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Hyvät farmakologit, 

 

EPHAR:n ERP-projekti eteni merkittävästi maaliskuun lopussa, kun 
European Certified Pharmacologist (EuCP) -kriteerit ja sertifiointioh-
jeet saatiin valmiiksi Utrechtissä Alankomaissa pidetyssä työpajassa. 
EuCP-sertifiointiohjeet löytyvät EPHAR:n kotisivuilta ja ne ovat par-
haillaan hyväksymiskierroksella jäsenyhdistyksissä. SFY:n johtokunta 
päätti viime viikolla hyväksyä sertifiointiohjeet sovellettavaksi Suo-
messa. Tavoitteena on, että kansalliset menettelytavat laaditaan 
kuluvan vuoden aikana ja että suomalaiset farmakologit voisivat 
ryhtyä hakemaan sertifiointia vuonna 2015. Tiedotamme projektin 
etenemisestä loppuvuodesta. Kaikkiaan EuCP-sertifioinnin ta-
voitteena on konkretisoida farmakologien osaaminen ja tuoda se 
näkyvämmäksi. 

Itä-Suomen yliopiston farmakologian oppiaineessa tapahtuu kesällä 
merkittävä muutos — kaikkien tuntema FaT Ewen MacDonald jää 
eläkkeelle 40 vuoden tutkimus- ja opetusrupeaman päätteeksi. Yli 
30 vuoden ajan kaikki Kuopion lääketieteen, hammaslääketieteen ja 
farmasian sekä suuri osa muista lähialojen opiskelijoista ovat saa-
neet nauttia Ewenin asiantuntevasta, innostuneesta ja huumorilla 
maustetusta opetuksesta. Eläkepäivien lähestyessä Ewen päätti jär-
jestää jäähyväisluennon sijaan vielä kerran legendaarisen vappu-
konsertin, jossa kuultiin hänen tunnetuimmat farmakologiset 
blueshittinsä. Juttu konsertista löytyy sisäsivuilta. Haluan kiittää 
Eweniä erinomaisesta työstä farmakologian opetuksen kehittämi-
sessä ja farmakologian tunnetuksi tekemisessä. 

Neljän vuoden välein pidettävä farmakologian maailmankongressi 
kokoaa heinäkuussa farmakologit Kapkaupunkiin. Ohjelma on todel-
la monipuolinen. Mukaan ehtii vielä! 

Mukavaa kesää ja hyviä lukuhetkiä uusimman Transmitterin parissa! 

Kuopiossa 15.6.2014 

 

Markus Forsberg 
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SFY:n VUOSIKOKOUS 
SFY:n vuosikokous järjestettiin 
7.4.2014 Tampereella ja kokouksen 
yhteydessä järjestetyn tieteellisen 
symposiumin aiheena oli tulehduksen 
farmakologia. Kokouspäivän tieteelli-
nen ohjelma koostui kahdesta sessios-
ta. Aamupäivän kokousesitykset kä-
sittelivät signaalivälitysreittien merki-
tystä tulehdusrektion säätelyssä ja anti
-inflammatorisena lääkevaikutuskoh-
teena. Kokouksen ensimmäinen puhu-
ja oli Professori Hannu Kankaanranta, 
joka piti esityksen fosfodiesteraasi 4 -
estäjän roflumilastin vaikutuksista 
keuhkotulehduksessa ja keuhkoah-
taumataudin hoidossa. Lisäksi aamu-
päivällä kuultiin dosentti Katriina Vuol-
teenahon esitys leptiinistä inflammaa-
tiossa sekä tri Saara Aittomäen tuloksia 
proproteiinikonvertaasien merkitykses-
tä immuunivasteen säätelyssä. Lisäksi 
aamupäivällä kuultiin dosentti Pia Iso-
mäen esitys Januskinaasin inhi- 

 

biittorin tehosta reumasairauksien hoi-
dossa sekä dosentti Riku Korhosen lu-
ento MAP kinaasifosfataasi 1:n osuu-
desta tulehdusreaktiossa ja anti-
inflammatorisissa lääkevasteissa.  

Iltapäivän ohjelman aiheena oli TRP -
kanavien merkitys tulehdusreaktion 
säätelyssä ja kivun mekanismeissa. Ko-
kouksen pääpuhuja oli Professori Kat-
suhiko Muraki Aichi-Gakuin -
yliopistosta Japanista. Hän on tehnyt 
merkittävää työtä TRPA-kanavien tutki-
muksessa, ja hän piti hienon esitelmän 
TRPA1-kanavien ilmentymisen sääte-
lystä sekä niiden merkityksestä tuleh-
dusreaktion säätelyssä. Lisäksi iltapäi-
vän sessiossa Professori Antti Perto-
vaaran esitys käsitteli TRPA1 -kanavan 
osuutta kivun mekanismeissa ja tri Ari-
Pekka Koivisto piti esityksen TRPA1-
kanavista diabeteksen lisäsairauksien 
kehityksessä. LK Lauri Moilanen esitti 
tuloksia TRPA1-kanavien osuudesta 
uraattikideartriitin synnyssä. Kokonai-
suutena symposiumin ohjelma oli kor-
keatasoinen ja esitykset saivat aikaan 
vilkasta keskustelua esitetyistä tulok-
sista. Kokouspäivän päätteeksi yhdistys 
piti vuosikokouksen.    

 

 

Teksti: Riku Korhonen 

Kuva: Anne Lecklin 
Kuva: Prof Katsuhiko Muraki esitelmöimässä  
SFY:n vuosikokouksessa Tampereella. 
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Aika: Perjantai 7.4. 2014, klo 16.00 

Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere 

Läsnä: 14 yhdistyksen jäsentä 

 

1. Avaus 

Professori Eeva Moilanen avasi kokouksen klo 16.00   

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Moilanen ja sihteeriksi Anne Lecklin 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty ajoissa jäsenkirje 
”Synapsin” 1/2014 mukana, joten kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Koska läsnä oli riittä-
västi jäseniä (puheenjohtaja + 13; liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista (liite 2) hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5. Syyskokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (julkaistu Transmitterissa 4/2013) 

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.  

 

6. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

Kokouksessa esitettiin johtokunnan laatima vuoden 2013 toimintakertomus, joka hyväk-
syttiin liitteen 3 mukaisena. Kokouksessa esitettiin yhdistyksen vuoden 2013 tuloslaskelma 
ja tase sekä toiminnantarkastajien lausunto (liite 4). Lisäksi Pauli Ylitalo pyysi kirjaamaan 
pöytäkirjaan, että toiminnantarkastajat edellyttävät, että yhdistyksen johtoryhmän jäsenet 
osoittavat hyväksyneensä yhdistyksen tili– ja tasekirjat myös allekirjoituksillaan 
(sähköpostikokouksen hyväksynnän lisäksi).  

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 65. VUOSIKOKOUS  
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7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vas-
tuuvelvollisille, tilikauden tappion kattaminen 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. 
Tilikauden tappio katetaan yhdistyksen käyttötililtä.  

 

8. Lääketutkimussäätiön asiamiehen ja hallituksen jäsenien valinta  

Lääketutkimussäätiön hallituksessa olivat erovuorossa Katriina Vuolteenaho ja Eriika Savon-
taus. He ovat olleet Lääketutkimussäätiön hallituksen jäseninä jo kaksi kolmivuotiskautta. 
Heidän tilalleen hallitukseen valittiin Eeva Moilanen ja Petri Vainio. Vuosikokous vahvisti Lää-
ketutkimussäätiön hallituksen kokoonpanon seuraavasti  

 

Heikki Vapaatalo toimii Lääketutkimussäätiön hallituksessa asiantuntijajäsenenä. 

 

9. Lääketutkimussäätiön tilintarkastajien ja varatilitarkastajien valinta  

Lääketutkimussäätiön tilintarkastajiksi valittiin BDO Oy, KHT-yhteisö, jonka vastuullisena tilin-
tarkastajana toimii KHT Erkki Manner sekä KHT Hannu Riippi, jonka varatilintarkastajana toi-
mii KHT Juha Selänne. 

 

10. Jäsenasiat 

Suomen Farmakologiyhdistykseen päätettiin hyväksyä kuusi uutta henkilöjäsentä:  
 
Proviisori Jenni Anttila (Helsingin yliopisto), proviisori Olli Kärkkäinen (Itä-Suomen yliopisto), 
proviisori Sakari Leino (Helsingin yliopisto), proviisori Henri Leinonen (Itä-Suomen yliopisto), 
M.Sci. (Pharm.) Reinis Svarcbahs (Helsingin yliopisto) ja FM Susanne Vainio (Turun yliopisto). 

