohtaja Ewen MacDo-
nald ovat erovuorossa yhdistyksen johdosta. Kokouksessa esitettiin että molem-
mat jatkaisivat nykyisissä yhdistyksen luottamustehtävissä ja esitys sai kanna-
tusta. Kokous päätti, että Eeva Moilanen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja 
Ewen MacDonald jatkaa varapuheenjohtajana. Tämä nähtiin hyvänä ratkaisuna, 

Syyskokouksen       
   pöytäkirja
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koska SFY on mukana WorldPharma 2010 –kokouksen järjestelyissä ja tässä ni-
menomaan järjestelyvastuuta ovat kantaneet Eeva Moilanen ja Ewen MacDonald 
muiden aktiivisten SFY:n jäsenten ohella. 
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Petteri Piepponen ja Jukka Hakkola. Ko-
kouksessa ehdotettiin että molemmat jatkavat johtokuntatehtävissään ja ehdo-
tusta kannatettiin. Syyskokous valitsi Petteri Piepposen ja Jukka Hakkolan toiselle 
kaudelle SFY:n johtokuntaan. 

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2010 on alla. 
Jäsen   I kausi        II kausi III kausi       Erovuoro
Moilanen Eeva, pj 2004-2006   2007-2009 2010-2012  2013 (2011)
MacDonald Ewen, vpj 2004-2006   2007-2009 2010-2012  2013 (2011)
Hakkola Jukka  2007-2009   2010-2012        2013
Piepponen Petteri 2007-2009   2010-2012        2013
Korpi Esa  2005-2007   2008-2010        2011
Pesonen Ulla-Mari 2005-2007   2008-2010        2011
Mervaala Eero  2009-2011         2012
Koulu Markku  2009-2011         2012
Palva Erkki  2009-2011         2012

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 
Tilintarkastajiksi vuodelle 2010 valittiin Pauli Ylitalo ja Päivi Aho sekä varatilintar-
kastajiksi Pekka Rauhala ja Kari Kivistö.

10. Jäsenasiat
Syyskokous valitsi yhdistyksen jäseniksi seitsemän henkilöä: 
M.Sc. Katri Talvioja, (Orion, Espoo), LuK Ville Ranta-Panula (Turun Yliopisto), FM 
Anne-Mari Moilanen (Oulun Yliopisto), farmaseutti Tuija Turpeinen (Tampereen 
yliopisto), FaT Tapani Storvik, Kuopion Yliopisto), LK Anna Koskinen (Tampereen 
Yliopisto), lääk. Yo Lauri Moilanen (Tampereen Yliopisto). 

11. WorldPharma 2010
Puheenjohtaja tiedotti yhdistystä WorldPharma 2010 –kokouksen järjestelyistä. 

12. Ilmoitusasiat 
Jukka Hakkola tiedotti kokousta 2010 vuosikokouksen järjestelyistä. Kokous on 
Oulussa 22.-23.4.2010 Professori Olavi Pelkosen eläkkeelle siirtymisen kunniaksi 
järjestettävän  juhlasymposiumin yhteydessä. 

13. Muut asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia paikalla olleita yhdistyksen jäseniä ja päätti kokouk-
sen klo 17.00.

Tampereella, 15.12.2009. 
Vakuudeksi

Eeva Moilanen, puheenjohtaja Riku Korhonen, sihteeri

Huom!
Pöytäkirjan liitteet saat tarvittaessa tiedotussihteeriltä.  Kts. yhteystiedot sivulta 2.
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professori Esa Korpi on 
Helsingin yliopiston Vuoden Esimies 2009   
30.11.2009 

Helsingin yliopiston Vuoden Esimies 2009 julkistettiin Helsin-
gin yliopiston henkilökuntayhdistys HYHY ry:n 90-vuotisjuh-
lassa yliopiston päärakennuksen juhlasalissa. Valinta tapahtui 
nyt yhdennentoista kerran. Helsingin yliopiston Vuoden Esi-
mies kampanjan suojelijana toimi kansleri Ilkka Niiniluoto.

