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Hyvät farmakologit, 

Suomen juhlavuosi on käynnistynyt näyttävästi. Suomi 100 -
kampanjalla tavoitellaan myös Suomen kansainvälisen tunnettuuden 
paranemista. Suomalainen koulutusjärjestelmä ja ainutlaatuinen 
luonto ovat jo käsitteitä maailmalla. Myös muutamat suomalaiset 
yritykset ja brändit, esimerkiksi Nokia, Kone ja Marimekko, tunne-
taan, mutta uusia ”majakoita” kaivataan. Peliteollisuudesta on tullut 
hienoja menestystarinoita, mutta tietävätkö Clash Royalen ja Hay 
Dayn pelaajat maailmalla Supercellin olevan suomalainen yritys? Ter-
veysteknologiasta on jo pitkään toivottu uutta Nokiaa, mutta terveys-
innovaatioilla on todennäköisesti vaikea tehdä suomalaista osaamis-
ta tunnetuksi. Viimeistään pääsy globaaleille markkinoille vaatii part-
neroitumista suurien toimijoiden kanssa, jolloin teknologian kehittä-
jän alkuperä sumenee. Lääkekehityksessä on sama tilanne. Toivotta-
vasti suomalaiset lääke- ja bioalan tutkijat menestyvät ja tuovat sen 
myötä näkyvyyttä suomalaiselle huippuosaamiselle. Tosiasia kuiten-
kin on, että kansainvälisen median uutiskynnyksen ylittämiseen tarvi-
taan läpimurtoja ja aktiivista tiedottamista. 

SFY:n 12.12.2016 Kuopiossa pidetyssä syyskokouksessa valittiin enti-
set puheenjohtajat ja johtokunnan erovuoroiset jäsenet jatkokaudel-
le. Kiitos luottamuksesta! SFY:n uudet virkailijat ovat dos. Sanna Jan-
hunen (sihteeri), FT Jonne Laurila (tiedotussihteeri) ja FT Petteri Rin-
ne (rahastonhoitaja), joiden kaikkien asemapaikka on Turku. Tervetu-
loa mukaan! Johtokunnan ja virkailijoiden yhteystiedot löytyvät SFY:n 
verkkosivuilta. 

SFY:n vuosikokous ja tieteellinen symposium, jonka teemana on lääk-
keiden väärinkäyttö, järjestetään 26.–27.4.2017 Helsingissä. Ohjelma 
ja ilmoittautumisohjeet löytyvät SFY:n verkkosivuilta ja tämän lehden 
sivulta 11. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden 
lisäksi SFY:n sääntöjen päivittäminen. SFY:n yhteydessä toimivan 
Suomen kansallisen farmakologian komitean toiminnan periaatteet 
on lisättävä SFY:n sääntöihin ja samalla johtokunta esittää muutamia 
teknisiä päivityksiä. 

Aurinkoista kevättä! 

Kuopiossa 20.3.2017 

 

Markus Forsberg 
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In memoriam 

Pohjoismaisen farmakologian ja toksikologian 
grand old man ja Suomen suuri ystävä  

kunniajäsen Jens Schou on poissa 
 

Pohjoismaisen farmakologian ja toksikologian ”grand old man” ja SFY:n ar-

vostettu tanskalainen kunniajäsen professori Jens Sølver Schou on kuollut 8. 

maaliskuuta 2017 87 vuoden ikäisenä.  

Jens suoritti lääkärinopintonsa Kööpenhaminan yliopiston lääketieteellisessä 

tiedekunnassa (MD 1955) ja palveli Tanskan kuninkaallisessa laivastossa en-

nen kuin valitsi uran farmakologiassa ja toksikologiassa (DSc 1960). Vuonna 

1967 hänet nimitettiin Kööpenhaminan yliopiston farmakologian professorik-

si, jota virkaa hän hoiti eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuoteen 1999. 

Jens oli mukana monissa tieteellisissä yhdistyksissä, usein puheenjohtajana 

tai presidenttinä, niin kansallisella, pohjoismaisella kuin kansainvälisellä ta-

solla. Hänen toimintansa Euroopan toksikologien yhdistyksissä ulottuu var-

haisesta ‘European Society for the Study of Drug Safety’ 1990-luvun lopulla 

muodostettuun Euroopan toksikologien järjestöön EUROTOX’iin. Pohjoismai-

sella tasolla Jens oli mukana Pohjoismaisessa Farmakopeakomiteassa (sen 

toimittama Pohjoismainen Farmakopea oli keskeinen valtiollinen ohje- ja 

lähdekirja sekä lääkäreille että lääketeollisuudelle aina vuoteen 1978 saakka, 

jolloin Euroopan Farmakopea tuli Suomessa voimaan), mutta myös Pohjois-

maisessa farmakologiyhdistyksessä. 1960-luvulta lähtien Jens toimi monissa 

virallisissa eurooppalaisissa komiteoissa, joissa edistettiin lääketurvallisuutta 

ja lääkkeiden haittaseurantaa. Toiminnastaan Jens on saanut monia tunnus-

tuksia, mm. EUROTOX’in tunnustuspalkinnon ja Oswald Schmiedeberg -

mitalin Virosta ja Latviasta. Suomen Farmakologiyhdistys palkitsi Jensin hä-

nen kovasti arvostamallaan Armas Vartiainen -mitalilla.  