Jäsen Kausi I / II kausi 

Risto Lammintausta 2012-2015 I 

Hannu Raunio 2012-2015 I 

Jukka Hakkola 2013-2016 I 

Outi Salminen 2013-2016 I 

Eeva Moilanan 2014-2017 I 

Petri Vainio 2014-2017 I 

Jarmo S. Salonen 2012-2015 II 

Pekka Anttila 2012-2015 II 

Eero Mervaala 2013-2016 II 
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11. Ilmoitusasiat 

Sihteeri ilmoitti ketkä olivat saaneet SFY:n matka-apurahoja (liite 5) sekä muistutti jäsentie-
tojen päivittämisestä. Syyskokouksen aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Ilkka Reenilä muistutti jäsenistöä Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelman (FPDP) ko-
kouksesta, joka pidetään Helsingin Biomedicumissa 26.-27.8.2014. 

 

12. Muut asiat 

Puheenjohtaja kertoi uudesta pohjoismaisesta farmakologiyhdistyksestä ”Nordic Associati-
on for the Publication of BCPT (Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology), jonka henkilö-
jäseneksi yhdistyksen jäsenet voivat liittyä. 

Lisäksi puheenjohtaja kertoi uudesta eurooppalaisesta hankkeesta, jonka tavoitteena on 
luoda uusi rekisteröidyn farmakologian sertifikaatti. Kokouksessa muistutettiin, että toksi-
kologeilla on jo olemassa ammattinimike rekisteröity toksikologi ja heidän rekisteröintivaa-
timuksia ym. voisi käyttää mallina kehitettäessä farmakologian sertifikaattia. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00. 

 

Kuopiossa 17.4. 2014 ja Tampereella 15.5.2014.  

 

Vakuudeksi 

 

Eeva Moilanen, puheenjohtaja Anne Lecklin, sihteeri 

 

Huom! Pöytäkirjan liitteet saa tarvittaessa SFY:n sihteeri Anne Leckliniltä (sihteeri@sfy.fi) 
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MR. PHARMACOLOGY:  

EWEN MACDONALD 

Yliassistentti Ewen MacDonald 
päätti järjestää jäähyväisluennon 
sijaan konsertin 

Kunnon vappubileet olivat Ewen Mac-
Donaldille luontevampi tapa juhlistaa 
palvelusvuosien täyttymistä kuin perin-
teinen jäähyväisluentoluento. Itä-
Suomen yliopiston farmasian laitoksel-
la jo 40 vuotta työskennellyt Ewen tun-
netaan laitoksen ulkopuolellakin far-
makologisista blueskappaleistaan, joita 
hän alkoi laatia piristääkseen luentoja 
ja auttaakseen opiskelijoita muista-
maan paremmin lääkkeiden vaikutuk-
sia.  

Kappaleista on koottu levykin, Beta 
Blocker Blues. Uncle John Blues Band -
kokoonpanonsa kanssa hän viihdytti 
muitakin yliopistolaisia vuosien ajan 
vappuaaton konserteilla. 

Eläkepäivien lähestyessä Ewen kokosi 
orkesterin uudestaan Uncle John Re-
generates -nimisenä ja vahvistettuna 
toisella solistilla, Sandra Rupprathilla. 
Viimeisessä farmakologisessa vappu-
konsertissa kuultiin myös aihepiiriä 
sivuavia cover-biisejä, kuten Eric Clap-
tonin Cocaine. Vierailevina tähtinä 
esiintyivät muun muassa akateeminen 

rehtori Jukka Mönkkönen, lääkeaine-
toksikologian professori Markku Pasa-
nen saksofoninsa kanssa sekä pääasi-
assa Erasmus-opiskelijoista muodostu-
va, Sandra Rupprathin johtama Kuopio 
Gospel Project ensimmäisellä keikal-
laan. 

 

Ewen on kirjoittanut farmakologiset 
kappaleensa pilke silmäkulmassa, ja 
välispiikeillään hän nauratti yleisöä 
lisää. Slaidiesityksessä nähtiin muun 
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muassa juhlakalun varttuminen taape-
rosta miehen ikään – Princen Raspberry 
Beret -biisin innoittama pinkki baretti 
päässä. Perinteinen akateeminen pö-
nötys puuttui tästä jäähyväistilaisuu-
desta täysin, vaikka lyhyt puhekin kuul-
tiin. 

- Ewen on farmasian laitoksen grand old 
man. Hän on palvellut laitoksella ennä-
tyksellisen pitkään, totesi laitoksen joh-
taja Seppo Lapinjoki. 

 

Ewen tuli aikanaan assistentiksi silloi-
seen Kuopion korkeakouluun ja eteni 

pian yliassistentiksi. Sen enempää hän 
ole sitten välittänytkään kiivetä akatee-
misia tikkaita, vaan on pitänyt itsepäi-
sesti kiinni yliassistentin tehtävästä, 
Seppo Lapinjoki nauratti yleisöä ja juh-
lakalua. 

Beta Blocker Blues -levyn kappaleet, 
videoita ja muuta materiaalia: http://
www.oppi.uef.fi/opk/video/ujbb/
pdf.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Teksti: Ulla Kaltiala ja Anne Lecklin 

    Kuvat: Raija Törrönen  
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VUODEN  2013 VA ITO SKIRJA- 

PALKINTO ELENA VASHCHINKINALLE 

Suomen farmakologiyhdistys on myöntänyt 
vuoden 2013 väitöskirjapalkinnon 13.12.2013 
väitelleelle FT Elena Vashchinkinalle (Helsingin 
yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, biolää-
ketieteen laitos).  Väitöskirjan ohjaajana toimi 
prof. Esa R. Korpi. Väitöskirjan aihe on ”Tonic 
GABAergic inhibition as a new way to regulate 
mesolimbic dopamine system”. Väitöskirjatut-
kimuksen osatyöt on julkaistu arvostetuissa 
Journal of Neuroscience sekä Neu-
ropsychopharmacology -lehdissä. Väitöskirja 
löytyy sähköisenä Helsingin yliopiston E-thesis-
palvelusta (https://helda.helsinki.fi/
handle/10138/42224). Väitötoskirja kuuluu 
keskushermostofarmakologian alaan. 

Palkitussa väitöskirjatyössä tutkittiin synapsien ulkopuolisten GABA-reseptorien 
merkitystä hermoston synaptisessa plastisuudessa (erityisesti addiktioon liitty-
vän dopamiinijärjestelmän osalta) sekä sen merkitystä käyttäytymiseen. Tutki-
muksissa selvitettiin GABA-agonisti gaboxadolin (THIP) sekä neurosteroidi gana-
xolonin (GAN) vaikutusta ventraalisen tegmentaalialueen (VTA) dopamiinineu-
ronien glutamaattireseptorien plastisuuteen ja todettiin, että GABA-inhibiition 
lisääminen moduloi plastisuutta, mutta vaikutus ei lisää palkkiokäyttäytymistä, 
vaan päinvastoin aiheuttaa välttämiskäyttäytymistä. Tämän lisäksi väitöskirja-
työssä paikallistettiin tarkemmin aivoalueita, joissa muutokset plastisuudessa 
tapahtuvat ja jotka säätelevät välttämiskäyttäytymistä. Tulokset osoittivat, että 
ekstrasynaptisilla GABAA-reseptoreilla on suuri merkitys mesolimbisen  dopamii-
nijärjestelmän säätelyssä. Koska tämän alueen dopamiinijärjestelmä on keskei-
nen tekijä adddiktion synnyssä ja säätelyssä, ekstrasynaptisiin GABAA-
reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet voivat tarjota keinon addiktion hoitoon. 

Esitarkastuksessa todettiin mm. että työt on huolellisesti suunniteltu ja toteu-
tettu käyttäen onnistuneena yhdistelmänä eri neurofysiologisen tutkimuksen 
perusmenetelmiä: elektrofysiologiaa, käyttäytymiskokeita sekä immunohistoke-
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SFY:n  väitöskirjapalkinnon 

saajat: 

 

1985 Risto Huupponen 

1986 Patrick Gothóni 

1987 Juha-Matti Savola 

1988 Erkki Seppälä 

1989 Pekka Rauhala 

1990 Eero Castrén 

1991 Heimo Haikala 

1992 Ilkka Pörsti 

1993 Ullamari Pesonen 

1994 Pirkko Paakkari 

1995 Pertti Arvola 

1996 Janne Backman 

1997 Jukka Hakkola 

1998 Jukka Sallinen 

1999 Violina Lozeva 

2000 Ulla-Mari  

Parkkisenniemi 

2001 Nina Hautala 

2002 Jarkko Piuhola 

2003 Sampsa Pikkarainen 

2004 Saku Sinkkonen 

2005 Jarkko Venäläinen 

2006 Miia Turpeinen 

2007 Teemu Helkamaa 

2008 Marja Pasanen  

2009 Jelena Mijatovic 

2010 Merja Voutilainen 

2011 Johanna Räikkönen 

2012 Anne-Mari Moilanen 

2013 Elena Vashchinkina  

 

miaa. Lisäksi erikoisuutena mainittiin kädellisten koe-
eläinten käyttö yhteistyönä amerikkalaisen tutkimus-
ryhmän kanssa. Suomessa tällaisia kokeita ei enää voi 
tehdä. Esitarkastuksessa kehuttiin myös Elenan katta-
vaa ja asiantuntevasti laadittua kirjallisuuskatsausta, 
selkeää ja sujuvaa englannin kielen käyttöä sekä selkei-
tä kuvia ja kaavioita, jotka helpottavat tekstin ymmärtä-
mistä samalla osoittaen tekijän syvällistä tutkimusai-
heensa hallinta. 