Helsingin yliopiston Vuoden Esimies 2009 on professori Esa 
Korpi Lääketieteellisen tiedekunnan, Biolääketieteen laitok-
sen johtaja, farmakologian oppiaineen esimies. Esa Korpi 
on voimakkaasti työlleen omistautunut, innostunut ja muita 
kannustava esimies. Hän venyttää joskus henkilöstön suori-

tuksia tavallista pidemmälle, mutta se tapahtuu ystävällisen 
neuvottelun hengessä. Esa Korpi on onnistunut yhdistämään määrätietoisen joh-
tajuuden ja tuttavallisen kanssakäymisen henkilöstön kanssa. 

Esa Korpi on johtajana huomioinut yliopistouudistuksen ja kuukausittaisissa 
osastokokouksissa yliopistouudistuksen eri vaiheet ovat olleet ensisijaisesti esil-
lä. Näiden osastokokousten ansioista tiedonkulku ja avoimuus ovat lisääntyneet 
oleellisesti työyhteisössä. 

Vuosittainen kesäretki ja yhteinen koko laitoksen joulujuhla lisäävät henkilöstön 
yhteisöllisyyttä. Hän kannustaa henkilöstöään myös pitämään huolta fyysisestä 
hyvinvoinnista tukemalla henkilöstön liikuntamahdollisuuksia. 

Esa Korpea luonnehditaan seuraavin adjektiivein: luotettava, rento, kannustava, 
säntillinen, huumorintajuinen, tasapuolinen, johdonmukainen ja määrätietoinen 
esimies. Hän on usein suorasanainen, mutta hyväksyy suorasanaisuuden myös 
muilta. Esa Korpi on vastuuntuntoinen esimies ja hän on kiitettävästi panostanut 
henkilöstön kuulemiseen sekä yhteisten asioiden edistämiseen ja tunnetuksi te-
kemiseen. 

SFY onnittelee Vuoden Esimiestä



 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

30 November 2009 
 
Dear colleague 
 
The 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 
(WorldPharma2010), Copenhagen, 17-23 July 2010 
 
As previously announced, this World congress will be held in Copenhagen 
next year. WorldPharma 2010 will provide in-depth treatment of the hottest 
topics in basic and clinical pharmacology. There are 18 two or three day 
focused conferences, 26 plenary lectures, 25 workshops, poster sessions, 
satellites and more besides. The full programme of 500 invited and 
confirmed top international speakers may be viewed on 
www.worldpharma2010.org. Sam Enna, Secretary General of IUPHAR, has 
described the programme as truly "the most comprehensive and 
interdisciplinary in the history of IUPHAR congresses".  
 
The deadline for submission of abstracts is 15 January. 
 
The homepage is also now open for hotel booking. Early booking is 
advised. 

The World's pharmacologists will all be meeting in Denmark 17– 23 July 
2010, using the same congress centre that is about to be used for the 
Climate Change Conference in December 2009.  

Don't miss out on WorldPharma 2010! We promise you a scientifically 
rewarding experience as well as the opportunity to savour the atmosphere 
of Copenhagen. 

Kim Brøsen                                   Michael Mulvany 
President                                      Secretary-General. 
 
 
_______________________________ 
  
Prof. Michael J. Mulvany 
Secretary-General WorldPharma2010 
Department of Pharmacology 
University of Aarhus 
University Park 1240 
8000 Aarhus C 
Denmark 
Tel +45 8942 1711 
Fax +45 8612 8804 
mm@farm.au.dk 
 



 
Focused Conferences - WorldPharma 2010 

Code Time    Focused conference   

FC1 Monday 19 July - Tuesday 20 July Clinical pharmacology in the emerging countries   

FC2 Monday 19 July - Tuesday 20 July Transmembrane transport: perspectives for disease and drug 
discovery   

FC3 Monday 19 July - Tuesday 20 July Ion channels in analgesia and anaesthesia   

FC4 Monday 19 July - Tuesday 20 July Pharmacoepidemiology, current controversies and opportunities    

FC5 Monday 19 July - Tuesday 20 July Translational science in the metabolic syndrome: basic and 
clinical pharmacology    

FC6 Monday 19 July - Tuesday 20 July The heart gone wrong; stabilization of cardiac function    

FC7 Monday 19 July - Tuesday 20 July Simulation and data modelling in drug development better drugs 
faster?    

