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uheenjohtajan
alsta

Hyvät SFY:n jäsenet,

Lämmin kiitos yhteistyöstä ja tuesta kuluneen seitsemän vuoden aikana, jotka olen
saanut toimia Yhdistyksen puheenjohtajana.
Oli ilo ja kunnia ottaa vastaan tämä yhdistyksen luottamustehtävä sekä antoisaa päästä
mukaan moniin Yhdistyksen ja lääkealan
toimiin, tehtäviin ja tapahtumiin tämän upean rupeaman aikana. Hyvillä mielin olen nyt
myös jättämässä aktiivisen ja hyvävoimaisen Yhdistyksen johdon Jukka Hakkolan (pj.
2011 alkaen) ja Ullamari Pesosen (vpj. 2011
alkaen) päteviin käsiin ja Oulun loistavan
johtotroikan vastuulle. Onnea ja menestystä tärkeässä työssänne!
Farmakologiyhdistyksen toimintaa on leimannut vahva suuntautuneisuus
tutkimukseen ja koulutuksen kehittämiseen, ja mm. farmakologian alan
tohtorin tutkintoihin johtava tutkijakoulutus on käynyt läpi suuren muutoksen valtakunnallisen tutkijakoulujärjestelmän kehityksen myötä. Tämä
on entisestään vahvistanut ja laajentanut farmakologian alan tutkijakoulutusta ja tohtorin tutkintojen määrää, laatua ja arvostusta.
Puheenjohtajakauteni merkittävimpinä näkökulmina pidän kuitenkin
kansainvälisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja vahvistumista. Kirkkaimpina helminä muistoihin nousevat kansainvälinen EDHF kongressi ja SFY:n 60-vuotisjuhlasymposium Tampereella kesällä 2008 sekä Yhdistyksen vahva panos WorldPharma kongressissa
Kööpenhaminassa kesällä 2010. Suomalaisen farmakologian tutkimuksen
ja tutkijoiden korkea taso näkyy ja tunnustetaan kansainvälisesti. Tämä luo
meille hyvän lähtökohdan suunnatessamme tulevaan, mutta myös kovan
haasteen säilyttää nykyinen vahvasti nousujohteinen kehitys. Erityinen
vahvuus ovat nuoret aktiiviset, hyvin koulutetut ja pätevät tutkijat, jotka
toivat tutkimustuloksiaan vahvasti esiin viimeksi WorldPharma kongressissa yli 2000 farmakologille kaikkialta maailmasta. Tärkeänä haasteena
SFY:lle, meille seniori-farmakologeille ja koko suomalaiselle tiedepolitiikalle näen näiden pätevien nuorten tutkijoiden uran kannustamisen ja
motivoivien nousujohtoisten urakehitysmallien luomisen, sekä akateemisen tutkimuksen, lääketeollisuuden että lääkealan viranomais- ja muiden
asiantuntijatehtävien parissa. Onnistuneen tutkijakoulutusmallin jatkoksi
tarvitaan sisällöllisesti ja taloudellisesti motivoivat urapolut!

4

Henkilökohtaisesti olen kiitollinen Yhdistyksen tuesta toiminnassani Euroopan farmakologijärjestön EPHARin puheenjohtajana kauden 20082010. EPHAR:n tavoitteena on eri tavoin edistää farmakologian alan tutkimusta, koulutusta ja kansainvälistä yhteistyötä erityisesti eurooppalaisten
farmakologien ja kansallisten yhdistysten välillä. EPHARilla oli merkittävä
panos myös WorldPharma 2010 kongressin järjestelyissä, ja EPHAR vietti
20-vuotisjuhliaan kongressin yhteydessä. Toiminta Federaation puheenjohtajana – ja edelleen ”Past President” positiossa sen johtokunnassa – oli
ja on kiinnostava ja tärkeä näköala- ja vaikutuspaikka eurooppalaiseen
farmakologiaan ja sen kehityslinjoihin, mutta myös merkittävä tunnustus suomalaisille farmakologeille – tunnustus korkealle tutkimuksen ja
toiminnan tasolle sekä suomalaiselle organisointitaidolle – sille, jota Ollilan ”maabränditoimikuntakin” nyt liputtaa. EPHARin näkökulmasta SFY
kuuluu suuriin eurooppalaisiin farmakologiyhdistyksiin, meillä on yli 500
jäsentä – tähän kerhoon kuuluu vain kourallinen EPHARin jäsenyhdistyksistä. Suuri jäsenmäärämme hämmästyttää monia, erityisesti kun se suhteutetaan Suomen väkilukuun.
Puheenjohtajakaudellani Yhdistyksellämme on ollut mahdollisuus osallistua kansallisen lääkepolitiikan kehittämiseen erilaisissa työryhmissä ja
lausunnon antajana – viimeksi Lääkepolitiikka 2020 strategiatyössä ja sairaanhoitajien osittaista lääkkeenmääräämistä koskevan lain ja asetuksen
valmisteluissa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on mielestäni erittäin tärkeää työtä, johon toivon yhdistyksen jäseniltä löytyvän aikaa myös jatkossa. SFY:n jäsenkunta edustaa valtavaa osaa koko Suomen farmakologian ja
lääkealan osaamisesta!
SFY:n ja omasta puolestani haluan esittää lämpimän kiitoksen innostavasta,
tuloksellisesta ja erittäin mukavasta ja
mutkattomasta yhteistyöstä Ewenille,
joka on toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana koko kuluneen seitsenvuotiskauden, sekä Yhdistyksen johtokunnalle, jolta olemme saaneet vahvan
tuen toiminnalle. Sydämellinen kiitos
Yhdistyksen sihteerinä toimineille Rikulle ja Hannulle, rahastonhoitaja Riinalle ja tiedotussihteeri Katriinalle sekä
Marille ja Helille ja koko Tampereen farmakologitiimille, joka monin tavoin
on osallistunut paitsi Yhdistyksen myös EDHF kongressin ja EPHARin asioiden hoitamiseen. Olette tehneet upeaa työtä – suurkiitos!
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Tämän vuoden joulukorteissani on lukenut ”Research is fun”. Lääketutkimus on paitsi hauskaa, myös innostavaa, ehkä jopa intohimo – mahdollisuus tehdä työtä, jolla on tarkoitus.
Edmon Danken Sailorin sanoin:
The destinity of man
“It is the destiny of man to move forwards,
doing things he cannot do,
accomplishing the tasks that could not be done,
reaching farther than anyone would imagine.
Birthed under a star,
he cannot rest until he is among them,
reaching them, touching them,
feeling the power of Universe.
He will ride comets across the sky,
and rest himself among the moons.
His whole being is a desire to know,
and only the answers
to the ultimate questions,
will ever satisfy him.”
Rauhaisaa ja rentouttavaa Joulun aikaa
Onnellista ja menestyksellistä Uutta Vuotta!
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SIHTEERIN