SFY:n johtokunnan raadin perustelut vuoden 2013 par-
haaksi väitöskirjaksi olivat seuraavat:  

- väitöskirjassa on tuotettu täysin uutta perustietoa 
GABAA-agonistien ja hermosteroidien aiheuttamista 
plastisista muutoksista dopaminergisissä hermosoluissa 
sekä GABAA-agonistien ja hermosteroidien käyttäyty-
misvaikutuksista, 

- väitöskirjassa on tehty laajasti kansainvälistä yhteis-
työtä, 

- kaksi osatyötä on julkaistu erittäin korkeatasoisissa 
julkaisusarjoissa, 

- yhteenveto on selkeä ja sujuva sekä osoittaa väitteli-
jältä poikkeuksellista kypsyyttä pohdinnassa ja johto-
päätöksissä sekä  

- vastaväittäjä on esittänyt väitöskirjan hyväksymistä 
kunniamaininnalla.  

Palkinnonsaaja pitää esitelmän SFY:n syyskokouksessa 
10.10.2014. 

 

SFY onnittelee väitöskirja- 

palkinnon saajaa! 
 

Teksti: Timo Sarajärvi 

Kuva: Alexey Yukin 
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SFY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

Suomen farmakologiyhdistyksen jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, 
että asianomainen toimii tai on toiminut farmakologian tai sen lähialojen 
tutkimus- tai opetustehtävissä. Lisäksi vaaditaan kahden jäsenen suositus ja 
johtokunnan puolto. Jäseneksi hyväksyminen vahvistetaan Suomen Farma-
kologiyhdistyksen yleiskokouksissa. Hakemuslomake ja tarkemmat ohjeet 
löytyvät yhdistyksen kotisivuilta (www.sfy.fi)  

SFY:N SÄHKÖPOSTILISTALLE LIITTYMINEN 

SFY:n sähköpostilistalla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista 
sekä esimerkiksi farmakologian alan koulutuksista. Huomaa myös, että vuo-
desta 2014 alkaen osa jäsenpostista (osa Transmittereista sekä vuonna 
2014 lanseerattu uusi Synapsi-uutiskirje) lähetetään jäsenille ainoastaan 
sähköisessä muodossa sähköpostitse, joten sähköpostilistalle 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, posti-osoite, 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 postimme saapuu aina oikeaan osoitteeseen.  

Ajankohtaista tietoa farmakologian ja lähialojen kursseista: 

FinPharmaNet: http://fpdp.fi/ 

Kliinisen lääketutkimuksen tutkijakoulu: http://www.kltk.fi/ 

 

Kokous- ja koulutustiedotteita voi toimittaa SFY:n tiedotussihteeri Timo 
Sarajärvelle: tiedottaja@sfy.fi 

 

  JÄSENASIAT 
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KOKOUKSIA 
Kotimaassa: 

10.10.2014  

SFY:n syyskokous 

Syyskokous pidetään Säätytalolla Helsingissä 10.10. Suomen kliinisen far-
makologian yhdistyksen (SKFY) 20-vuotisjuhlasymposiumin jälkeen klo 
17:00. Tarkempi aikataulu ja ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet julkiste-
taan myöhemmin SFY:n nettisivuilla (http://www.sfy.fi/kokouksia.html) 

10.10.2014 

SKFY:n 20-vuotisjuhlasymposium 

Juhlasymposium pidetään Helsingissä 10.10. Symposium on avoin SFY:n 
jäsenille. Tarkempi aikataulu ja ohjelma sekä ilmoittautumisohjeet julkiste-
taan myöhemmin SFKY:n nettisivuilla (http://www.skfy.fi/
tapahtumakalenteri/?x172188=172946) 

 

Ulkomailla: 

13.-18.7.2014   

XVIIth World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kapkaupunki, 
Etelä-Afrikka  (http://www.wcp2014.org/)  

WCP2014 -kongressissa on 16.7.2014 klo 13:30-15:00 SFY:n esittämä im-
munofarmakologian symposium, jossa puheenjohtajina ovat prof. Eeva 
Moilanen ja prof. Heikki Vapaatalo: 
Track 2 - Phosphodiesterase 4 inhibitors as novel anti-inflammatory drugs. 
(http://www.wcp2014.org/index.php/programme/scientific-
programme/14-programme/126-phosphodiesterase-4-inhibitors-as-novel-
anti-inflammatory-drugs) 

 

20.-22.10.2014 
3rd International Summit on Toxicology & Applied Pharmacology, Chicago, 
USA.  

Theme: "New Challenges and Innovations in Pharmacological and Toxicolo-
gical Sciences"  
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Hyvää Kesää  
Transmitterin lukijoille! 

Suomen farmakologiyhdistyksen apurahojen saajat vuonna 2014: 
Tuija Hömmö, Tampereen yliopisto   500 € 
Tiina Keränen, Tampereen yliopisto   500 € 
Tuomas Lilius, Helsingin yliopisto   1000 € 
Anna-Maija Penttinen, Helsingin yliopisto  500 € 
Jenni Vanhanen, Helsingin yliopisto   500 € 
 
Lääketutkimussäätiön apurahojen saajat vuonna 2014: 
 
Maailmankongressi WCP2014, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 13.-18.7.2014: 
Kaikkonen Leena  1 500 €  Lehtonen Sarka   1 500 € 
Maksimovic Milica 1 500 € Moilanen Lauri   1 500 € 
Renko Juho-Matti  1 500 €  Talman Virpi   1 500 €  
Vainio Laura  1 500 €  Vashchinkina Elena 1 500 €  
Vuorenpää Anne  1 500 €  
 
Muu ei-eurooppalainen kongressi: 
Dudek Mateusz  1 000 € Nummenmaa Elina 1 000 € 
Kambur Oleg  1 000 € Svarcbahs Reinis   1 000 € 
 
Muu eurooppalainen kongressi: 
Mäki-Jouppila Jenni  500 €   Kopra Jaakko   500 € 
 
 

SFY onnittelee apurahan saajia!  

  APURAHAT 
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Apul. prof. Markus Forsberg 
Puheenjohtaja 
Ita -Suomen yliopisto, Kuopion kampus 
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  
fax 010-426 7459  
e-mail: ullamari.pesonen 
@orionpharma.com  
 
Dos. Risto Kerkelä 
Oulun yliopisto 
Biola a ketieteen laitos, farmakologian ja 
toksikologia 
PL 5000 
90220 Oulu 
Puh. 08-537 5252 
e-mail: risto.kerkela@oulu.fi 
 
Dos. Riku Korhonen 
Tampereen yliopisto, 
La a ketieteen laitos, farmakologia 
33014 Tampere 
Puh. 050-413 7001 
e-mail: riku.korhonen@uta.fi 
 
Dos. Petteri Piepponen 
Helsingin yliopisto 
Farmasian tiedekunta 
Farmakologian ja la a kehoidon osasto 
PL 56, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh. 09-191 59477 
e-mail: petteri.piepponen@helsinki.fi  
 
 
 

Prof. Eero Mervaala 
Helsingin yliopisto 
Biola a ketieteen laitos, farmakologia 
PL 63, 00014 Helsingin yliopisto 
Puh. 09-191 25355 
e-mail: eero.mervaala@helsinki.fi 
 
Prof. Markku Koulu 
Turun yliopisto 
Biola a ketieteen laitos,  farmakologia, 
la a kekehitys ja la a kehoito 
20014 Turun yliopisto 
Puh. 02-2333 7548  
fax 02-2333 7216 
e-mail: markku.koulu@utu.fi 
 
Prof. Erkki Palva 
La a kelaitos 
La a keturvaosasto 
PL 55, 00301 Helsinki 
Puh. 09-473 34288 
e-mail: erkki.palva@fimea.fi 
 
Dos. Jukka Mäenpää 
Astra Zeneca 
Research and Development 
Patient Safety 
KA 236;  Pepparedsleden 1 
SE-43183 Mo lndal, Sweden 
Puh. +46 31 77 61715 
fax +46 31 77 63765  
e-mail: jukka.maenpaa 
@astrazeneca.com 
 

SFY:N
 JO

H
TO

K
U

N
TA

 



 

16 

Kannatusjäsenemme 