FC8 Monday 19 July - Tuesday 20 July Developments in the treatment of sexual dysfunction and diseases 
of the lower urinary tract    

FC9 Monday 19 July - Wednesday 21 July Inflammation and immunopharmacology: new tools for old 
diseases   

FC10 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Drugs for half the world: paediatric clinical pharmacology    

FC11 Wednesday 21 July - Friday 23 July  G protein-coupled 7TM receptors: from molecular to physiological 
function    

FC12 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Ion channelopathies: new windows on complex  disease and 
therapy    

FC13 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Maximising benefits and minimizing harms from drugs    

FC14 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Addiction and doping: neurobiological and clinical  basis of 
emerging treatments    

FC15 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Endothelium in health and disease    

FC16 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Natural products: past and future?    

FC17 Wednesday 21 July - Friday 23 July  New approaches and targets in psychiatry    

FC18 Wednesday 21 July - Friday 23 July  Nuclear receptor targets for treatment of diseases   

 
 



What are your plans 
for the summer 2010?

How about 
spending a week in 

Wonderful Copenhagen
in the company of 

3000 other top scienti sts
within basic & clinical 

pharmacology?
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wwwww.WWWorldPhhhhharmmmmmmaaaaaa20111100000.oorg
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Kunniamerkit
Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikun-
tien suurmestari on myöntänyt 6.12.2009 Suomen Leijonan komentajamerkin 
Santenin toimitusjohtaja Jyrki Liljeroosille ja Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
ritarimerkin Professori Esa Korvelle ja Professori Pekka Kurjelle.
SFY onnittelee ansiomerkin saajia

Nimitysuutisia
Lääketieteen tohtori, dosentti Jukka Hakkola on 14.10.2009 nimitetty kutsusta 
Oulun yliopiston farmakologian professoriksi 1.11.2009–31.10.2014. Jukka Hak-
kola on väitellyt lääketieteen tohtoriksi Oulun yliopistossa 1996. Dosentiksi hänet 
on nimitetty 2004. Hakkola on työskennellyt Oulun yliopiston farmakologian ja 
toksikologian laitoksessa assistenttina 1994–96 ja vanhempana opettajana vuo-
desta 2000 lähtien. 1997–99 hän toimi Suomen Akatemian post doc –tutkijana 
ja vierailevana tutkijana Karoliinisessa Instituutissa Tukholmassa. Jukka Hakkolan 
tutkimustyö kohdistuu sytokromi P450 (CYP) -entsyymeihin, jotka osallistuvat 
useisiin aineenvaihdunnallisiin tapahtumiin elimistössä. CYP-entsyymit ovat eri-
tyisen merkittäviä lääkeaineiden eliminaatiossa elimistöstä. Viime aikoina Jukka 
Hakkola on erityisesti keskittynyt tutkimaan CYP-entsyymien säätelyn moleku-
laarisia mekanismeja ja sairauksien ja toksisten tekijöiden vaikutuksia säätelyyn. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi lääkekehittelyssä sekä hyödyntää 
lääkehoidon tehon ja turvallisuuden parantamisessa.

Dos. Outi Salminen on nimitetty 1.1.2010 lukien farmakologian yliopistonlehto-
riksi Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan farmakologian ja toksikologian 
osastoon.
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Duodecimin Nuoren tutkijan 
palkinto Mikko Niemelle
Transmitteri lainaa Pertti Neuvosen kirjoitusta Duodecim-lehdessä 
(2009;125(22):2479-80)

Duodecimin nuoren tutkijan palkinto 2009 on myön-
netty farmakogenetiikan tutkijalle Mikko Niemelle (s. 
1975). Hänen tutkijanuransa alkoi lääketieteen opinto-
jen ohessa Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian 
osastolla Kari Kivistön ja allekirjoittaneen ohjauksessa. 
Mikko Niemi valmistui lääketieteen lisensiaatiksi v. 2000 
ja väitteli seuraavana vuonna saaden väitöskirjastaan 
arvosanaksi “kunniamaininnalla hyväksytty”. Helsingin 
yliopiston kliinisen lääketutkimuksen dosentiksi hänet 
nimitettiin v. 2004.