Useat varttuneemmat Suomen farmakologit ja toksikologit tutustuivat Jen-

siin Acta Pharmacologica & Toxicologican (sittemmin Pharmacology & To-

xicology ja lopulta nykyinen Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 
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BCPT) toimittamista koskevissa asioissa. Vuonna 1945 perustetun lehden 

päätoimittajaksi Jens valittiin vuonna 1964 ja hän toimi tässä asemassa aina 

vuoteen 2003 saakka. Päätoimittajana Jens oli poikkeuksellinen; johtoryh-

män vuosittaiset kokoukset pidettiin kulttuurisesti tai historiallisesti mielen-

kiintoisissa pohjoismaisissa paikoissa ja kansainvälisissä alan kokouksissa Jens 

järjesti, tietenkin kustantajan myötävaikutuksella, lehden kansainvälisen neu-

vottelukunnan yhteiskokouksen ja vastaanoton. Jensille tieteellinen lehti oli 

mitä suurimmassa määrin myös sosiaalisen vuorovaikutuksen väline, ei pel-

kästään tutkimustulosten julkaisupaikka. Hänen asiantuntemustaan arvos-

tettiin myös maamme tiedekunnissa (lääketiede, farmasia), jotka kutsuivat 

hänet toistuvasti alansa asiantuntijaksi mm. professorin virkoja täytettäessä.  

Jensin tunteneille lukuisille suomalaisille ei pienimmässäkään määrin jäänyt 

epäselväksi, että Jens tunsi voimakasta lukkarinrakkautta Suomea ja suoma-

laisia kohtaan. Hän oli ilmeisesti varttunut ympäristössä, jossa syvällisesti 

ymmärrettiin, että suomalaisia sotilaita kaatui toisessa maailmansodassa yli 

90 000 kun taas tanskalaisia kaatui enintään 3 500, eli että Suomi oli täten 

ottanut Neuvostoliitolta vastaan tällin, joka kiistattomasti hyödytti kaikkia 

muita Pohjoismaita. 

Kun Jens oli nimitetty Kööpenhaminan yliopiston farmakologian professorik-

si, katsoi hän ulkomaanmatkojen osalta ensimmäiseksi velvollisuudekseen 

vierailla kaikkien pohjoismaisten lääketieteellisten tiedekuntien farmakologi-

an laitoksissa. Tämän kiertomatkan hän aloitti Helsingin yliopiston farmakolo-

gian laitoksesta. Tuon ajan ajattelutavan mukaan hänen menettelynsä ei ollut 

niin erikoinen kuin miltä se tänään tuntuu, mutta se kertoo voimakkaasta 

pohjoismaisesta yhteenkuuluvuudesta.  

Kun pohjoismaiset farmakologit 1990-luvun puolivälissä kokoontuivat Helsin-

gin Vuosaareen, Jens oli luovuttamassa paikkansa Pohjoismaisen farmakolo-

giyhdistyksen johdossa. Hän oli ollut lämmin yhteistyön voima, jonka jälkeen 

pohjoismainen yhteydenpito kärsi kovan kolauksen. Niin jäivät historiaan 

myös perinteiset yhteispohjoismaiset farmakologikongressit, siinä muodossa 

kuin varttuneemmat farmakologit ne muistavat.  
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Jens kutsuttiin Suomen Farmakologiyhdistyksen kunniajäseneksi sen 60-

vuotisjuhlassa Tampereella 2008. Jo muutamaa vuotta aikaisemmin hänet oli 

kutsuttu Suomen Toksikologiyhdistyksen kunniajäseneksi. Kun Jens saapui 

juhlakokoukseemme, hänen ensimmäisiä toimenpiteitään oli polkupyörän 

vuokraaminen. Sillä hän, lähes 80-vuotiaana, ajeli innokkaasti päivittäin Pyy-

nikin harjulla ja kauempanakin. Ja juhlapäivän tanssiaisissa hän poistui parke-

tilta vasta, kun nuoremmat kunniajäsenet ja lähes kaikki muutkin olivat pai-

nuneet jo nukkumaan.  