PALSTA

Hyvät SFY:n jäsenet,
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Kuopiossa 8.10.2010. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, ja hyväksyttiin muun muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011. Lisäksi kokouksessa valittiin
yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan
jäsenet. Erovuorossa johtokunnassa olivat Ullamari Pesonen ja Esa Korpi.
Esa Korven seuraajaksi johtokuntaan valittiin dosentti Jukka Mäenpää
(Santen Oy) ja Ullamari Pesonen valittiin kolmannelle kaudelle johtokuntaan. Nykyinen puheenjohtaja Eeva Moilanen ja varapuheenjohtaja Ewen
MacDonald luopuivat tehtävistään yhdistyksen johdossa ja jatkavat johtokunnan jäseninä kautensa loppuun. Johtokunnan kokoonpano vuonna
2011 on pöytäkirjassa, joka on tämän Transmitterin sivuilla. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hakkola Oulusta ja varapuheenjohtajaksi
Ullamari Pesonen Turusta. Onnittelut uudelle puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Vaikka tämä vuosi on päättymässä ja joulun vapaat käsillä, on yhdistyksen
ensi vuoden toiminta jo suunnitteilla. Vuosikokous pidetään Helsingissä
14.4.2011. Vuosikokouksen yhteydessä pidetään tieteellinen symposium
yhdessä Suomen Toksikologiyhdistyksen kanssa. Symposiumin aihe on
Free Radicals, mikä on erittäin mielenkiintoinen alue sekä toksikologian
että farmakologian kannalta. Merkatkaa päivä kalenteriin. Symposiumiin
ovat tervetulleet kaikki yhdistyksen jäsenet sekä asiasta kiinnostuneet tutkijat ja yhdistyksen ystävät. Tarkempaa tietoa kokouksesta tulee Transmitterin kautta jatkossa. Varatkaa aikaa kalenteriin myös vuosikokoukselle ja
tulkaa mukaan päättämään yhdistyksen toiminnasta!
Yhdistyksen puheenjohtajuus siirtyy vuoden vaihteessa Ouluun, ja samalla yhdistyksen sihteeri vaihtuu. Kiitän yhdistystä nöyrimmin tästä hienosta vastuutehtävästä, jota olen saanut hoitaa neljän vuoden ajan. Toivotan
menestystä oululaisille kollegoille yhdistyksen johtotehtävissä. Toivotan
myös hyvää ja rauhallista joulua kaikille yhdistyksen jäsenille sekä antoisaa SFY-vuotta 2011.
Riku Korhonen
SFY:n sihteeri
Email: riku.korhonen@uta.ﬁ

Sfyn myöntämät
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huomionosoitukset 2010
SFYn puheenjohtaja Eeva Moilanen luovuttaa yhdistyksen viirin varapuheenjohtaja
Ewen MacDonaldille 60-vuotismerkkipäivän
johdosta.

SFYn puheenjohtaja Eeva Moilanen onnittelee Olavi Pelkosta mittavasta urasta Olavin
“Perspectives to the past, present and future
of the research on drug metabolism” -luennon
jälkeen.

Professori Raimo
Tuominen ojentaa
yhdistyksen viirin SFYn
puheenjohtaja
Eeva Moilaselle
merkkipäivän
johdosta.
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Syyskokouksen

pöytäkirja

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010
SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 62. SYYSKOKOUS

Aika:
Perjantai 8.10.2010, klo 16.30- 17.29
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Canthia L2, Yliopistonranta 1 C, Kuopio
Läsnä: 15 yhdistyksen jäsentä
1. Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. Puheenjohtaja lausui kiitokset hienosta
syyskokouksesta, jonka järjestelyistä vastasi Ewen MacDonald yhdessä kuopiolaisten kollegojen kanssa. Puheenjohtaja toi myös esille suomalaisten farmakologian huomattavan panoksen WorldPharma 2010 –kokouksen tieteellisessä ohjelmassa.
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 riittävästi jäseniä (puheenjohtaja + 14, liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta (Transmitteri 3/2010; liite 2).
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Transmitteri 2/2010; liite 3)
Yhdistyksen vuosikokouksen 2010 pöytäkirja hyväksyttiin. Edellisen kokouksen
päätös, jossa muistiinpanojen virheen vuoksi Lääketutkimussäätiön toiseksi varatilintarkastajaksi valittiin valmistelusta poiketen jo eläkkeelle siirtynyt Jaakko Pohtio, kumottiin. Lääketutkimussäätiön toiseksi varatilintarkastajaksi Pohtion tilalle
valittiin Hannu Riippi.
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2011
Vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 liitteen 4 mukaisesti.
7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen
vuodelle 2011
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 20€ varsinaisilta henkilöjäseniltä ja 800€
kannattajajäseniltä.
Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 liitteen 5 mukaisena.
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8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Yhdistyksen puheenjohtaja Eeva Moilanen ja varapuheenjohtaja Ewen MacDonald ilmoittivat syyskokoukselle haluavansa väistyä yhdistyksen puheenjohtajatehtävistä. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin professori Jukka Hakkola ja varapuheenjohtajaksi professori Ullamari Pesonen.
Johtokunnan jäsenistä erovuorossa olivat professori Esa Korpi ja professori Ullamari Pesonen. Professori Korpi on ilmaissut halunsa jäädä pois johtokunnasta.
Uudeksi jäseneksi johtokuntaan valittiin dosentti Jukka Mäenpää (Santen Oy).
Ullamari Pesonen valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja jatkaa yhdistyksen johtokunnan jäsenenä. Jatkuvuuden kannalta nähtiin hyvänä ratkaisuna, että
Eeva Moilanen ja Ewen MacDonald jatkavat johtokunnassa kautensa loppuun.
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2011 on alla.
Jäsen
I kausi
II kausi
Jukka Hakkola, pj
2011-2013*
Pesonen Ulla-Mari, vpj
2011-2013*
Eeva Moilanen
2004-2006
2007-2009
MacDonald Ewen
2004-2006
2007-2009
Piepponen Petteri
2007-2009
2010-2012
Mervaala Eero
2009-2011
Koulu Markku
2009-2011
Palva Erkki
2009-2011
Jukka Mäenpää
2011-2013
* I kausi puheenjohtajana / varapuheenjohtajana