Niemen väitöskirja käsitteli oraalisten diabeteslääkkei-
den sytokromi P450 -välitteisiä yhteisvaikutuksia. 
Lääkeinteraktiot olivatkin aluksi Niemen tärkein tut-
kimuskohde. Muun muassa gemfibrotsiilin havaittiin 
suurentavan diabeteslääke repaglinidin pitoisuudet 
kahdeksankertaiseksi. Löydös johti näiden lääkkeiden 

yhteiskäytön kieltämiseen ja osoitti samalla CYP2C8-entsyymin merkityksen 
lääkeaineenvaihdunnassa ja yhteisvaikutuksissa.

Niemi oli vuosina 2003-2004 Alexander von Humboldt -säätiön stipendiaattina 
Stuttgartissa, Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologies-
sa. Siellä hän perehtyi professori Michel Eichelbaumin johdolla molekyylifarma-
kologian ja farmakogenetiikan keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Suomeen palat-
tuaan Niemi on toiminut tutkijana Helsingin yliopiston kliinisessä laitoksessa ja 
HUSLABissa. Hän on pystyttänyt Biomedicumiin farmakogeneettisen laborato-
rion, perustanut oman tutkimusryhmän ja noussut lyhyessä ajassa transportteri-
tutkimuksen terävimpään kärkeen.

Erityisen ansiokas on tutkimussarja, jossa on selvitetty maksasolun pinnalla 
toimivaa OATP1B1-sisäänkuljetusproteiinia koodaavan SLCO1B1-geenin poly-
morfioiden vaikutusta mm. statiinien farmakokinetiikkaan, vaikutuksiin ja hait-
tavaikutusriskiin. Näitä havaintoja on siteerattu mm. farmakologian “raamatussa” 
(Goodman & Gilman´s The Pharmacological Basis of Therapeutics). SLCO1B1 
c.521T>C -polymorfia aiheuttaa suuria eroja mm. plasman simvastatiinihappo-
pitoisuuksissa, mutta vaikutukset eri statiineihin ovat erilaisia. Tämä voi auttaa 
valitsemaan genotyypiltään erilaisille potilaille parhaiten sopivan statiinin ja sen 
turvallisen annoksen. Jos statiini ei pääse maksasoluihin, se ei pienennä koles-
terolipitoisuutta eikä eliminoidu normaalisti, jolloin suuret statiinipitoisuudet ver-
essä saattavat aiheuttaa lihashaittoja.

Polymorfian esiintymisessä havaittiin suuria eroja eri väestöjen kesken. Geno-
tyypiltään merkittävästi “poikkeavia” (c.521CC-genotyyppi) on eurooppalaisten 
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ja Amerikan valkoihoisten joukossa noin 4 %, mutta afrikkalaisista vain alle 0,1 
%. Niemen ryhmän ensihavaintojen relevanssi vahvistettiin äskettäin NEJMissä 
julkaistussa laajassa SEARCH-tutkimuksessa. Suurta simvastatiiniannosta (80 
mg/vrk) käyttäneillä SLCO1B1 c.521CC -genotyypin omaavilla potilailla myopa-
tian riski oli 18 %, mutta TT-genotyypin potilailla vain 0,6 %. Niemen ryhmän 
tutkimukset ovatkin olleet tiennäyttäjiä kehitettäessä yksilöllistä lääkehoitoa. 
Statiinien aiheuttaman lihashaitan riskiä voidaan jo nyt ennakoida geenitestien 
avulla (Niemi, Duodecim 2009;125:241-3). Vastikään Niemen ryhmä on vielä os-
oittanut, että myös kahden muun kuljetusproteiinin P-glykoproteiinin ja BCRP:n 
(breast cancer resistance protein) polymorfioilla voi olla tärkeä merkitys eräille 
statiineille.