Jens oli äärimmäisen välitön, rento ja lämmin kollega, johon oli helppo saada 

yhteyttä. Hän myötävaikutti osaltaan mm. siihen, että Helsingissä 1975 pi-

dettyyn IUPHARin kokoukseen osallistui 53 tanskalaista eli lähes kaksi kertaa 

enemmän kuin norjalaisia. Jens harrasti voimistelua ja kuntoilua. Pohjoismai-

sen Farmakopeakomiten kokousten väliajoilla hän saattoi huvittaa osanotta-

jia kävelemällä käsillään kokouspöydällä.  

Varttuneet kollegamme olivat tutustuneet jo varhain myös hänen viehättä-

vään puolisoonsa Anneliseen, joka pitkälti sokeutui useita vuosia ennen kuo-

lemaansa, mikä ehkä tapahtui jo ennen vuosituhannen vaihdetta. Hänen 

suhtautumisensa Suomeen oli yhtä lämmin kuin Jensin.  

Suomen farmakologikunta muistaa kunnioi-

tuksella ja erityisellä lämmöllä kunniajäsen-

tään, pohjoismaisen farmakologian yhteis-

työn sielua ja Suomen suurta ystävää!  

Teksti: 
Olavi Pelkonen 
Pauli Ylitalo 
Erik Klinge 

Jens Sølver Schou 1930-2017 



 

7 

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS 
Finnish Pharmacological Society  

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 
 
SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYKSEN 68. SYYSKOKOUS   
 
Aika:  Torstai 12.12.2016 
Paikka:  Itä-Suomen yliopisto, Canthia CA102 
Läsnä:  14 yhdistyksen jäsentä 
 
 
1. Avaus 
Suomen farmakologiyhdistyksen (SFY) puheenjohtaja Markus Forsberg avasi ko-
kouksen klo 16:00.  
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Forsberg ja sihteeriksi Anne Lecklin. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokouskutsu oli julkaistu Transmitterissa 3-4/2016, mutta lehden postitus-
viiveen vuoksi kokouksesta tiedotettiin jäsenille myös sähköpostitse. Ko-
kous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Koska läsnä oli riittävästi jäseniä 
(puheenjohtaja + 12, liite 1), kokous todettiin päätösvaltaiseksi.  
 
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Transmitteri 3-4/2016 ja yh-
distyksen verkkosivut)  
Helsingissä 20.4.2016 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 
muutoksitta (liite 2, saatavilla SFY:n sihteeri Sanna Janhuselta). 
 
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017 
Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman luonnoksen toimintasuunnitelmaksi 
vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma vahvistettiin muutoksitta (liite 3, saatavilla 
SFY:n sihteeri Sanna Janhuselta). 
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7. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja tulo- ja menoarvion vahvistami-
nen vuodelle 2017 
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 25 € varsinaisille henkilöjäsenille ja 800 € 
kannattajajäsenille. 
 
Puheenjohtaja esitteli johtokunnan laatiman tulo- ja menoarvioluonnoksen (liite 
4, saatavilla SFY:n sihteeri Sanna Janhuselta), joka hyväksyttiin muutoksitta.  
 
8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle  
Johtokunnasta erovuorossa olivat Ullamari Pesonen, Risto Kerkelä ja Jukka Mäen-
pää. Ullamari Pesonen ja Jukka Mäenpää ovat olleet johtokunnassa kaksi 3-
vuotiskautta ja Risto Kerkelä yhden kauden. Heidät kaikki valittiin jatkamaan joh-
tokunnassa 3-vuotiskauden 2017-2019 ajan. 
 
Johtokunnan kokoonpano: 

*ensimmäinen kausi puheenjohtajana/varapuheenjohtajana 

 
9. Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2017-
2019 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin professori Markus Forsberg Itä-Suomen 
yliopistosta ja varapuheenjohtajaksi professori Ullamari Pesonen Turun yliopis-
tosta/Orion Oyj Orion Pharmasta. 
 
10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta  
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Pauli Ylitalo ja Ewen MacDonald 
sekä varatoiminnantarkastajiksi Pekka Rauhala ja Eriika Savontaus. 