III kausi

Erovuoro
2014
2014
2010-2012 2013
2010-2012 2013
2013
2012
2012
2012
2014

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valittiin Pauli Ylitalo ja Päivi Aho sekä varatilintarkastajiksi Pekka Rauhala ja Kari Kivistö.
10. Jäsenasiat
Syyskokous hyväksyi viisi uutta henkilöjäsentä:
LT, dos Risto Kerkelä (Oulun yliopisto), M.Sc. Agnieszka Biala, (Helsingin yliopisto),
LK Tuomas Lilius (Helsingin yliopisto), Professori Jari Koistinaho (Itä-Suomen yliopisto) ja Henriikka Salomäki (Turun yliopisto).
11. Ilmoitusasiat
Yhdistyksen kevätkokous pidetään yhteiskokouksena Suomen Toksikologiyhdistyksen kanssa Helsingissä 14.4. 2011. Kokouksen tieteellisen symposiumin aihe
on ”Free Radicals”. Petteri Piepponen toimii SFY:n edustaja kokouksen järjestelytoimikunnassa, ja lisäksi Riku Korhonen Eeva Moilanen ja Jukka Hakkola tieteellisen ohjelman suunnittelussa.
Puheenjohtaja tiedotti yhdistystä EPHAR 2012 –kokouksen järjestelyistä. Suomen
farmakologiyhdistystä on pyydetty nimeämään edustajansa kongressin tieteelliseen toimikuntaan (Scientiﬁc Committee). Johtokunta on päättänyt ehdottaa
SFY:n edustajaksi v. 2011 alusta aloittavaa yhdistyksen puheenjohtajaa, joka tämän kokouksen päätöksen mukaisesti on Jukka Hakkola.
Lääketutkimussäätiön puheenjohtajaksi on valittu professori Eero Mervaala ja varapuheenjohtajaksi dosentti Petteri Piepponen. Petteri Piepponen tiedotti yhdistystä Lääketutkimussäätiön tilanteesta ja varainhoidosta.
Lääketehdas Orionin tunnustuspalkinnon sai tänä vuonna dosentti Pekka Rauhala. Parhaat onnittelut!
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12. Muut asiat
Väistyvä puheenjohtaja Eeva Moilanen esitti lämpimän kiitoksen varapuheenjohtaja Ewen MacDonaldille, sihteeri Riku Korhoselle, tiedotussihteeri Katriina Vuolteenaholle ja rahastonhoitaja Riina Niemiselle arvokkaasta työstä SFY:n hyväksi
sekä tuloksellisesta ja miellyttävästä yhteistyöstä. Eeva Moilanen kiitti myös johtokuntaa sekä kaikkia SFY:n jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja tuesta sekä antoisasta
työrupeamasta yhdistyksen puheenjohtajana, ja luovutti puheenjohtajan nuijan
yhdistyksen vastavalitulle puheenjohtajalle professori Jukka Hakkolalle. Uusi puheenjohtaja kiitti yhdistystä kunniatehtävästä, otti vastaan puheenjohtajan nuijan ja ilmaisi arvostuksensa edeltäjiensä panokseen SFY:n johtotehtävissä.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Tampereella, 22.10.2010.
Vakuudeksi

Eeva Moilanen, puheenjohtaja

Huom!
Pöytäkirjan liitt
eet saat
tarvittaessa tie
dotussihteerilt
ä.
Kts. yhteystiedo
t sivulta 2.

Riku Korhonen, sihteeri

_______________________________________________________
Orionin tunnustusapuraha dos. Pekka Rauhalalle

Farmakologian tutkimuksessa ja opetuksessa kunnostautuneelle jaettavan Orionin tunnustusapurahan sai dos. Pekka Rauhala,
Helsingin yliopiston Biolääketieteen laitokselta.
Apurahan luovutti toimitusjohtaja Timo Lappalainen 23.6.2010 Orion Pharman tiloissa Mankkaalla, Espoossa.
Onnittelut farmakologian tutkimuksessa ja opetuksessa ansioituneelle farmakologille!
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VI Kansainvälinen
Farmakologian
Kongressi
20.-25.7.1975 Helsinki
- muisteloita kongressin järjestämisestä
ennen, aikana ja jälkeen
Kesäinen Kööpenhaminan Worldpharma 2010 -kongressi kirvoitti pintaan
muistoja 35 vuoden takaa Helsingissä järjestetyn VI Kansainvälisen Farmakologian Kongressin järjestelyistä. Innostus, talkoohenki ja halu kantaa ja
ottaa vastuuta mahdollistivat aikanaan suurimman tieteellisen kongressin
järjestämisen Suomessa. Pääsihteeri Erik Klinge ja taloustoimikunnan puheenjohtaja Heikki Vapaatalo aloittavat juttusarjan nyt ja tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Jouko Tuomisto ja sosiaalisen ohjelman toimikunnan puheenjohtaja Pentti Pohto kertovat muistojaan ensi numerossa.

Pääsihteeri Erik Klingen muisteloita
Useimmille tutussa kirjassa ”50 vuotta suomalaista farmakologiaa” on viimeisessä luvussa laajasti kuvattu niitä värikkäitä vaiheita, joiden seurauksena Suomen Farmakologiyhdistykselle myönnettiin heinäkuussa 1970
murskaavalla äänten enemmistöllä VI Kansainvälisen Farmakologian Kongressin järjestämisoikeus. Kirjassa mainittujen syiden ohella suomalaisia
velvoittavan äänestystuloksen syntymiseen vaikuttivat mm. Armas Vartiaisen ja erityisesti Matti K. Paasosen erinomaiset suhteet Yhdysvaltojen
johtaviin farmakologeihin. Ne myötävaikuttivat myös yli 700 amerikkalaisen tutkijan saapumiseen maahamme. Ainakin Japani, Saksan Liittotasavalta, Ruotsi, Sveitsi ja Italia kuuluivat niin ikään maihin, jotka vahvasti
kannustivat farmakologejaan osallistumaan. Lisäksi SFY:n hakemus oli
sekä asiasisällöltään painavin että tyylillisesti vaikuttavin. Kävi ilmi, että jo
hakemukseen liitetty, sekä sittemmin määrätietoisesti täydennetty, tuolloin vielä varsin eksoottista maatamme koskeva turistimateriaali oli innostanut myös perheenjäseniä.
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Järjestelyille oli luonnollisesti eduksi, että oltiin tekemisissä kiistattomasti suurimman Suomessa milloinkaan järjestetyn tieteellisen kongressin
kanssa. Niinpä, maailman ollessa 40 vuotta sitten hyvin toisenlainen, opetusministeri Johannes Virolainen, Helsingin yliopiston rehtori, Helsingin
kaupungin ylipormestari, kaupungin liikennelaitos ja matkailuvirasto sekä
lääketeollisuus pitivät syyskuussa 1969 heti itsestään selvänä, että kyseessä oli kansallinen haaste ja näytön paikka, josta oli selviydyttävä mahdollisimman hyvin. Päättäjien asenne oli osa sitä isänmaallista kansanliikettä ja
talvisodan henkeä, joka oli ominainen kaikille järjestelyihin osallistuneille.
Verkkaisen alun jälkeen kongressihenkilökunnan määrä kasvoi kiihtyvällä
vauhdilla, ollen vuoden 1975 alkupuolella n. 150 henkilöä, joista n. 100 oli
itsemme erikoiskouluttamia, tiiviillä seulalla valittuja opiskelijoita.
Rohkeasti härkää sarvista tarttuvalla on usein onni puolellaan. Merkittävin
onnenpotkumme oli ehkä jo 1972 tehty ratkaisu vaihtaa kongressipaikaksi ajateltu Helsingin yliopiston päärakennus ja Porthania Otaniemessä sijaitsevaan uuteen Teknilliseen korkeakouluun. Luovuimme ruuhkaisesta,
ahtaasta ja kuumasta keskustan kivierämaasta vihertävän puistomaisen,
puhdasta ilmaa ja arkkitehtonisesti merkittäviä, tarkoituksenmukaisia rakennuksia sisältävän merenranta-alueen hyväksi. Esimerkki meille edulliseksi muodostuneesta vastoinkäymisestä syntyi taas siitä, että ulkoministeriö otti meiltä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (ETYK)
vuoksi pois avajaisten pitopaikaksi ajatellun Finlandia-talon pääsalin vain
viikkoa ennen avajaisia, jolloin kaikki kutsut oli jo lähetetty. Avajaiset päätettiin tällöin siirtää varapaikkana olleeseen avaraan, selvästi parempia
seurustelumahdollisuuksia tarjoavaan jäähalliin. Hätäratkaisu oli onnellinen, koska avajaisiin osallistui 2384 ilmoittautuneen asemesta n. 3000
henkilöä, mikä olisi roimasti ylittänyt Finlandia-talon kapasiteetin. Hyvin
suunnitellun Dipolissa rekisteröityvien osanottajien kuljetuksen siirtäminen Finlandia-talon asemesta jäähalliin tapahtuvaksi ei tuottanut mitään
vaikeuksia.
Rekisteröityneitä osallistujia oli 3506. Heidän elämänsä helpottamiseksi
Helsingissä vietettävän viikon aikana ja heidän viihtyvyytensä lisäämiseksi oli tehty monenlaisia valmisteluja. Suunnittelua ja toimenpiteitä helpotti ratkaisevasti se, että kongressitoimistolla oli kongressia edeltävinä
kuukausina tilanne tiukasti hallinnassaan. ATK-pohjaisten ilmoittautumislomakkeiden ansiosta, joiden aikaansaaminen tuolloin oli vaivalloista
pioneerityötä, se tiesi koko ajan tarkasti millaiseksi osallistumisfrekvenssi
tieteellisen ja sosiaalisen ohjelman moniin sektioihin oli muodostumassa. ATK-pohjaisissa abstraktilomakkeissa kysyttyjen hakusanojen avulla
voitiin 670-sivuiseen abstraktikirjaan laatia tavanomaisen tekijäindeksin
lisäksi myös monen lukijan kaipaama aiheindeksi, mitä ei oltu IUPHAR:in
aiemmissa kongresseissa tehty.
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Tarjolla oli myös lukuisia muita sellaisia palveluja, joita ei siihen aikaan
tieteellisissä kongresseissa tavattu. Kaupungin liikennelaitoksen (järjestelykoneistollemmekin) ilmaisilla busseilla, jotka oli varustettu kongressin
omilla oppailla, osanottajat vietiin aamuisin jokaisesta 29 hotellista Otaniemeen ja illan suussa sieltä takaisin. Kongressialueella oli oma palvelupiste mm. kongressin pankiksi valitulla Kansallis-Osake-Pankilla (KOP),
Matkatoimisto Arealla ja kongressin lentoyhtiöllä SAS:llä. Lisäksi posti- ja
lennätinlaitos oli pystyttänyt sinne oman postitoimipisteensä, jossa mm.
myytiin kongressin kunniaksi
painettua postimerkkiä (Kuva
1) ensipäivän leimalla varustettuine kirjekuorineen. Postitoimipisteen vieressä oli suuren suosion saavuttanut ystävällisten
opiskelijoiden hoitama Wrapping-Desk, jossa pakattiin kotiin
lähetettäväksi ne kongressidokumentit ym. tavarat, joita ei
haluttu kantaa tai ottaa mukaan
post congress -turistimatkalle
esim. Lappiin tai Leningradiin.
Kongressialueella oli edelleen Kuva 1 Kongressin kunniaksi painettu silloisen
tilapäinen terveysasema, joka kirjemaksun mukainen 70 pennin postimerkki.
antoi lääketieteellistä ja ham- Sen viesti on, että liian suuri plasmapitoisuus
maslääketieteellistä ensiapua ja painaa lääkkeen nauttijan polvilleen kun taas
johon myös kuului liikkuva te- oikea pitoisuus tekee hänestä terveen.
hohoidon yksikkö.
Kaikki oli suunniteltu antaumuksella ja poikkeuksellisen perusteellisesti