Mikko Niemi on kutsuttu farmakogenetiikan arvostetuimpien lehtien (Pharma-
cogenetics and Genomics ja Pharmacogenomics) toimituskunnan jäseneksi ja 
luennoitsijaksi kymmeneen farmakogenetiikkaa käsittelevään ulkomaiseen kok-
oukseen (mm. Gordon Research Conference) vuosina 2007-2010. Hän on kunnos-
tautunut jatkokouluttajana myös kotimaassa: hän on mm. organisoinut suosittuja 
farmakogenetiikan kursseja ja ollut niissä keskeisenä luennoitsijana.

Niemi on toiminut v. 2009 farmakogenetiikan ma. professorina Helsingin yliopis-
tossa. Hänellä on aktiivinen tutkimusryhmä ja kansainvälinen yhteistyöverkosto. 
Hänen oppilaistaan kaksi on jo väitellyt, molemmat kunniamaininnalla, ja kolmen 
väitöskirjat ovat jo pitkällä. Niemi on metodisesti monipuolinen tutkija, joka hal-
litsee keskeiset molekyylibiologian, farmakokinetiikan ja kliinisen lääketutkimuk-
sen tutkimusmenetelmät. Hänen oppilaillaan on ollut etuoikeus saada erittäin 
taitava ja kannustava ohjaaja, joka työskentelee innostuneesti niin laboratoriossa 
kuin koehenkilöidenkin parissa.

Niemi on julkaissut noin 60 alkuperäistutkimusta, useat näistä alan arvostetuim-
missa lehdissä, sekä yli kymmenen katsausta tai pääkirjoitusta. Niemen Hirsch-
indeksi on 24 (lokakuu 2009), ja hänen julkaisuihinsa on viitattu yli 1 500 kertaa. 
Nämä ovat kunnioitettavia lukuja 34-vuotiaalle tutkijalle.

Golf ja laulu ovat olleet Mikko Niemelle läheisiä harrastuksia. Tosin Hämäläis-
Osakunnan laulajat ovat viime aikoina joutuneet tulemaan toimeen ilman yhtä 
ykköstenoreistaan. Golfille aikaa on vielä riittänyt; tasoitus pieneni tänä kesänä 
6,6:een. Suvun kesäpaikka Mikkelissä on myös tärkeä patterienlataamispaikka.

Mikko Niemi sopii erittäin hyvin Duodecimin nuoren tutkijan palkinnon saajaksi. 
Hän on lahjakas, aktiivinen, itsenäisen kykynsä osoittanut lääketieteen tutkija, 
joka on jo nyt kansainvälisesti erittäin arvostettu alallaan. Lisäksi hänen tutkimuk-
sillaan on huomattava teoreettinen ja kliininen merkitys.

PERTTI NEUVONEN, professori, ylilääkäri
Helsingin yliopisto, kliininen laitos, kliinisen farmakologian yksikkö
HUSLAB, Biomedicum 20
HUS PL 705, 00029 HUS

SFY onnittelee Mikkoa lämpimästi arvok-

kaasta palkinnosta ja hienosta työstä!
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05.02.1928 – 02.09.2009

Ensimmäisenä naisena Suomessa farmakologiasta väitellyt Kuopion yli-
opiston farmakologian  emerita professori Anja Helena Tissari kuoli syys-
kuun 2.  päivänä 2009. 

Anja Tissari oli syntynyt Helsingissä helmikuun 5. päivänä 1928, mutta hä-
nen sukujuurensa olivat sekä isän että äidin puolelta Savossa. Ylioppilaaksi 
hän kirjoitti Pieksämäen yhteiskoulusta 1948. Hän valmistui lääketieteen 
lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta 1955. Anja Tissarin haavena oli lasten-
lääkäriksi erikoistuminen. Tuohon aikaan erikoistumispaikan saamisek-
si tohtorin tutkinto oli suureksi avuksi. Niinpä hän hakeutui 1950-luvun 
loppupuolella suorittamaan väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta Helsingin 
yliopiston farmakologian laitokseen.  

