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Terveiset toimituksesta!

V

uosi 2016 alkaa
lähestyä loppuaan. Euroopan
farmakologian kattojärjestön EPHAR:in valtuuston kokous järjestettiin
Turkissa
28.
heinäkuuta 2016. Kokouksessa oli tarkoitus
valita
uusi
hallitus
kaudelle
2016-2020,
mutta vajaa kaksi viikkoa
ennen kokousta tapahtunut Turkin vallankaappausyritys aiheutti sen,
että useiden eri maiden
yhdistysten
edustajat
jättäytyivät
pois
kokouksesta.
Turkin
epävakaa tilanne sai jatkoa, kun Istanbulin lentokentälle suunnatut is-

kut lamaannuttivat koko
lentoliikenteen juuri kokouksen yhteyteen rakennetun symposiumin
puolivälissä. Hallituksen
valintaa päätettiin lykätä
Wienissä marraskuun 4.
päivänä
pidettävään
ylimääräiseen kokoukseen. Suomesta ehdokkaana
ollut
farmakologiyhdistyksen
puheenjohtaja
Markus
Forsberg
valittiin
EPHAR:n
hallituksen
edustajistoon
uudelle
nelivuotiskaudelle. Onnittelut
hänelle!
EPHAR:n
kokouksesta
raportoidaan enemmän
seuraavassa Transmitterissa.

Loppuvuoden ajan toimitus on harmikseen
joutunut painimaan julkaisumateriaalin
niukkuuden kanssa. Tarkoitus on kuitenkin saattaa
toimituksen
kolmivuotiskausi kunnialla
päätökseen, ja toimittaa
tämän vuoden viimeinen
tupla-Transmitteri
nro 3-4 ennen joulukuussa
Kuopiossa
pidettävää yhdistyksen
syyskokousta. Toivottavasti
mahdollisimman
moni
jäsen
pääsee
paikalle.
Tarkempaa
tietoa kokouksesta löytyy
tämän
lehden
sisäsivuilta sekä SFY:n internet-sivuilta www.sfy.fi/

Julkaisija: Suomen Farmakologiyhdistys
Toimitus: Tiedotussihteeri Timo Sarajärvi

kokouksia.
Transmitterin
toimitus
toivottaa kaikille lukijoille hyvää loppusyksyä
ja
alkavaa
joulun
odotusta!
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Materiaalin toimittaminen Transmitteriin: Seuraava Transmitteri 3-4/2016 ilmestyy paperisena versiona marraskuun lopussa 2016. Lehteen tarkoitetut kirjoitukset ja tiedotteet
pyydetään toimittamaan tiedotussihteerille 17.11.2016 mennessä. Toimitus pidättää oikeuden
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e-Transmitteri
Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kollegat,

“TÄNÄ VUONNA
SLUSHISSA JÄRJESTETÄÄN
SCIENCE TRACK,
JONKA TAVOITTEENA ON
TIETEEN ARVOSTUKSEN NOSTO,
HUIPPUTASOISEN TIETEEN
TUOMINEN LÄHEMMÄS YRITYSMAAILMAA
JA RISKINOTTOON
KANNUSTAVIEN
TUTKIMUSAVAUSTEN
MAHDOLLISTAMINEN.”

Ensilumi
on
satanut
suurimpaan osaan Suomea. Joudumme kuitenkin
luultavasti
vielä
odottelemaan
”oikean”
talven tuloa. Sitä odotellessa on hyvä valmistautua loskakeleihin ja Slushtapahtumaan. Terveys- ja
hyvinvointiteknologia on
kovassa nousussa Suomessa ja on ollut näkyvästi esillä kahdessa edellisessä Slushissa. Monet
uusista terveysteknologian innovaatioista ovat
pelejä muistuttavia mobiilisovelluksia, joilla pyritään parantamaan esimerkiksi unen laatua tai
seuraamaan
syöpäpotilaan vointia. Erityisen
kiinnostavia
ovat
sovellukset, joissa pienikokoisella anturilla mitataan
elimistön
biosignaaleja ja lähetetään ne
älypuhelimen
avulla
hoitohenkilöstön
arvioitavaksi.
Esimerkkeinä
voisi mainita vaikka elektronisen
glukoosintasomittauksen. Biosignaalien
mobiilimonitorointiteknologia on myös tulossa ko-
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vaa vauhtia lääkevasteen
mittaamiseen. Nyt kannattaa
verkottua
terveysteknologian
kehittäjien kanssa ja huomioida vasteen mittaamisteknologian mahdollisuudet jo lääkekehitysvaiheessa.

veysteknologian
tutkijoista
ja
rohkaistua
”lavalle”. Uskon, että monet
lääkehoitokonseptiideat
ovat
jääneet
pöytälaatikkoon,
koska
niiden testaamiseen on
ollut vaikea löytää rahoitusta.

