
V 
uosi 2016 alkaa 

lähestyä loppu-

aan. Euroopan 

farmakologian kattojär-

jestön EPHAR:in val-

tuuston kokous järjes-

tettiin Turkissa 28. 

heinäkuuta 2016. Ko-

kouksessa oli tarkoitus 

valita uusi hallitus 

kaudelle 2016-2020, 

mutta vajaa kaksi viikkoa 

ennen kokousta tapah-

tunut Turkin vallankaap-

pausyritys aiheutti sen, 

että useiden eri maiden 

yhdistysten edustajat 

jättäytyivät pois ko-

kouksesta. Turkin 

epävakaa tilanne sai jat-

koa, kun Istanbulin len-

tokentälle suunnatut is-

kut lamaannuttivat koko 

lentoliikenteen juuri ko-

kouksen yhteyteen  ra-

kennetun symposiumin 

puolivälissä. Hallituksen 

valintaa päätettiin lykätä 

Wienissä marraskuun 4. 

päivänä pidettävään 

ylimääräiseen kokouk-

seen. Suomesta ehdok-

kaana ollut farma-

kologiyhdistyksen pu-

heenjohtaja Markus 

Forsberg valittiin 

EPHAR:n hallituksen 

edustajistoon uudelle 

nelivuotiskaudelle. On-

nittelut hänelle! 

EPHAR:n kokouksesta 

raportoidaan enemmän 

seuraavassa Transmitte-

rissa. 

Terveiset toimituksesta! 

Julkaisija:  Suomen Farmakologiyhdistys 

Toimitus: Tiedotussihteeri Timo Sarajärvi 

Kuvat: Aaro Jalkanen, Timo Sarajärvi 

Yhteystiedot:  Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, PL 1627, 

70211 Kuopio 

Puh: 050-3871272, e-mail: tiedottaja@sfy.fi   

Osoitteenmuutokset: osoitteessa http://www.sfy.fi/jasentietojenpaivitys.html tai e-mail: 

tiedottaja@sfy.fi 

Materiaalin toimittaminen Transmitteriin: Seuraava Transmitteri 3-4/2016 ilmestyy paperi-

sena versiona marraskuun lopussa 2016. Lehteen tarkoitetut kirjoitukset ja tiedotteet 

pyydetään toimittamaan tiedotussihteerille 17.11.2016 mennessä. Toimitus pidättää oikeuden  
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Puheenjohtajan palsta 2 

SFY/LTS apurahat 3 

V.  016  Orionin tun-

nustusapuraha  

4 

Jäsenasiat ja kokous-

kalenteri 

6 

Suomen Farma-

kologiyhdistyksen ko-

koukset ja symposiumit 

7 

SFY:n toiminta ja jä-

senmaksut 

8 

SFY:n kannattajajäse-

net ja johtokunta 

9 

Tässä numerossa: 

7.11.2016 No. 118, 33. vuosikerta  

S U O M E N  F A R M A K O L O G I Y H D I S T Y K S E N  J Ä S E N L E H T I  2 / 2 0 1 6  

e-Transmitteri 

Loppuvuoden ajan toi-

mitus on harmikseen 

joutunut painimaan jul-

kaisumateriaalin niuk-

kuuden kanssa. Tarkoi-

tus on kuitenkin saattaa 

toimituksen kol-

mivuotiskausi kunnialla 

päätökseen, ja toimittaa 

tämän vuoden  viimei-

nen tupla-Transmitteri 

nro 3-4 ennen joulu-

kuussa Kuopiossa 

pidettävää yhdistyksen 

syyskokousta. Toivotta-

vasti mahdollisimman 

moni jäsen pääsee 

paikalle. Tarkempaa 

tietoa kokouksesta löytyy 

tämän lehden sisä-

sivuilta sekä SFY:n inter-

net-sivuilta www.sfy.fi/

kokouksia.  

Transmitterin toimitus 

toivottaa kaikille luki-

joille hyvää loppusyksyä 

ja alkavaa joulun 

odotusta!  

mailto:tiedottaja@sfy.fi
http://www.sfy.fi/jasentietojenpaivitys.html
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Tervehdys kollegat, 

Ensilumi on satanut 

suurimpaan osaan Suo-

mea. Joudumme kuiten-

kin luultavasti vielä 

odottelemaan ”oikean” 

talven tuloa. Sitä odotel-

lessa on hyvä valmistau-

tua loskakeleihin ja Slush-

tapahtumaan. Terveys- ja 

hyvinvointiteknologia on 

kovassa nousussa Suo-

messa ja on ollut näkyväs-

ti esillä kahdessa edelli-

sessä Slushissa. Monet 

uusista terveysteknologi-

an innovaatioista ovat 

pelejä muistuttavia mo-

biilisovelluksia, joilla py-

ritään parantamaan esi-

merkiksi unen laatua tai 

seuraamaan syöpä-

potilaan vointia. Erityisen 

kiinnostavia ovat 

sovellukset, joissa pieni-

kokoisella anturilla mi-

tataan elimistön bio-

signaaleja ja lähetetään ne 

älypuhelimen avulla 

hoitohenkilöstön arvi-

oitavaksi. Esimerkkeinä 

voisi mainita vaikka elek-

tronisen glukoosintaso-

mittauksen. Biosignaalien 

mobiilimonitorointitekno-

logia on myös tulossa ko-

vaa vauhtia lääkevasteen 

mittaamiseen. Nyt kan-

nattaa verkottua ter-

veysteknologian ke-

hittäjien kanssa ja huomi-

oida vasteen mittaamis-

teknologian mahdollisuu-

det jo lääkekehitysvai-

heessa. 

Viime vuonna Slushissa 

järjestettiin kokeiluna  

Science Pitch -tapahtuma, 

jossa tutkijat esittelivät 

tuloksiaan ja ideoitaan 

liike-elämän edustajille. 

Tänä vuonna Slushissa 

järjestetään Science Track, 

jonka tavoitteena on 

tieteen arvostuksen nosto, 

huipputasoisen tieteen 

tuominen lähemmäs 

yritysmaailmaa ja riskin-

ottoon kannustavien tutki-

musavausten mahdollista-

minen. Kiinnostavimman 

uuden avauksen esittä-

välle post doc -tutkijalle 

on luvassa 100 000 euron 

palkinto eli kilpailulla 

halutaan myös tarjota 

rahoitusta rohkealle ide-

alle. Haku on auki 

11.11.2016 saakka, joten 

mukaan ehtii vielä. 

Meidän lääkekehittäjien 

on aika ottaa mallia ter-

veysteknologian tutki-

joista ja rohkaistua 

”lavalle”. Uskon, että mo-

net lääkehoitokonsepti-

ideat ovat jääneet 

pöytälaatikkoon, koska 

niiden testaamiseen on 

ollut vaikea löytää rahoi-

tusta. 

SFY:n syyskokous järjes-

tetään 12.12.2016 Kuopi-

ossa. Tieteellisen sympo-

siumin teemana on aivo-

sairauksien uudet mallit ja 

hoidot. Syyskokouksessa 

käsitellään sääntömääräis-

ten asioiden lisäksi SFY:n 

sääntöjen päivittäminen. 

Kokouksen tarkempi 

ohjelma ja ilmoittau-

tumisohjeet julkaistaan 

lähipäivinä SFY:n verk-

kosivuilla ja seuraavassa 

Transmitterissa.  

 

Kuopiossa 2.11.2016 

 

Markus Forsberg  

Puheenjohtajan palsta 
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“TÄNÄ VUONNA 

SLUSHISSA JÄR-

JESTETÄÄN 

SCIENCE TRACK, 

JONKA TAVOIT-

TEENA ON 

TIETEEN ARVOS-

TUKSEN NOSTO, 

HUIPPUTASOI-

SEN TIETEEN 

TUOMINEN LÄ-

HEMMÄS YRI-

TYSMAAILMAA 

JA RISKIN-

OTTOON 

KANNUSTAVIEN 

TUTKIMUS-

AVAUSTEN 

MAHDOLLISTA-

MINEN.” 
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Lääketutkimussäätiö 

päätti toukokuussa 2016 

jakaa matka-apurahoja 

seuraaville henkilöille 

(yht. 26 kpl ja 17 200 eu-

roa): 

Matka-apurahan saaja 

sitoutuu toimittamaan 

vapaamuotoisen matka-

kertomuksen Lääketutki-

mussäätiön asiamiehelle 

matkansa jälkeen. Apu-

rahaa ei pääasiassa myön-

netty, mikäli aiemmin 

myönnetystä apurahasta 

ei ole toimitettu matkara-

porttia.  

Apurahojen saajille ilmoi-

tettiin myönnöstä sähkö-

postitse. 

Lisätietoja: esko.kankuri 

(at) helsinki.fi 

Lääketutkimussäätiön 

hallitus 

 

 

Lääketutkimussäätiön ja SFY:n v. 2016 myöntämät apurahat  



L 
ääketutkimussäätiö on jakanut Orion 

Pharman lahjoittaman ansioituneen far-

makologin tunnustuspalkinnon vuodes-

ta 1988. Tämä erittäin arvostettu palkinto jaettiin 

nyt 15. kerran. Lääketutkimussäätiön hallitus 

myönsi vuoden 2016 Orion Pharman lahjoitta-

man tunnustuspalkinnon dosentti Outi Salmisel-

le, joka toimii yliopistonlehtorina Helsingin yli-

opistossa Farmakologian ja lääkehoidon osastol-

la Farmasian tiedekunnassa.  

Dos. Outi Salminen on erittäin ansioitunut far-

makologian opettajana ja neurofarmakologian 

tutkijana. Hänen tutkimusalansa on nikotiinin 

vaikutukset keskushermostossa, ja erityisesti 

nikotiinireseptorien merkitys riippuvuussai-

rauksissa sekä Parkinsonin taudissa. Dos. Salminen väitteli vuonna 2000 farmasian tohto-

riksi professori emerita Liisa Ahteen ohjauksessa. Sen jälkeen hän työskenteli usean vuo-

den ajan post doc-tutkijana Coloradon yliopistossa. Nykyisin hänellä on tutkimusryhmäs-

sään ohjauksessaan useita väitöskirjatyöntekijöitä, ja hänelle on myönnetty kilpailtua tutki-

Orionin v. 2016 tunnutusapuraha tutkimuksesta ja 

opetuksesta dos. Outi Salmiselle 

Kuva 1. Orion Oyj toimitusjohtaja Timo Lappalai-

nen ojentaa tunnustuspalkinnon dos. Outi Salmi-

selle. 
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“HÄNEN 

TUTKIMUS-

ALANSA ON 

NIKOTIININ 

VAIKUTUKSET 

KESKUSHER-

MOSTOSSA, JA 

ERITYISESTI 

NIKOTIINIRE-

SEPTORIEN 

MERKITYS RIIPPU-

VUUSSAIRAUK-

SISSA SEKÄ 

PARKINSONIN 

TAUDISSA.” 
Kuva 2. Vas. säätiön varapuheenjohtaja Anni-Maija Lindén, tunnustuspal-

kinnon saaja dos. Outi Salminen, ja Orion Oyj toimitusjohtaja Timo Lappa-

lainen.  
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Kuva 3. Vasemmalta: Eeva Moilanen, Heikki Vapaatalo, Pekka Anttila, Anni-Maija Lindén, Outi Salminen, Timo Lap-

palainen, Satu Ahomäki ja Esko Kankuri. 

musrahoitusta mm. Suomen akatemialta. 

Tutkimusansioidensa lisäksi Outi Salminen on toiminut opiskelijoiden arvostamana 

farmakologian opettajana ja opetushallinnon tehtävissä Farmasian tiedekunnassa. 

Hänen ansionsa farmakologian opetuksen kehittäjänä ovat mittavat. Arvostettuna 

tunnustuksena dos. Outi Salmisen työstä farmakologian opettajana hänet on valittu 

Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian jäseneksi. Dos. Salmisen asiantuntemusta 

ovat yliopiston lisäksi hyödyntäneet muutkin tahot; hänet on esimerkiksi kutsuttu 

uuden Itsehoitovalmisteita koskevan Käypä hoito-suosituksen valmistelutyöryhmän 

jäseneksi.  

 

Palkinto (2500 €) luovutettiin dos. Salmiselle Orionilla 14.6.2016 pidetyssä jakotilai-

suudessa.  

 

Teksti ja kuvat:  

Esko Kankuri 
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SFY:N JÄSENEKSI LIIT-

TYMINEN 

Suomen farmakologiyh-

distyksen jäseneksi hyväk-

symisen edellytyksenä on, 

että asianomainen toimii 

tai on toiminut farmakolo-

gian tai sen lähialojen tut-

kimus- tai opetustehtävis-

sä. Lisäksi vaaditaan kah-

den jäsenen suositus ja 

johtokunnan puolto. Jäse-

neksi hyväksyminen vah-

vistetaan Suomen Farma-

kologiyhdistyksen yleis-

kokouksissa. Hakemuslo-

make ja tarkemmat ohjeet 

löytyvät yhdistyksen koti-

sivuilta (www.sfy.fi)  

SFY:N SÄHKÖPOSTILIS-

TALLE LIITTYMINEN 

SFY:n sähköpostilistalla 

tiedotetaan yhdistyksen 

ajankohtaisista asioista 

sekä esimerkiksi farmako-

logian alan koulutuksista. 

Huomaa myös, että osa 

jäsenpostista (kaksi e-

Transmitteria sekä uutis-

kirje Synapsi) lähetetään 

jäsenille ainoastaan säh-

köisessä muodossa säh-

köpostitse, joten sähkö-

postilistalle kannattaa 

ehdottomasti liittyä!  

SFY:n sähköpostilistalle 

liityt automaattisesti kun 

päivität yhteystietosi 

käyttämällä jäsentietojen 

päivityslomaketta 

osoitteessa  

http://www.sfy.fi/

jasentietojenpaivitys.html  

tai lähettämällä päivitetyt 

jäsentietosi (nimi, arvo/

titteli, postiosoite, ja säh-

köpostiosoite) otsikolla 

SFY-LISTA sähköpostitse 

osoitteeseen tiedotta-

ja@sfy.fi. Jäsentiedot kan-

nattaa päivittää vaikka 

ihan varmuuden vuoksi 

silloinkin kun et ole var-

ma mitä tietoja olet vii-

meksi rekisteriimme anta-

nut. Näin varmistat että 

postimme saapuu aina 

oikeaan osoitteeseen.  

Jäsenasiat 

Kokouskalenteri 

http://eacpt2017.org  

 

30th Congress of the European College 

of Neuropsychopharmacology (ECNP) 

2.-5.9.2017,  Paris, France 

http://www.ecnp.eu/meetings/

congresses.aspx 

 

IUPHAR 18th World Congress of Basic 

and Clinical Pharmacology  

1.-6.7.2018, Kyoto, Japan  

http://www.wcp2018.org 

 

Ks. lisää kokouksia osoitteissa 

http://www.ephar.org/meetings.html 

 

http://www.iuphar.org/index.php/

meetings/other-meetings 

Pharmacology 2016  

13.-15.12.2016, London, United Kingdom 

sponsored by the British Pharmacologi-

cal Society 

http://www.bps.ac.uk/meetings/

Pharmacology2016  

 

118th Annual Meeting of the American 

Society for Clinical Pharmacology and 

Therapeutics  

15.-18.3.2017, Washington, DC, USA 

http://www.ascpt.org/ASCPT-2017-

Annual-Meeting  

 

13th European Congress of Clinical 

Pharmacology and Therapeutic  

24.-27.6.2017, Prague, Czech Republic 

http://www.sfy.fi
http://www.sfy.fi/jasentietojenpaivitys.html
http://www.sfy.fi/jasentietojenpaivitys.html
mailto:tiedottaja@sfy.fi
mailto:tiedottaja@sfy.fi
http://eacpt2017.org
http://www.ecnp.eu/meetings/congresses.aspx
http://www.ecnp.eu/meetings/congresses.aspx
http://www.wcp2018.org
http://www.ephar.org/meetings.html
http://www.iuphar.org/index.php/meetings/other-meetings
http://www.iuphar.org/index.php/meetings/other-meetings
http://www.bps.ac.uk/meetings/Pharmacology2016
http://www.bps.ac.uk/meetings/Pharmacology2016
http://www.ascpt.org/ASCPT-2017-Annual-Meeting
http://www.ascpt.org/ASCPT-2017-Annual-Meeting
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SYYSKOKOUS 2016 

Tieteellisen symposiumin teema: Novel models and treatments for brain disorders 

Aika: 12.12.2016 klo 9.30-17 

Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Canthia rakennus, Kuopio 

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntöjen päivittäminen 

Lisätietoja http://www.sfy.fi/kokouksia.html 

 

VUOSIKOKOUS 2017 

Tieteellisen symposiumin teema: Drug abuse: pharmacological, toxicological and clinical  

aspects (farmakologian ja toksikologian yhteiskokous) 

Aika: 26.-27.4.2017 

Paikka: Helsinki 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntöjen päivittäminen 

Lisätietoja http://www.sfy.fi/kokouksia.html 
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S 
uomen farmakolo-

giyhdistys (SFY) 

on perustettu 

29.5.1948. Yhdistyksen 

tarkoituksena on toimia 

farmakologiaa harrasta-

vien yhteenliittymänä se-

kä edistää farmakologian 

ja sen lähialojen kehitystä 

Suomessa järjestämällä 

tieteellisiä esitelmätilai-

suuksia ja kokouksia.  

Suomen kansallinen 

farmakologian komitea 

toimii Suomen farmakolo-

giyhdistyksen yhteydessä. 

Kansalliskomitea on kah-

den kansainvälisen farma-

kologian kattojärjestön 

EPHAR:n (The European 

Federation of Pharmacolo-

gical Societies) ja 

IUPHAR:n (The Internati-

onal Union of Basic and 

Clinical Pharmacology) 

kansallinen yhteistyöelin. 

SFY:n kuuluu noin 500 

varsinaista jäsentä, joiden 

lisäksi yhdistyksellä on 

kunnia- ja kannattajajäse-

niä. Yhdistyksen toiminta 

rahoitetaan erilaisilla  

avustuksilla ja jäsenmak-

suilla. V. 2016 jäsenmak-

sun suuruudeksi vahvis-

tettiin 25 €/vuosi. Jäsen-

maksuja käytetään mm. 

erilaisten tieteellisten 

symposiumien järjestämi-

seen, matka-apurahojen 

jakamiseen kansainväli-

siin kokouksiin osallistu-

mista varten sekä yhdis-

tyksen jäsenlehti Trans-

mitterin tekemiseen. Ly-

hyellä matematiikalla: 

ilman avustuksia ja jäsen-

maksuja nämä toiminnat 

näivettyvät.   

Osalla yhdistyksen 

jäsenistä on tämän vuo-

den jäsenmaksu vielä 

maksamatta. Osalla mak-

su on unohtunut jo use-

ammalta vuodelta. Posti-

tuskustannuksia säästääk-

seen SFY ei tänä vuonna 

lähetä maksumuistutuk-

sia, vaan toivoo tämän 

palstan tavoittavan ne 

jäsenet, joilla jäsenmaksu 

on vielä hoitamatta. 

Jäsenmaksun ehtii vie-

lä suorittaa oheisessa 

maksulomakkeessa maini-

tulle tilille. Laita viesti-

kenttään oma nimesi sekä 

teksti ”Jäsenmaksu 2016”, 

jotta osaamme kohdentaa 

maksutapahtuman oikein. 

Oman jäsenmaksutilan-

teensa voi halutessaan 

tarkistaa yhdistyksen ra-

hastonhoitajalta 

(rahastonhoitaja@sfy.fi).  

Yhdistys täyttää pian 

70 vuotta. Suoritathan 

maksusi jo tänään niin 

varmistamme yhdistyksen 

toiminnan myös jatkossa! 

Kiitos! 

 

SFY johtokunta ja virkai-

lijat 

SFY:n toiminta ja jäsenmaksut 

“YHDISTYKSEN 

TOIMINTA 

RAHOITETAAN 

ERILAISILLA  

AVUSTUKSILLA 

JA JÄSEN-

MAKSUILLA.”  

 

“POSTITUSKUS-

TANNUKSIA 

SÄÄSTÄÄKSEEN 

SFY EI TÄNÄ 

VUONNA LÄHE-

TÄ MAKSU-

MUISTUTUKSIA, 

VAAN TOIVOO 

TÄMÄN PALS-

TAN TAVOIT-

TAVAN NE JÄSE-

NET, JOILLA 

JÄSENMAKSU ON 

VIELÄ HOITA-

MATTA.” 

mailto:rahastonhoitaja@sfy.fi


Sivu 9 

No. 118, 33. vuosikerta  

Toimitus:  

Tiedotussihteeri Timo Sarajärvi 

Itä-Suomen yliopisto, 

Biolääketieteen yksikkö, 

Lääketieteen laitos, PL 1627, 

70211 Kuopio 

Puh. 050-3871272 

Email: tiedottaja@sfy.fi 

Löydät meidät 

myös internetistä! 

www.sfy.fi 
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Kannattajajäsenemme: 

Suomen Farmakologyhdistys 

Prof. Markus Forsberg 

Puheenjohtaja 

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian 

laitos, farmakologia 

PL 1627  

70211 Kuopio 

Puh. 040-355 3780  

e-mail:  

puheenjohtaja@sfy.fi  

 

Prof. Ullamari Pesonen,  

Varapuheenjohtaja 

Turun yliopisto ja Orion Pharma 

PL 425, 20101 Turku 

Puh. 010-426 7967  

e-mail:  

ullama-

ri.pesonen@orionpharma.com  

 

Johtokunta: 

Dos. Risto Kerkelä 

Oulun yliopisto 

Biolääketieteen laitos,  

farmakologia ja toksikologia 

PL 5000 

90220 Oulu 

Puh. 08-537 5252 

e-mail:  

risto.kerkela@oulu.fi 

 

Dos. Riina Nieminen 

Tampereen yliopisto, 

Lääketieteen yksikkö,  

immunofarmakologia 

33014 Tampere 

Puh. 040-190 1495  

e-mail:  

riiina.m.nieminen@uta.fi 

 

Dos. Outi Salminen 

Helsingin yliopisto 

Farmasian tiedekunta 

Farmakologian ja lääkehoidon 

osasto 

PL 56, 00014 Helsingin yliopisto 

Puh. 029-415 9640 

e-mail:  

outi.salminen@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. Markku Koulu 

Turun yliopisto 

Biolääketieteen laitos,   

farmakologia, lääkekehitys ja  

lääkehoito 

20014 Turun yliopisto 

Puh. 02-2333 7548  

e-mail:  

markku.koulu@utu.fi 

 

Dos. Jukka Mäenpää 

Astra Zeneca 

Research and Development 

Patient Safety 

Pepparedsleden 1 

SE-43183 Mölndal, Sweden 

Puh. +46 31 77 61715 

fax +46 31 77 63765  

e-mail:  

jukka.maenpaa@astrazeneca.com 

 

Prof. Erkki Palva 

Fimea 

PL 55, 00034 FIMEA 

Puh. 029 522 3300 

e-mail: erkki.palva@fimea.fi 

Sihteeri: 

Anne Lecklin 

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian 

laitos, farmakologia 

PL 1627  

70211 Kuopio 

Puh. 040-355 2411  

e-mail: sihteeri@sfy.fi 

 

Virkailijat: 

Tiedotussihteeri: 

Timo Sarajärvi 

Itä-Suomen yliopisto, Lääketie-

teen laitos, Biolääketieteen yksik-

kö 

PL 1627, 70211 Kuopio 

Puh. 050-387 1272  
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