Professori V.J. Uuspään ehdotuksesta Anja Tissarin väitöskirjan aiheek-
si muodostui 5-hydroksitryptamiinin (5-HT) eli serotoniinin tutkiminen 
kehittyvässä elimistössä sikiökaudelta täysi-ikäisyyteen asti. 5-HT:n pi-
toisuuksien lisäksi hän mittasi sekä sitä muodostavan että metaboloivan 
entsyymin aktiivisuuksia aivoissa, suolistossa ja veressä. Tutkimus oli hy-
vin uraa uurtavaa. 5-HT:n merkitys aivojen välittäjäaineena oli juuri var-
mistettu muutamaa vuotta aiemmin. Anja Tissari aivan ilmeisesti olikin 
ensimmäinen tutkija, joka paneutui aivojen keskeisten välittäjäaineiden, 
monoamiinien, esiintymisen ja toiminnan merkityksen selvittämiseen eli-
mistön kehityksen aikana. Hän raportoi tuloksiaan eri kongresseissa vuo-
desta 1960 lähtien ja hänen 80-sivuinen väitöskirjansa ilmestyi 1966 Acta 
Physiologica Scandinavican suplementtina. 

Väitöskirjatyössään Anja Tissari mittasi 5-HT:n pitoisuudet biologisesti 
(rotan mahasuikaleen supistumista seuraten). Niinpä ei ollut ihme, että 
hän väitöskirjan valmistumisen jälkeen halusi perehtyä uusiin kemiallisiin 

in Memoriam
- Anja Helena Tissari
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tekniikoihin, ja hän suorittikin tutkimustyötä mm. monoamiinien kuljetuk-
sesta solun kalvojen läpi B.B. Brodien laboratoriossa Bethesdassa NIH:ssa 
USA:ssa (1967-1969). Tämän erittäin aktiivisen tutkimusrupeaman jälkeen 
hän työskenteli Helsingin yliopiston farmakologian laitoksessa (assistent-
tina, apulaisopettajana ja dosenttina). 1970-1980 lukujen vaihteessa hän 
oli vielä yhteensä yli neljän vuoden ajan Bethesdan aikaisen kollegansa 
prof. G.L. Gessan laboratoriossa Sardiniassa jatkaen monoamiineja koske-
vaa tutkimustyötä.

 V. 1988 Anja Tissari nimitettiin Kuopion yliopiston farmakologian apulais-
professorin virkaan, josta jäi eläkkeelle 1993. Kuopiossa hän paneutui sy-
vällisesti opetustyöhön ja myös kurssien suunnitteluun. Anja oli aina ystä-
vällinen ja hymyilevä ja hyväksyi usein suunnitelmat sanalla ”erinomaista”, 
mutta varsinaista sisintään hän ei kaikille paljastanut.

Anja kulki työmatkat jalan, mutta ei halunnut tuhlata niihin liikaa aikaa, 
vaan haki asuntonsa läheltä työpaikkaa. Helsingissä se löytyi talosta, joka 
oli suoraan laitosrakennuksen vieressä. Kuopioon tultuaan hän piirteli har-
pilla karttaan ympyröitä laitosrakennus keskipisteenä ja onnistui hankki-
maan huoneiston ainoasta asuintalosta, joka osui sisimmän ympyrän si-
sälle.

Anjan juuret olivat metsäisellä maatilalla Joroisissa. Tila jäikin vanhempi-
en kuoltua Anjalle ja hänen fyysikko-taiteilija-siskolleen, ja tämän kuoltua 
Anjalle yksin. Anja kävi siellä joka kesä, myös eläkkeellä sairastellessaan, 
pitämässä suuret juhlat sukulaisilleen ja naapureilleen. Kaiken omaisuu-
tensa Anja testamenttasi Suomen Kulttuurirahastolle. 

Anja Tissari muistetaan uurastavana ja tinkimättömänä tutkijana, joka ei 
vähällä luovuttanut. Myös opettajana hän vaati itseltään paljon ja vaati 
myös opiskelijoilta osaamista.

Liisa Ahtee
Mauno Airaksinen
Leena Tuomisto
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SUOMEN PARKINSON-SÄÄTIÖN APURAHAT
julistetaan haettavaksi 15.2.2010 mennessä.
 