varautuen lähes kaikkeen mahdolliseen. Jälkikäteen järjestäjien mieleen
ei juurikaan tullut asiaa, joka olisi pitänyt suunnitella toisin tai oli jäänyt
toteuttamatta. Kongressi onnistui tieteellisesti ja taloudellisesti hyvin, ja
sateisten kuukausien jälkeen aurinkokin paistoi miltei koko ajan. Yksittäisiltä osanottajilta saatu palaute oli vertaansa vailla. Sama koski myös
amerikkalaisessa The Pharmacologist -lehdessä 1976 olleita kommentteja
ja Helena Raškován ja Börje Uvnäsin myöhemmin kirjoittamassa The History of IUPHAR -kirjassa. Varjopuolena oli että monet suomalaiset tutkijat,
etenkin Helsingin yliopiston farmakologian laitoksessa työskennelleet,
menettivät runsaasti tutkimukselle kuuluvaa aikaa. Täydellisen onnistumisen myötä kaikki kuitenkin kokivat tehneensä jotakin hyvin hyödyllistä.
Hankkimansa suuren good-willin lisäksi kongressi toimi ponnahduslautana ammattimaisen kongressien järjestelytoiminnan käynnistymiselle Suomessa. Pitkään suunniteltu kongressin logo, joka sittemmin hyväksyttiin
SFY:n logoksi, elävöittää säännöllisesti mm. tämän lehden kantta.
Erik Klinge, pääsihteeri
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Taloustoimikunnan puheenjohtaja
Heikki Vapaatalon muisteloita
Helteisessä heinäkuussa 1969 pidettiin Baselissa 4. Kansainvälisen Farmakologiliiton IUPHAR:in kongressi. Edelliset olivat olleet Tukholmassa
(1961), Prahassa (1963) ja Sao Paulossa (1966). Rohkeus ei riittänyt aivan
ensimmäisiin ja rahat eivät kolmanteen, vaikka jo olin kokenut itseni farmakologiksi, olinhan aloittanut keväällä 1962 ”farmiksella” ja väitöskirjakin
oli jo tekeillä. 1968 elokuussa väittelin Jouko Tuomiston kanssa peräkkäisinä päivinä, hän ensin. Myös tiedekunnan kokouksessa Jouko tohtoroitiin
aakkosjärjestyksessä ennen minua.
Baselissa olin kolmannella matkallamme suuresti arvostamani ohjaajani ja opettajani Matti Paasosen kanssa. Asuimme pienen sveitsiläisen
perhe”hotellin” vinttikerroksessa vaatimattomasti, kuten Matilla oli tapana. Kongressi oli myös varsin vaatimattomasti, ellei heikosti järjestetty,
luentosalit eri rakennuksissa etäällä toisistaan jne. Niinpä 6. kongressia
Suomessa verrattiin myöhemmin usein Baselin kokoukseen. Ne olivat 180
astetta erilaisia - meidän eduksemme.
Kun Suomi ja Helsinki (34 ääntä) päihittivät IUPHAR:in valtuuskunnassa
1970 postiäänestyksessä Italian (8 ääntä) ja Israelin (3 ääntä), alkoivat Siltavuorenpenkereellä, Helsingin farmiksella valmistelut 1975 järjestettävään
kongressiin. Perustettiin toimikuntia, minut Oulun yliopiston farmakologian apulaisprofessorina määrättiin talousvaliokunnan puheenjohtajaksi.
Varsinaiset TALKOOT alkoivat. Kaikki puhalsivat yhteen hiileen. Vain kerran kuulin pitkän päivän jälkeen jonkun lausahtavan: ”Tää on kyllä Matin
kongressi, sais ite tehdä sen ja sen.” Mutta kyllä teki Matti ja muutkin.
V. 1972 järjestettiin 5. IUPHAR:in kongressi San Franciscossa. Vankka ja
runsaslukuinen suomalaisdelegaatio lähti ottamaan oppia ja kuulemaan
ohjeita kongressin järjestelyistä. Tilaisuus pidettiin useassa loistokkaassa
hotellissa kaupungin keskustassa, mutta matkaa luentopaikasta toiseen
kertyi ja monta oppia, että näin ei pidä tehdä. Saimme myöhemmin käyttöömme kongressin lahjoittajien listan ja summat.
Kongressin jälkeen matkustimme mannerta poikin ja monia m(i)eluisia
muistoja jäi mieleeni niin opettajistani kuin oppilaistanikin. Talousvaliokunnan kannalta tärkeä mukana ollut henkilö oli Lääkäriliiton talouspäällikkö Matti Niemistö, hänkin edesmennyt. Tuon parin viikon aikana sain
ekonomilta opetusta taloudenhoidosta, sillä hänellä oli kokemusta monista järjestelytehtävistä mm. silloiset Helsingin “Lääkäripäivät”. Matti Niemistö osallistui moniin kokouksiimme selkein kannanotoin ja toimi tilintarkastajanamme. Ehkä kaikkein tärkein oli hänen suosituksestaan tehty
päätös, että kongressin virallinen rahayksikkö on Sveitsin frangi, ei Yhdysvaltain dollari eikä mikään muukaan. Saksan markka oli tuolloin heikko,
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vähän Suomen markkaa parempi samoin kuin Ranskan frangi. Saksan
markkahan ei olisi tullut kyseeseen muutenkaan, mihin liittyi myös presidenttimme päätös, että ”oﬃcial carrier” ei voinut olla Lufthansa, jota minä
kannatin Saksan kävijänä ja koska se tarjosi meille parhaat edut. Finnair ei
luvannut juuri mitään. SAS tuntui toiseksi parhaalta tarjouksissaan ja postimme kuljettajana ympäri maailmaa. Se valittiin. Valinta oli onnistunut.
Tuosta Sveitsin frangin valinnasta purnasi lähes koko International Advisory Boardin joukko eli IUPHAR:laiset. He myöskin vaativat alkuperäisen
budjettimme mukaisen osanottomaksun alentamista, mitä vastustin tiukasti, mutta hävisimme. Rahat piti hankkia muulla keinoin. Toisen alennusvaateen torjuimme, samoin kuin vaateet Boardin jäsenten matka- ja
majoituskulujen kattamisesta. Rasitteeksi tulivat vielä opiskelija-alennukset ja alennukset silloisen Itä-Euroopan sosialistisista maista saapuville
delegaatioille. Sieltäpäin tuli todella paljon vieraita, ja niinpä lähes 4 000
osanottajineen kongressi olikin siihen asti suurin Suomessa järjestetty tieteellinen kokous!
Mutta Sveitsin frangiin. Olimme rakentaneet budjetin 3 000 aktiiville osanottajalle (á 320 SFr) frangin kurssin Suomen markkaan nähden ollessa v.
1972 jotakin 1.20. Kun osanottomaksuja alkoi kertyä, ja kongressi pidettiin
kurssi oli 1.42 eli 17% “korko” tuli muutamassa vuodessa. Kun osanottajamäärä vielä kasvoi tuhannella, ja menopuolessakin taisi säästyä, voitiin
perustaa Lääketutkimussäätiö. Yhdysvaltain dollari seilasi ylös alas, ja olisi
lopulta tuottanut meille miinusta.
IUPHAR:in Advisory Boardissa oli kuitenkin järjestelyvaiheen talousahdinkoamme ymmärtäviäkin. Heistä haluan erityisesti mainita äskettäin
edesmenneen professori Helena Rašková ja professori Ullrich Trendelenburgin (suuren Suomen ystävän), myöhemmin Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtorin ensimmäisessä tiedekunnan
promootiossa 1982. He ja silloinen Orion Oy:n lääketieteellinen johtaja
Joachim Alberty avasivat tuttavuuksillaan minulle merkittävien saksalaisten lääketehtaiden ovet, kun nousin ilmaislipulla SAS:n koneeseen SK 741
Helsingissä 4.11.1974 klo 8.10, ja lensin Tukholman kautta Frankfurtiin
vierailemaan iltapäivällä lääketehdas Hoechstiin. Lentokentällä minua oli
vastassa pitkä musta Mercedes ja kuljettaja. Vastaanotto oli ylitsevuotavan
ystävällinen. Paruin surkeaa talouttamme. Mutta kun se tapahtui saksaksi, kongressin tilille siirrettiin ehkä säälistä huomattavaa tukea. Seuraavina päivinä vuorossa olivat mm Boehringer-Mannheim, BASF, Knoll, Bayer,
Madaus, Boehringer-Ingelheim, Kali-Chemie vanhassa kotikaupungissani
Hannoverissa. Sen lääketieteellisen korkeakoulun farmakologian professorin, esimieheni Erik Westermannin nimi oli kullanarvoinen, kun saatoin
kertoa olleeni hänen oppilaansa. Kaikkialla vastaanotto oli mitä ystävällisintä, ja monesta tapaamastani henkilöistä tuli tällä tavoin tuttavia ja ystäviä tuleville vuosille ja vuosikymmenille.
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Itse kongressin aikana en juuri ehtinyt luennoille paitsi esittelemään myöhemmin Nobel-palkitun ja aateloidun britin James W. Blackin H2-histamiinireseptorien ja adrenergisten beetasalpaajien keksijän. Oli siinä yhdelle,
hyvin vaatimattomalle tiedemiehelle merkittävät oivallukset ja ansiot!
Suurin osa ajasta kului Dipolin toimistohuoneessani, kun uusia ja uusia
yksittäisiä nuoria ja vanhempia tutkijoita itäisistä maista tuli rahatta ja
asunnotta kongressiin. Ainoa mahdollisuus oli majoittaa heidät - juniorit
ja seniorit - Otaniemen urheiluhallin siskonpedeille ja yrittää “riistää” heiltä
edes jotakin kongressin kassaan. Hävetti.
Plussanpuolellekin pääsimme toimistossani, kun Paasosen, Klingen, Pohdon ja Tuomiston kanssa neuvottelimme kongressiproceedings-kirjasarjan suunnitellun kustantajan (Pergamon Press) kanssa. En pitänyt vastapuolen neuvottelijasta. Hän halusi määrätä hinnan, jota oli jo pitkään
hiottu etukäteen. Piti vain panna nimet paperiin. Ryhdyin kuitenkin äitini
opettamalla tavalla tinkimään. Ärtymyksen puna kohosi kustantajan edustajan kauluksen alta ja hiki otsalle. Olihan kuuma heinäkuun päivä. Matti
Paasonenkin jo vinkkasi: “Anna periksi”. Emme antaneet. Neuvottelu päättyi meille edullisesti, kun kustantajan sihteerirouva kuiskasi johtajalleen,
että lento lähtee tunnin päästä ja taksi oli tilattu. Nimikirjoitus punottavalta vieraalta saatiin sananmukaisesti ”lennossa”. Säästöä tuli, kun saimme
luvan painattaa kirjat Suomessa, Forssan kirjapainossa, oﬀset-tekniikalla.
Säästöjä saatiin myös, kun Euroopan Turvallisuus ja Yhteistyökokous
(ETYK) meinasi kaatua päälle ja kongressi peruuntua, mutta muut kollegat
muistelevat varmaan sitä omissa kirjoituksissaan. Joka tapauksessa avajaiset jouduttiin siirtämään Dipolista Helsingin silloiseen jäähalliin, jolloin
tarjoilukin ymmärrettävästi yksinkertaistui, sämpylä- ja olutlinjalle. Silti
kaikilla oli hauskaa, ja rahaa säästyi. Matti Niemistö neuvoi rahan talletuksessa, ja talousvaliokunnan sihteerin nuoren lisensiaatin, oikean käteni
Pekka Anttilan pankinjohtajaisä etsi lyhyillekin talletuksille parhaat korot.
Lainaa muuten sai noihin aikoihin 12–14%:n korolla ja talletuksista saattoi saada 8% (Sic!). Sittemmin Pekka Anttilasta tuli pitkäaikainen Tampereen Lääkäripäivien pääsihteeri ja lääkintöneuvos. Meidän kongressimme
mittava osanottajamäärä oli samaa suuruusluokkaa kuin viimeisillä Tampereen Lääkäripäivillä ja budjettikin. Kongressimme budjetti oli n. 2 milj.
markkaa, josta rekisteröintimaksut tuottivat n. 2/3, valtion tuki (OPM) oli n.
10%, yritystuki n. 13% ja proceedings-kirjat n. 8%. Näyttelytuotto oli kovin
pieni samoin kuin IUPHAR:n tuki.
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Pienistä puroista… Järjestelytoimikunta, joka ei ollut säänennustaja, arveli,
että kongressin aikana voisi sataa. Vieraanvaraisuuteen haluttiin kuuluvan
taitettava sateenvarjo kongressilaukussa, koska meilläkin piti siirtyä ulkokautta joihinkin luentosaleihin. Vastustin tiukasti. Kongressihan on keskellä helteistä heinäkuuta. Minua luvattiin syyttää, jos daamien kampaukset
tärveltyisivät. Arvelin, että osanottajilla voisi olla omiakin sateenvarjoja
mukana. Myönnyin kuitenkin muoviseen sadeviittaan, jonka sai noin 1/10
sateenvarjon hinnasta. Aurinko paistoi heleästi koko viikon. Kun viimeinen
luento perjantai-iltapäivänä päättyi, bussit lähtivät kaupunkiin ja ETYK oli
alkamassa, ensimmäiset sadepisarat tipahtelivat.
Seuraava IUPHAR-kongressi päätettiin pitää Pariisissa v. 1978. Mutta se onkin jo toinen juttu, ja taas huonommin järjestetty.
Jos lukija uskoo, että asiat olivat näin, hän ei ole väärässä. Osa niistä oli
sinnepäin, osa ei. Katso kirja ”50 vuotta suomalaista farmakologiaa”. Mutta
muisteloistahan on kysymys.
Joku on kysynyt, ryhtyisinkö samaan uudestaan? Olen vastannut painokkaasti: ”Kyllä” (jos saisin silloisen tuen ja turvan, ekonomi Kaarina Pohdon
vielä toimistonhoitajaksi). Niin hauskaa, niin hienoa yhteispeliä pelattiin ja
ystävystyttiin upeiden ihmisten kanssa. Yllytän teitä nuorempia vastaaviin
ponnistuksiin ja onnistumisiin. Eroava Eeva puheenjohtaja voisi varmaan
kertoa samanlaisia tuntemuksia parin vuoden takaisesta EDHF-kokouksesta, tamperelaisten talkoista.
Heikki Vapaatalo, taloustoimikunnan puheenjohtaja

Kuva 2 Kongressin mainos, International Urology and Nephrology 7, 1975.
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Story of
WorldPharma2010
WorldPharma2010 - 16th World Congress
of Basic Clinical Pharmacology was held 1723 July 2010 in Bella Center, Copenhagen,
Denmark. Drug Discovery Graduate School
(DDGS) had encouraged students to participate the conference and therefore I had also
decided to apply for travel grants and to register to the conference. Luckily I managed to
get a travel grant for 600 euros from the Finnish Concordia Fund and DDGS supported the
rest of my travel expenses.
Totally about 20 people from DDGS decided to participate in WorldPharma. All
DDGS members departed already on Friday 16th of July, since we participated
in the Drug Research Academy and FinPharmaNet Satellite Meeting on Saturday
17th of July in the University of Copenhagen. From the FinPharmaNet graduate
schools totally about a dozen graduate students representing DDGS, GSPR (Graduate School in Pharmaceutical research) and CDRGS (Clinical Drug research Graduate School) gave presentations in the meeting. I found the meeting very nice,
not only because I had the possibility of giving my own presentation there but
also because it was very interesting to know what the hot topics of research are
in the other graduate schools at the moment. I was actually a little bit surprised at
how much the research targets could vary between the graduate students. However, after thinking more thoroughly the FinPharmaNet graduate school network,
it is only natural that the research areas vary a lot since there are students from so
many diﬀerent training programs extending from biology and medicine to pure
chemistry. In addition, when it comes to drug development and research, I do
ﬁnd it very important that there are these graduate school networks, since they
are a great way to get young and enthusiastic scientists together and to collaborate.
What it comes to the program of the Satellite Meeting, I actually found it very
well organized. If it had been winter the program had been perfect, but of course
when it was a sunny Saturday in the middle of the best summer time, I do believe
that most of the students might have wanted to spend a bit more time in the
university yard than in that hot lecture room. All in all, the social program of the
meeting was especially pleasant, the university tour into the heart of making pills
and tablets was fascinating and the dinner at Tivoli later in the evening was very
tasty and relaxing.
The actual WorldPharma conference started on Sunday 18th of July when I participated in the eight satellite meeting of Pharmacology of adrenoceptors, where
also Jukka Sallinen and Mika Scheinin gave interesting presentations. During the
next days there were a wide scale of lectures, conferences, workshops and symposia representing quite nicely both basic and clinical pharmacology. To mention
just a few examples of the wide variety of the presentations I would like to say that
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the function of natural products as medicines, the story of the H1N1 inﬂuenza virus vaccine development as well as the possibilities in the drug taste assessment
were especially interesting. However, for me the most memorable lecture was the
plenary lecture with a headline “New drug targets for headache”. Even though
my own Ph.D. studies are far away from headache and all about cancer, the word
headache immediately reminded me of my own migraine. Therefore I went to
listen to the lecture and it might just be that I managed to make the longest notes
ever from that very encouraging lecture given by Jes Olesen. Knowing that there
are so many ways to ﬁght against migraine, really gave me hope of winning my
own one day.
Overall the conference gave me valuable up to date information of the latest discoveries in the area of drug research and development. I also noticed important
prospects to consider in the future while continuing and planning my own studies. In addition, my poster presentation was very successful since there were several researchers interested in both my methods as well as results. Along with the
scientiﬁc program, the social part of the journey oﬀered me a lot, since I had only
been seven months in the Drug Discovery Graduate School and I did not know
the other students very well. In Denmark I had the possibility to spend time with
the other graduate school members and that I think was maybe the best part of
the trip.
In the end of my story I would also like to mention something about my free time,
which I luckily also managed to enjoy, even though my conference schedule was
pretty tight. I found Copenhagen a very beautiful city, which was ﬁlled with old
buildings, bicycles and fashion. Unfortunately the European Shoe and Fashion
Center in the Bella Center was still under construction, but I still found a lot of
nice places to visit in the city center. I do have to say that Kongens Nytorv was
deﬁnitely the most beautiful part of Copenhagen. There were a lot of historical
elements and especially the little channel called Nyhavn was very cosy, almost
like the Aura River and reminded me of my home Turku. Overall I had a great time
travelling around the city, even though I did also have some backlashes during
my sightseeing. After walking quite a long way along the shore to ﬁnally see and
photograph the little mermaid, right before the destination my camera run out
of batteries. Luckily, that I could still compensate with my cell phone, but when
I realized that the mermaid had been transferred to China that I could not ﬁx by
any means. However, despite the mermaid, I am really happy with the outcome of
the trip and I will deﬁnitely visit Copenhagen again - but then I will check out the
location of the mermaid beforehand.
Written by
Niina Santio
Doctoral student, Drug Discovery Graduate School (DDGS),
University of Turku
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SUOMEN PARKINSON-SÄÄTIÖN APURAHAT
julistetaan haettavaksi 15.2.2011 mennessä.
Säätiö jakaa apurahoja Parkinsonin tautiin ja muihin liikesairauksiin kohdistuvaan
tieteelliseen tutkimukseen. Jaettavat apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille, väitöskirjaa tekeville tutkijoille.
Apurahaa myönnetään seuraavasti:
1. tieteelliseen tutkimukseen, ensisijaisesti väitöskirjaan johtaville tutkimuksille
2. matka-apurahoja tieteelliseen kongressiin osallistumiseen (oma posteri, suullinen esitys)
3. kohdeapurahoja pidempiaikaiseen jatko-opiskeluun ulkomaisessa liikehäiriötutkimukseen erikoistuneessa keskuksessa.
Hakemusten tulee sisältää tutkimussuunnitelma, tiedot tutkimuspaikasta, anotun apurahan määrästä ja sen käyttötarkoituksesta sekä hakijan lyhyt cv. Matkaja kohdeapurahan osalta lisäksi tulee toimittaa suunnitelmaan perustuva budjetti
sekä tiedot opintomatkan ohjelmasta.
Tarkemmat hakuohjeet ja apurahahakemus verkkosovelluksineen www.parkinsonsaatio.ﬁ.
Myönnetyn apurahan käytöstä on tehtävä säätiölle selvitys 3 kuukauden kuluessa
apurahakauden tai matkan päättymisestä.
Hakemukset tehdään verkkosovelluksen avulla säätiön kotisivuilta ja yksi allekirjoitettu 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

matka-apurahojen
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hakuilmoitukset
Sähköis
(www.sfy.ﬁ > apellä lomakkeella
ura
SFYn että LTSn hat) voit hakea sekä
matka-apurah
aa

Suomen
Farmakologiyhdistys myöntää jäsenilleen
matka-apurahoja tieteellisiin kokouksiin osallistumista varten. Matka-apurahaa voi hakea käyttäen Suomen Farmakologiyhdistyksen sivuilta (www.sfy.ﬁ > apurahat) löytyvää sähköistä lomaketta tai
vaihtoehtoisesti vapaamuotoisen yhdistykselle osoitetun apurahahakemuksen voi lähettää sihteeri Risto Kerkelälle (Farmakologia ja toksikologia, Biolääketieteen laitos, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto) 28.2.2011
mennessä. Sähköpostitse tai faxilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
Hakemuksen laatimisessa pyydetään noudattamaan Lääketutkimussäätiön apurahailmoituksessa (alla) annettuja yleisiä ohjeita. Matka-apurahan saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen matka-kertomuksen
yhdistyksen
sihteerille
matkansa
jälkeen.
Lisätietoja saa: risto.kerkela@oulu.ﬁ.
SFYn johtokunta
Lääketutkimussäätiö julistaa haettavaksi matka-apurahoja (á n.
500 €) farmakologian ja sen lähialojen tutkimukseen yhteensä 7000 €.
Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 28.2.2010
mennessä käyttäen sähköistä lomaketta (https://elomake.helsinki.ﬁ/lomakkeet/24730/lomake.html), jonka osoite löytyy myös Suomen Farmakologiyhdistyksen sivuilta (www.sfy.ﬁ>apurahat). Vaihtoehtoisesti
hakemukset tulee toimittaa säätiön asiamiehelle, FT Ilkka Reenilälle, Farmakologian ja toksikologian osasto, 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). Hakemuksessa tulee ilmetä myös muut
samaan tarkoitukseen haetut/myönnetyt apurahat. Matka-apurahan
saaja sitoutuu toimittamaan vapaamuotoisen matkakertomuksen Lääketutkimussäätiön asiamiehelle matkansa jälkeen. Apurahaa ei pääasiassa
myönnetä, mikäli aiemmin myönnetystä apurahasta ei ole toimitettu
matkaraporttia. Apurahoista päätetään Lääketutkimussäätiön hallituksen
kokouksessa keväällä 2011. Apurahojen saajille ilmoitetaan asiasta (e-mail
-osoite hakemukseen). Lisätietoja saa: ilkka.reenila@helsinki.ﬁ.
Lääketutkimussäätiön hallitus
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