Jäsen I kausi II kausi III kausi Erovuoro 

Markus Forsberg, pj 2013-2015* 2016-2018  2019 

Ullamari Pesonen, vpj 2011-2013* 2014-2016 2017-2019 2020 

Risto Kerkelä 2014-2016 2017-2019  2020 

Riina Nieminen 2016-2018   2019 

Outi Salminen 2016-2018   2019 

Eero Mervaala 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018 

Markku Koulu 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018 

Erkki Palva 2009-2011 2012-2014 2015-2017 2018 

Jukka Mäenpää 2011-2013 2014-2016 2017-2019 2020 
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11. SFY:n sääntöjen päivittäminen 
Puheenjohtaja Markus Forsberg kertoi, että johtokunta valmistelee SFY:n sääntö-
jen päivittämistä. Muutokset on tarkoitus käsitellä vuosikokouksessa 2017. Kes-
keinen muutostarve on, että SFY:n yhteydessä toimiva Suomen kansallinen far-
makologian komitea on mainittava säännöissä. Tiedeakatemiain neuvottelukunta 
jakaa vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta eri tieteenalojen 
kansalliskomiteoille sekä maksaa komiteoiden jäsenmaksut kansainvälisiin katto-
järjestöihin. Johtokunta on myös valmistellut sääntöihin teknisiä muutoksia, joilla 
helpotetaan sääntömääräisten kokousten järjestämistä. 
 
12. Jäsenasiat 
Suomen Farmakologiyhdistykseen hyväksyttiin 4 uutta henkilöjäsentä: 
 
Proviisori Nea Bister (Itä-Suomen yliopisto), FM Mikko Karpale (Oulun yliopisto), 
FT Outi Kummu (Oulun yliopisto) ja Proviisori Henrik Kohtala (Helsingin yliopisto). 
 
13. Ilmoitusasiat 
Yhdistyksen vuosikokous ja sen yhteydessä pidettävä tieteellinen symposium 
”Drug Abuse: Pharmacological, Toxicological and Clinical Aspects” järjestetään 26.
-27.4.2017 Helsingissä. 
 
12. Muut asiat  
Ilkka Reenilä kertoi, että FinPharmaNetin vuositapaaminen järjestetään elokuussa 
2017 Kuopiossa. 
 
13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10. 
 
Kuopiossa 12.12.2016  
 
 
 
Markus Forsberg,    Anne Lecklin, 
puheenjohtaja    sihteeri 
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Esityslista 
1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (Transmitteri 1/2017)  

6. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja 
muille tilivelvollisille 

8. Lääketutkimussäätiön hallituksen jäsenten valinta 

9. Lääketutkimussäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 

10. Jäsenasiat 

11. SFY:n sääntöjen päivittäminen 

a) Sääntöihin lisätään maininta Suomen farmakologian kansallisen komitean toi-
minnasta SFY:n yhteydessä 

b) Syyskokouksen ajankohtaa väljennetään 

c) Vuosikokouksen ja syyskokouksen koollekutsumismenettelyä ja päätösvaltai-
suuden kriteeriä tarkennetaan 

d) Muut tekniset tarkennukset 

12. Suomen kansallisen farmakologian komitean sääntöjen hyväksyminen 

13. Ilmoitusasiat 

14. Muut asiat 

15. Kokouksen päättäminen 

 
Ennen vuosikokousta klo 9:00–16:30 pidettävän tieteellisen symposiumin teemana 
on lääkkeiden väärinkäyttö. Tieteellinen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät 
tämän lehden seuraavalta sivulta ja SFY:n verkkosivuilta.  

 

Jos osallistut pelkkään vuosikokoukseen, ilmoittautumista ei tarvita. 

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS 
Finnish Pharmacological Society  

Suomen Farmakologiyhdistyksen  
vuosikokous 2017 
Aika: 26.4.2017 klo 16:45–18:00 

Paikka: Tieteiden talo (sali 104, 1. kerros), Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki 
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PROGRAM 
26.4.2017 (Venue: House of Science and Letters) 

9:00–9:45 Registration and coffee, mounting of posters 

9:45–9:50 Opening words 

9:50–10:40 Plenary lecture: Mechanisms of drug addiction (Bo Söderpalm,  

   University of Gothenburg, Sweden) 

1. Session New drugs of abuse & novel treatments for addiction (chair Markus 
Forsberg) 

10:40–11:20 Challenges in the development of drugs for addiction – case nalmefene  
   (Sakari Karhuvaara, Terveystalo) 

11:20–12:00 New drugs for treatment of pain – use and misuse (Vesa Kontinen,  

   University of Helsinki & Helsinki University Hospital) 

12:00–12:10  Discussion 

12:10–13:20 Lunch & coffee (at own cost), posters 

13:20–14:00 Pregabalin-morphine interaction – good or bad in addiction (Elena   
   Vaschinkina, University of Helsinki) 

2. Session From speed and high to misery (chair Risto Juvonen) 

14:00–14:40 New doping agents and current challenges in anti-doping work (Olavi  
   Airaksinen, Kuopio University Hospital) 

14:40–15:00  Coffee break, posters 

15:00–15:40 Organ toxicity induced by drug abuse (Christopher M. Milroy,  

   University of Ottawa, Canada) 

15:40–16:20 Drug poisoning – current hazards (Ilkka Ojanperä, University of  

   Helsinki)   

16:20–16:30 Discussion, closing words 

DRUG ABUSE: PHARMACOLOGICAL, TOXICOLOGICAL 
AND CLINICAL ASPECTS 
Pharmacology & Toxicology Joint Meeting 2017 
26.–27.4.2017, Helsinki, Finland 
 
 
 
 
 

Organizers: Finnish Pharmacological Society (FPS), Finnish Society of Toxicology 
(FST), Finnish Society of Clinical Pharmacology (FSCP) 
Venue: 
26.4.2017 House of Science and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki 
27.4.2017 House of the Estates (Säätytalo), Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki 
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16:45–18:00 Annual meetings of the Societies 

18:00–19:00  Break & move to House of the Estates 

   Buffet dinner & social program (Venue: House of the Estates) 

19:00–22:00  Buffet dinner and presentation: “Music and illegal drugs” by Dr. Ewen  
   MacDonald & colleagues 

 

27.4.2017 (Venue: House of the Estates) 

9:00–9:30  Registration and coffee 

9:30–10:20  Plenary lecture: Monitoring new psychoactive substances in the EU –  

   situation, challenges and responses (Roumen Sedefov, European  

   Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA) 

3. Session Regulation and illegal use of drugs (chair Olavi Pelkonen) 

10:20–11:00 New psychoactive substances in Finland – challenges and legal  

   responses (Katja Pihlainen, Finnish Medical Agency) 

11:00–11:40 Illegal drugs and designer drugs in the street markets (Joni Aaltonen,  
   Police of Finland)  

11:40–12:00  Discussion 

12:00–13:10  Lunch & coffee (at own cost) 

4. Session Consequences of drug abuse (chair Mikko Niemi) 

13:10–13:50 History of abused drug in western world (Jaakko Hämeen-Anttila,  

   University of Edinburgh, UK) 

13:50–14:30  Non-medical use of prescription drugs among general Finnish  

   population (Karoliina Karjalainen, National Institute of Health and  

   Welfare) 

14:30–15:10  Analysing drugs of abuse (Antti Leinonen, United Medix  

   Laboratories Ltd) 

15:10–15:20  Discussion, closing words 

 

Practical information see www.sfy.fi/kokoukset 

Registration: All participants need to register by 19.4.2017 via electronic form 
http://www.sfy.fi/kokouksia.html 

There is no registration fee for the members of FPS/FST/FSCP, regulatory authorities 
or MSc students in pharmacology/toxicology. For non-members, the fee is 100 €. 
 
The symposium is supported by 

http://www.sfy.fi/kokouksia.html
http://www.sfy.fi/kokouksia.html
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Suomen farmakologiyhdistyksen matka-apurahat 
Suomen farmakologiyhdistyksen matka-apurahat ovat haettavissa 31.3.2017 men-
nessä. Matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti kansainvälisiin kongresseihin 
osallistumista varten. Apurahahaku toteutetaan yhteistyössä Lääketutkimussäätiön 
kanssa käyttäen sähköistä hakulomaketta: 
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15974/lomake.html 
Matka-apurahan saaja sitoutuu toimittamaan matkansa jälkeen vapaamuotoisen 
matkaraportin ja selvityksen apurahan käytöstä (kuitit liitteeksi) Suomen farmako-
logiyhdistyksen sihteerille (sihteeri@sfy.fi). Apurahaa ei myönnetä, mikäli aikaisem-
min myönnetystä apurahasta ei ole toimitettu raporttia. SFY:n matka-apuraha voi-
daan myöntää vain SFY:n jäsenille. Apurahoista päätetään huhtikuussa 2017 ja apu-
rahan saajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. 
Suomen farmakologiyhdistyksen johtokunta 
 

Lääketutkimussäätiön matka-apurahat 
Lääketutkimussäätiö julistaa haettavaksi matka-apurahoja nuorille tutkijoille. Vuo-
den 2017 matka-apurahat myönnetään ensisijaisesti kansainvälisiin farmakologian 
kongresseihin osallistumista varten. Hakemukset on toimitettava 31.3.2017 men-
nessä käyttäen sähköistä lomaketta: 
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15974/lomake.html 
Linkki lomakkeeseen löytyy myös Suomen farmakologiyhdistyksen www-sivuilta 
(www.sfy.fi/apurahat). Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenyys otetaan huomi-
oon matka-apurahoja myönnettäessä. Matka-apurahan saaja sitoutuu toimitta-
maan matkansa jälkeen vapaamuotoisen matkaraportin Lääketutkimussäätiön asia-
miehelle (olli.karkkainen@uef.fi). Apurahaa ei myönnetä, mikäli aiemmin myönne-
tystä apurahasta ei ole toimitettu matkaraporttia. Apurahoista päätetään Lääketut-
kimussäätiön kokouksessa huhtikuussa 2017. Apurahojen saajille ilmoitetaan asias-
ta sähköpostitse. Lisätietoja antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Raunio 
(hannu.raunio@uef.fi). 
Lääketutkimussäätiön hallitus 
 

Travel grants of the Finnish Pharmacological Society 
and the Drug Research Foundation  
Travel grants are intended mainly for young scientists for participation in internati-
onal congresses. The applications are submitted by 31.3.2017 using an electronic 
application form https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15974/lomake.html. More de-
tailed information is available in the www pages of the Finnish Pharmacological 
Society (http://www.sfy.fi/Apurahat.html). 

SUOMEN FARMAKOLOGIYHDISTYS 
Finnish Pharmacological Society  

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15974/lomake.html
mailto:sihteeri@sfy.fi
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15974/lomake.html
http://www.sfy.fi/Apurahat.html
mailto:olli.karkkainen@uef.fi
mailto:hannu.raunio@uef.fi
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15974/lomake.html
http://www.sfy.fi/Apurahat.html
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SFY:N VUODEN 2016 ANSIOKKAAN VÄITÖSKIRJAN 
TUNNUSTUSPALKINTO 
 

Suomen Farmakologiyhdistys myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon erityisen 
ansiokkaalle farmakologian väitöskirjalle. Yhdistyksen johtokunta tekee valinnan 
esitysten perusteella. Esityksen voi tehdä yhdistyksen jäsen. Kirjalliseen esityk-
seen perusteluineen liitetään 

 

1. Väitöskirjan tiivistelmä 

2. Lista väitöskirjan osajulkaisuista 

3. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot 

4. Linkki väitöskirjan sähköiseen versioon 

5. Muut mahdolliset liitteet 

 

Tunnustuspalkinnon myöntämisen edellytyksenä on väitöskirjaan liittyvän esityk-
sen pitäminen SFY:n vuoden 2017 syyskokouksen yhteydessä. Mikäli palkinnon 
saaja ei pysty pitämään esitystä, palkinto luovutetaan samoin ehdoin seuraavalle 
sijalle arvioinnissa päätyneelle. 

 

Esitykset vuoden 2016 tunnustuspalkinnon saajista liitteineen pyydetään toi-
mittamaan 8.5.2017 mennessä PDF-muodossa sähköpostitse yhdistyksen sihteeri 
Sanna Janhuselle osoitteeseen sihteeri@sfy.fi.  

 

Vuoden 2016 farmakologian väitöskirjat 
 

Olli Kärkkäinen (Prov), 18.4., Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 

”Post-mortem brains of alcoholics: Changes in the glutamatergic, serotonergic, 
endocannabinoid and neuroactive steroid systems”. Ohjaajat: Prof. Jari Tiihonen 
ja Dos. Markus Storvik. Vastaväittäjä: Prof. Lorenzo Leggio, National Institute of 
Health, Bethesda, USA. 

 

Pauli Ohukainen (FM), 6.5., Oulun yliopisto 

”Molecular profiling of calcific aortic valve disease”. Ohjaaja: Dos. Jaana Rysä. 
Vastaväittäjä:  Dos. Katariina Öörni, Wihurin tutkimuslaitos. 

  VÄITÖSKIRJAPALKINTO 

mailto:sihteeri@sfy.fi
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Mateusz Dudek (FM), 8.5., Helsingin yliopiso 

”Functional imaging of neural systems associated with alcohol reward and 
amphetamine toxicity”. Ohjaaja: Dos. Petri Hyytiä. Vastaväittäjä: Prof. Bo Söder-
plan, University of Gothenburg, Sweden. 

 

Eveliina Upmeier (LL), 27.5., Turun yliopisto 

”Cholesterol, cardiovascular risk and statin use in older persons”. Ohjaajat: Prof. 
Matti Viitanen ja Dos. Maarit Korhonen. Vastaväittäjä: Prof. Timo Strandberg, 
Helsingin ja Oulun yliopisto.  

 

Jani Aro (FM), 27.5., Oulun yliopisto 

”Novel load-inducible factors in cardiac hypertrophy ”. Ohjaajat: Prof. Heikki Rus-
koaho ja Dos. Jaana Rysä. Vastaväittäjä:  Prof. Eero Mervaala, Helsingin yliopisto. 

 

Toni Lassila (FM), 27.5., Oulun yliopisto 

”In vitro methods in the study of reactive drug metabolites with liquid chromato-
graphy / mass spectrometry ”. Ohjaajat: Dos. Sampo Mattila, Dos. Miia Turpeinen 
ja Dos. Ari Tolonen. Vastaväittäjä:  Dos. Risto Juvonen, Itä-Suomen yliopisto. 

 

Lauri Moilanen (LL), 10.6., Tampereen yliopisto 

“TRPA1 in Inflammation”. Ohjaajat: Dos. Riina Nieminen, Prof. Lauri Lehtimäki ja 
Prof. Eeva Moilanen. Vastaväittäjä: Dos. Juhana Idänpään-Heikkilä. Helsingin yli-
opisto. 

 

Virpi Laukkanen (LL), 10.6., Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 

”Alterations in the neurotransmitter receptor binding densities in cloninger type 
1 and 2 alcoholics”. Ohjaajat: Prof. Jari Tiihonen ja Dos. Markus Storvik. Vasta-
väittäjä: Prof. Solja Niemelä, Oulun yliopisto. 

 

Heli Halava (LL), 21.6., Turun yliopisto 

”Statin Adherence, Utilisation, and Prescribing Patterns. Improving effectiveness 
of treatment”. Ohjaajat: Prof. Risto Huupponen ja Prof. Jussi Vahtera. Vasta-
väittäjä: Prof. Mikko Syvänne, Suomen sydänliitto.  
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Jaakko Kopra (FM), 12.8., Helsingin yliopisto 

”Analyzing change in medication use - statistical approaches”. Ohjaajat: Dos. Dos. 
T. Petteri Piepponen ja Dos. Jaan-Olle Andressoo. Vastaväittäjä: Vastaväittäjä: 
Docent Edgar Kramer, Ulm University, Germany. 
 

Piia Lavikainen (FM), 12.8., Turun yliopisto 

”Analyzing change in medication use - statistical approaches”. Ohjaajat: Dos. 
Maarit Korhonen ja Dos. Arja Helin-Salmivaara. Vastaväittäjä: Prof. Esa Läärä,  
Oulun yliopisto. 

 

Minna Kumpu (FM), 15.12., Helsingin yliopiso 

”Lactobacillus Rhamnosus GG in respiratory tract infections: randomized control-
led trials”. Ohjaajat: Prof. Riitta Korpela ja Prof. Anne Pitkäranta. Vastaväittäjä 
Dos. Marjo Renko, Oulun yliopisto. 

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 osa jäsen-
postista (kaksi Transmitteria sekä uutiskirje Synapsi) lähetetään jäsenille 
ainoastaan sähköisessä muodossa sähköpostitse, joten sähköpostilistalle 
kannattaa ehdottomasti liittyä! SFY:n sähköpostilistalle liityt automaatti-
sesti kun päivität yhteystietosi käyttämällä jäsentietojen päivityslomaketta 
osoitteessa http://www.sfy.fi/jasentietojenpaivitys.html tai lähettämällä päi-
vitetyt jäsentietosi (nimi, arvo/titteli, posti-osoite, ja sähköpostiosoite) otsi-
kolla SFY-LISTA sähköpostitse osoitteeseen tiedottaja@sfy.fi. Jäsentiedot 
kannattaa päivittää vaikka ihan varmuuden vuoksi silloinkin kun et ole varma 
mitä tietoja olet viimeksi rekisteriimme antanut. Näin varmistat että postim-
me saapuu aina oikeaan osoitteeseen.  

 

JÄ
SEN

A
SIA

T  

file:///C:/Users/sarajarv/Documents/Adobe
http://www.sfy.fi/jasentietojenpaivitys.html
mailto:tiedottaja@sfy.fi


 

17 

AJANKOHTAISTA TIETOA FARMAKOLOGIAN JA  
LÄHIALOJEN KURSSEISTA 
 
FPDP tunnetaan 1.1.2016 alkaen nimellä FinPharmaNet ja uudet kotisivut löytyvät 
osoitteesta www.fdpd.fi. FinPharmaNet-verkoston yliopistojen kurssit ovat osoittees-
sa http://fpdp.fi/index.php?s=2-courses, ja lääkealan  ja toksikologian kv-kurssit löy-
dät osoitteesta http://fpdp.fi/index.php?id=73. 
 

KOKOUKSIA 

Kotimaassa: 
26.-27.4.2017 
Suomen farmakologiyhdistyksen, Suomen toksikologiyhdistyksen ja Suomen kliinisen 
farmakologiyhdistyksen yhteinen tieteellinen symposium, Helsinki, 26.4.2017 Tietei-
den talo (Kirkkokatu 6) ja 27.4.2017 Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11). Symposiumin 
teemana on lääkkeiden väärinkäyttö ”Drug abuse: pharmacological, toxicological, and 
clinical aspects”.  
Linkki sähköiseen online-ilmoittautumislomakkeeseen löytyy SFY:n verkkosivuilta 
www.sfy.fi/kokokukset.html  
 
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ SYMPOSIUMIIN 19.4.2017.  
 
Tieteellisen symposiumin yhteydessä 26.4. klo 16:46-18:00 pidetään SFY:n vuosiko-
kous, Tieteiden talo (Sali 104, 1. krs). 
 
14.-16.6.2017 

Ecopa SSCT Workshop 2017, Helsinki. 
http://www.uta.fi/med/en/ecopassct2017/index.html 
 
14.-15.8.2017 
FinPharmaNet 11th Annual Meeting 2017, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. 
Teemana koko lääkekehityskaari. Kokouksen ohjelma tulossa FinPharmaNetin sivuille 
lähiaikoina. 
http://fpdp.fi/index.php?s=2-courses 
 
22.-26.1.2018 
The 5th Nutrition Winter School, Levi , Lappi. 
www.nutritionwinterschool.fi 

  KOKOUSKALENTERI 

http://www.fpdp.fi/
http://fpdp.fi/index.php?s=2-courses
http://fpdp.fi/index.php?id=73
http://www.sfy.fi/kokouksia.html
http://www.uta.fi/med/en/ecopassct2017/index.html
http://fpdp.fi/index.php?s=2-courses
http://www.nutritionwinterschool.fi/
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Aurinkoista Kevään Jatkoa  

Transmitterin lukijoille! 

Ulkomailla: 
24.-27.6.2017 
13th European Congress of Clinical Pharmacology and Therapeutic, Prague, Czech 
Republic http://eacpt2017.org 
 
2.-5.9.2017 
30th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology 
(ECNP),  Paris, France http://2017.ecnp.eu/ 
 
1.-6.7.2018 
IUPHAR 18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology, Kyoto,  
Japan http://www.wcp2018.org 
  
Lisää kokouksia:  
http://www.ephar.org/meetings.html 
http://www.webmelting.com/iuphar/index.php/meetings/other-meetings 
 

Kokous- ja koulutustiedotteita voi toimittaa SFY:n tiedotussihteeri 
Jonne Laurilalle: tiedottaja@sfy.fi 

http://eacpt2017.org
http://2017.ecnp.eu/
http://www.wcp2018.org
http://www.ephar.org/meetings.html
http://www.webmelting.com/iuphar/index.php/meetings/other-meetings
mailto:tiedottaja@sfy.fi
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Prof. Markus Forsberg 

Puheenjohtaja 

Itä-Suomen yliopisto,  

Farmasian laitos,  

farmakologia 

PL 1627, 70211 Kuopio 

Puh. 040-355 3780  

e-mail: puheenjohta-

ja@sfy.fi  

 

Prof. Ullamari Pesonen,  

Varapuheenjohtaja 

Turun yliopisto ja  

Orion Pharma 

PL 425, 20101 Turku 

Puh. 010-426 7967  

e-mail: ullamari.pesonen 

@orionpharma.com  

 

Dos. Risto Kerkelä 

Oulun yliopisto 

Biolääketieteen laitos,  

farmakologia ja toksikolo-

gia 

PL 5000, 90220 Oulu 

Puh. 08-537 5252 

e-mail: ris-

to.kerkela@oulu.fi 

 

 

 

 

 

Dos. Riina Nieminen 

Tampereen yliopisto, 

Lääketieteen yksikkö,  

immunofarmakologia 

33014 Tampere 

Puh. 040-190 1495 

e-mail:  

riina.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. Erkki Palva 

Fimea 

PL 55, 00034 FIMEA 

Puh. 029-522 3300 

e-mail: erk-

ki.palva@fimea.fi 

 

Prof. Markku Koulu 

Turun yliopisto 

Biolääketieteen laitos,   

farmakologia, lääkekehitys 

ja  

lääkehoito 

20014 Turun yliopisto 

Puh. 02-2333 7548  

e-mail: mark-

ku.koulu@utu.fi 

 

Prof. Eero Mervaala 

Helsingin yliopisto 

Biolääketieteen laitos,  

farmakologia 

PL 63, 00014  

Helsingin yliopisto 

Puh. 09-191 25355 

e-mail: eero.mervaala 

@helsinki.fi 

 

Dos. Jukka Mäenpää 

AstraZeneca 

Research and Develop-

ment 

Patient Safety  

Pepparedsleden 1,  

SE-43183 Mölndal,  

Sweden 

Puh. +46 31 77 61715 

fax +46 31 77 63765  

e-mail: jukka.maenpaa 

@astrazeneca.com 

JO
H

TO
K

U
N

TA
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Kannatusjäsenemme 