Säätiö jakaa apurahoja Parkinsonin tautiin ja muihin liikesairauksiin kohdistuvaan 
tieteelliseen tutkimukseen. Jaettavat apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti nuoril-
le, väitöskirjaa tekeville tutkijoille.

Apurahaa myönnetään seuraavasti:

1.  tieteelliseen tutkimukseen, ensisijaisesti väitöskirjaan johtaville tutkimuksille
2.  matka-apurahoja tieteelliseen kongressiin osallistumiseen (oma posteri, suul-
linen esitys) 
3.  kohdeapurahoja pidempiaikaiseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriö-
tutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.

Hakemusten tulee sisältää tutkimussuunnitelma, tiedot tutkimuspaikasta, ano-
tun apurahan määrästä ja sen käyttötarkoituksesta sekä hakijan lyhyt cv. Matka- 
ja kohdeapurahan osalta lisäksi tulee toimittaa suunnitelmaan perustuva budjetti 
sekä tiedot opintomatkan ohjelmasta.
Tarkemmat hakuohjeet ja apurahahakemus verkkosovelluksineen www.parkin-
sonsaatio.fi.

Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys 3 kuukauden kuluessa 
apurahakauden tai matkan päättymisestä. 

Hakemukset tehdään verkkosovelluksen avulla säätiön kotisivuilta ja yksi allekir-
joitettu kappale liitteineen lähetetään säätiön postiosoitteeseen:
 
Suomen Parkinson-säätiö rs
Porthaninkatu 6 A 19, 20500 Turku

Lisätietoja: 
asiamies Terhi Pajunen-Mäkelä 
puhelin 0400 824 438
saatio@parkinsonsaatio.fi
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Lääketehdas Orion Pharman
Tunnustusapuraha

 Apurahan tarkoituksena on tukea farmakologian 
 tutkimuksessa ja opetuksessa ansioitunutta henkilöä.

 Apurahan suuruus on 2500 €. 

Farmakologiyhdistyksen jäsenten toivotaan esittävän
perusteltuja ehdotuksia Lääketutkimussäätiön hallitukselle

vuoden 2010 tunnustusapurahan saajaksi.

 Ehdotukset tulee toimittaa 12.2.2010 mennessä säätiön 
asiamiehelle, FT Ilkka Reenilälle, Farmakologian ja toksikologian 

osasto, PL 56 (Viikinkaari 5 E), 00014 Helsingin yliopisto.
Lisätietoja antaa asiamies 

(ilkka.reenila@helsinki.fi tai puh. 09–191 59 462).

Lääketutkimussäätiön hallitus
_______________________________________________
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WorldPharma 2010 
Wednesday, July 21, 12:45-14.15

Inflammation, here, there and everywhere
Chairpersons:
Heikki Vapaatalo & Eeva Moilanen

Inflammation in vasculature - could it be affected by nutrition?
Pauliina Jäkälä, University of Helsinki, Helsinki, Finland 

Novel immunomodulatory factors in cardiac hypertrophy and heart failure
Jaana Rysä, University of Oulu, Oulu, Finland

Neuroinflammation - Stem-cell derived neural progenitors and 
inflammatory response in a mouse model of cerebral stroke
Katja Puttonen, University of Kuopio, Kuopio, Finland

Inflammation and obesity - Neuropeptide Y in pathogenesis
of metabolic syndrome
Suvi Ruohonen, University of Turku, Turku, Finland

Novel treatments of arthritis - MAP kinase phosphatases as a target.
Riina Nieminen, University of Tampere, Tampere, Finland
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matka-apurahojen
  hakuilmoitukset

Suomen farmakologiyhdistys myöntää jäsenilleen mat-
ka-apurahoja tieteellisiin kokouksiin osallistumista varten. Matka-apura-
haa voi hakea käyttäen Suomen Farmakologiyhdistyksen sivuilta (www.
sfy.fi > apurahat) löytyvää sähköistä lomaketta tai vaihtoehtoisesti va-
paamuotoisen yhdistykselle osoitetun apurahahakemuksen voi lähet-
tää sihteeri Riku Korhoselle (Immunofarmakologian tutkimusryhmä, 
Lääketieteen laitos/B, 33014 Tampereen yliopisto) 12.2.2010 mennes-
sä. Sähköpostitse tai faxilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Ha-
kemuksen laatimisessa pyydetään noudattamaan Lääketutkimussää- 
tiön apurahailmoituksessa (alla) annettuja yleisiä ohjeita. Matka-apurahan 
saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen matka-kertomuksen yhdis-
tyksen sihteerille matkansa jälkeen. Lisätietoja saa: riku.korhonen@uta.fi.