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 riskinottoon kannustavien tutkimusavausten mahdollistaminen. Kiinnostavimman
uuden avauksen esittävälle post doc -tutkijalle
on luvassa 100 000 euron
palkinto eli kilpailulla
halutaan myös tarjota
rahoitusta rohkealle idealle. Haku on auki
11.11.2016 saakka, joten
mukaan
ehtii
vielä.
Meidän lääkekehittäjien
on aika ottaa mallia ter-

SFY:n syyskokous järjestetään 12.12.2016 Kuopiossa. Tieteellisen symposiumin teemana on aivosairauksien uudet mallit ja
hoidot. Syyskokouksessa
käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi SFY:n
sääntöjen päivittäminen.
Kokouksen
tarkempi
ohjelma
ja
ilmoittautumisohjeet
julkaistaan
lähipäivinä SFY:n verkkosivuilla ja seuraavassa
Transmitterissa.

Kuopiossa 2.11.2016

Markus Forsberg

No. 118, 33. vuosikerta
Lääketutkimussäätiön ja SFY:n v. 2016 myöntämät apurahat
Lääketutkimussäätiö
päätti toukokuussa 2016
jakaa
matka-apurahoja
seuraaville
henkilöille
(yht. 26 kpl ja 17 200 euroa):
Matka-apurahan
saaja
sitoutuu
toimittamaan
vapaamuotoisen matkakertomuksen Lääketutkimussäätiön asiamiehelle
matkansa jälkeen. Apurahaa ei pääasiassa myönnetty, mikäli aiemmin
myönnetystä apurahasta
ei ole toimitettu matkaraporttia.
Apurahojen saajille ilmoitettiin myönnöstä sähköpostitse.
Lisätietoja: esko.kankuri
(at) helsinki.fi
Lääketutkimussäätiön
hallitus
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Orionin v. 2016 tunnutusapuraha tutkimuksesta ja
opetuksesta dos. Outi Salmiselle

L

ääketutkimussäätiö on jakanut Orion
Pharman lahjoittaman ansioituneen farmakologin tunnustuspalkinnon vuodes-

ta 1988. Tämä erittäin arvostettu palkinto jaettiin
nyt 15. kerran. Lääketutkimussäätiön hallitus
myönsi vuoden 2016 Orion Pharman lahjoittaman tunnustuspalkinnon dosentti Outi Salmiselle, joka toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa Farmakologian ja lääkehoidon osastolla Farmasian tiedekunnassa.
Dos. Outi Salminen on erittäin ansioitunut farmakologian opettajana ja neurofarmakologian

Kuva 1. Orion Oyj toimitusjohtaja Timo Lappalai-

tutkijana. Hänen tutkimusalansa on nikotiinin nen ojentaa tunnustuspalkinnon dos. Outi Salmivaikutukset keskushermostossa, ja erityisesti selle.
nikotiinireseptorien

merkitys

riippuvuussai-

rauksissa sekä Parkinsonin taudissa. Dos. Salminen väitteli vuonna 2000 farmasian tohtoriksi professori emerita Liisa Ahteen ohjauksessa. Sen jälkeen hän työskenteli usean vuoden ajan post doc-tutkijana Coloradon yliopistossa. Nykyisin hänellä on tutkimusryhmäs-

“HÄNEN

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

TUTKIMUSALANSA ON
NIKOTIININ
VAIKUTUKSET
KESKUSHERMOSTOSSA, JA
ERITYISESTI
NIKOTIINIRESEPTORIEN
MERKITYS RIIPPUVUUSSAIRAUKSISSA SEKÄ
PARKINSONIN
TAUDISSA.”

Kuva 2. Vas. säätiön varapuheenjohtaja Anni-Maija Lindén, tunnustuspalkinnon saaja dos. Outi Salminen, ja Orion Oyj toimitusjohtaja Timo Lappalainen.
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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 jakotilaisuudessa.

Teksti ja kuvat:
Esko Kankuri

Kuva 3. Vasemmalta: Eeva Moilanen, Heikki Vapaatalo, Pekka Anttila, Anni-Maija Lindén, Outi Salminen, Timo Lappalainen, Satu Ahomäki ja Esko Kankuri.
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Jäsenasiat
SFY:N JÄSENEKSI LIIT-

SFY:N SÄHKÖPOSTILIS-

päivityslomaketta

TYMINEN

TALLE LIITTYMINEN

osoitteessa

SFY:n

http://www.sfy.fi/

Suomen

farmakologiyh-

sähköpostilistalla

distyksen jäseneksi hyväk-

tiedotetaan

symisen edellytyksenä on,

ajankohtaisista

että asianomainen toimii

sekä esimerkiksi farmako-

tai on toiminut farmakolo-

logian alan koulutuksista.

gian tai sen lähialojen tut-

Huomaa myös, että osa

kimus- tai opetustehtävis-

jäsenpostista

sä. Lisäksi vaaditaan kah-

Transmitteria sekä uutis-

den jäsenen suositus ja

kirje Synapsi) lähetetään

johtokunnan puolto. Jäse-

jäsenille ainoastaan säh-

neksi hyväksyminen vah-

köisessä muodossa säh-

vistetaan Suomen Farma-

köpostitse, joten sähkö-

kologiyhdistyksen

postilistalle

yleis-

kokouksissa. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta (www.sfy.fi)

yhdistyksen
asioista

(kaksi

e-

kannattaa

ehdottomasti liittyä!
SFY:n

sähköpostilistalle

jasentietojenpaivitys.html
tai lähettämällä päivitetyt
jäsentietosi (nimi, arvo/
titteli, postiosoite, ja sähköpostiosoite)

otsikolla

SFY-LISTA sähköpostitse
osoitteeseen

tiedotta-

ja@sfy.fi. Jäsentiedot kannattaa

päivittää

vaikka

ihan varmuuden vuoksi
silloinkin kun et ole varma mitä tietoja olet viimeksi rekisteriimme antanut. Näin varmistat että

liityt automaattisesti kun

postimme

saapuu

päivität

yhteystietosi

oikeaan osoitteeseen.

käyttämällä

jäsentietojen

aina

Kokouskalenteri
Pharmacology 2016
13.-15.12.2016, London, United Kingdom
sponsored by the British Pharmacological 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-2017Annual-Meeting
13th European Congress of Clinical
Pharmacology and Therapeutic
24.-27.6.2017, Prague, Czech Republic
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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

No. 118, 33. vuosikerta
Suomen Farmakologiyhdistyksen kokoukset ja symposiumit
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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SFY:n toiminta ja jäsenmaksut

S
“YHDISTYKSEN
TOIMINTA
RAHOITETAAN
ERILAISILLA
AVUSTUKSILLA
JA JÄSENMAKSUILLA.”

“POSTITUSKUSTANNUKSIA
SÄÄSTÄÄKSEEN
SFY EI TÄNÄ
VUONNA LÄHETÄ MAKSUMUISTUTUKSIA,
VAAN TOIVOO
TÄMÄN PALS-

uomen farmakologiyhdistys
(SFY)
on
perustettu
29.5.1948.
Yhdistyksen
tarkoituksena on toimia
farmakologiaa harrastavien yhteenliittymänä sekä edistää farmakologian
ja sen lähialojen kehitystä
Suomessa
järjestämällä
tieteellisiä
esitelmätilaisuuksia ja kokouksia.
Suomen
kansallinen
farmakologian
komitea
toimii Suomen farmakologiyhdistyksen yhteydessä.
Kansalliskomitea on kahden kansainvälisen farmakologian
kattojärjestön
EPHAR:n (The European
Federation of Pharmacological
Societies)
ja
IUPHAR:n (The International Union of Basic and
Clinical
Pharmacology)
kansallinen yhteistyöelin.
SFY:n kuuluu noin 500
varsinaista jäsentä, joiden
lisäksi yhdistyksellä on

TAN TAVOITTAVAN NE JÄSENET, JOILLA
JÄSENMAKSU ON
VIELÄ HOITAMATTA.”
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kunnia- ja kannattajajäseniä. Yhdistyksen toiminta
rahoitetaan
erilaisilla
avustuksilla ja jäsenmaksuilla. V. 2016 jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 25 €/vuosi. Jäsenmaksuja käytetään mm.
erilaisten
tieteellisten
symposiumien järjestämiseen, matka-apurahojen
jakamiseen kansainvälisiin kokouksiin osallistumista varten sekä yhdistyksen jäsenlehti Transmitterin tekemiseen. Lyhyellä
matematiikalla:
ilman avustuksia ja jäsenmaksuja nämä toiminnat
näivettyvät.
Osalla
yhdistyksen
jäsenistä on tämän vuoden jäsenmaksu vielä
maksamatta. Osalla maksu on unohtunut jo useammalta vuodelta. Postituskustannuksia säästääkseen SFY ei tänä vuonna
lähetä maksumuistutuksia, vaan toivoo tämän

palstan tavoittavan ne
jäsenet, joilla jäsenmaksu
on vielä hoitamatta.
Jäsenmaksun ehtii vielä suorittaa oheisessa
maksulomakkeessa mainitulle tilille. Laita viestikenttään oma nimesi sekä
teksti ”Jäsenmaksu 2016”,
jotta osaamme kohdentaa
maksutapahtuman oikein.
Oman
jäsenmaksutilanteensa voi halutessaan
tarkistaa yhdistyksen rahastonhoitajalta
(rahastonhoitaja@sfy.fi).
Yhdistys täyttää pian
70 vuotta. Suoritathan
maksusi jo tänään niin
varmistamme yhdistyksen
toiminnan myös jatkossa!
Kiitos!

SFY johtokunta ja virkailijat
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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
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