SFYn johtokunta

Lääketutkimussäätiö julistaa haettavaksi matka-apurahoja  
(á n. 500 €) farmakologian ja sen lähialojen tutkimukseen yhteensä  
7200 €. Erityisesti tuetaan farmakologian maailmankongressiin, 
WorldPharma2010:een osallistuvia nuoria tutkijoita. Säätiön hallituksel-
le osoitetut hakemukset on toimitettava 12.2.2010 mennessä käyttäen 
sähköistä lomaketta (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/4187/lomake.
html), jonka osoite löytyy myös Suomen Farmakologiyhdistyksen sivuilta  
(www.sfy.fi  > apurahat). Vaihtoehtoisesti hakemukset tulee toimittaa sää-
tiön asiamiehelle, FT Ilkka Reenilälle, Farmakologian ja toksikologian osas-
to, PL 56 (Viikinkaari 5 E), 00014 Helsingin yliopisto. Hakemuksen tulee olla 
vapaamuotoinen mutta sisältää oleellinen jäsenneltynä; mitta enintään 2 
sivua + mahd. abstrakti (älä liitä ansioluetteloa tai nimikirjanotetta). Ha-
kemuksessa tulee ilmetä myös muut samaan tarkoitukseen haetut/myön-
netyt apurahat.  Matka-apurahan saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuo-
toisen matkakertomuksen Lääketutkimussäätiön asiamiehelle matkansa 
jälkeen. Apurahaa ei pääasiassa myönnetä, mikäli aiemmin myönnetystä 
apurahasta ei ole toimitettu matkaraporttia. Apurahoista päätetään Lää-
ketutkimussäätiön hallituksen kokouksessa keväällä 2010. Apurahojen 
saajille ilmoitetaan asiasta (e-mail -osoite hakemukseen). Lisätietoja saa: 
ilkka.reenila@helsinki.fi.

Lääketutkimussäätiön hallitus

Sähköisellä lomakkeella(www.sfy.fi > apurahat) voit hakea sekä SFYn että LTSn matka-apurahaa
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Kokouskalenteri
Kotimaassa

22.-23.4.2010 SFY:n vuosikokoussymposium:
  Oulu Symposium on Drug Metabolism:
  Xenobiotics - from Evolution to Medicines
  Oulun yliopisto, Oulu
  Ohjelma kts. sivu 5 ja http://toxgs.utu.fi

Ulkomailla

17.-23.7. 2010  16th World Congress of Basic and Clinical 
  Pharmacology 2010
  Copenhagen, Denmark 
  www.worldpharma2010.dk

2012  EPHAR Congress 2012, Granada, Spain

Tutkijakoulut:

Finpharmanet - http://finpharmanet.utu.fi/news.php
18.-19.8.2010 FinPharmaNet 4th Graduate School Joint Meeting 2010 
  (dates not confirmed)
 
Finnish Graduate School in Toxicology  - http://toxgs.utu.fi/news.php
The Drug Discovery Graduate School (DDGS) - http://ddgs.utu.fi/news.php
The Graduate School in Pharmaceutical Research  http://www.uku.fi/farma-
sia/tutkijakoulu/english/
Clinical Drug Research Graduate School - http://kltk.fi/

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
Kuopion yliopisto 
Farmakologian ja toksikologian laitos
PL 1627, 70211 Kuopio
puh 040-355 2400, fax 017-162 424
e-mail ewen.macdonald@uku.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

Dos. 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

Dos. Ullamari Pesonen
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:


