Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys r.y.:n
toimintakertomus vuodelta 2011
Vuosi 2011 oli yhdistyksen 17. varsinainen toimintavuosi.
Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2011 kuuluneet: Janne Backman (puheenjohtaja), Tapani
Keränen (varapuheenjohtaja), Risto Huupponen, Seppo Kaakkola, Kari Kivistö ja Esa Heinonen.
Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Annikka Kalliokoski ja sihteerinä Mikko Niemi.
Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokouksessa 31.5.2011 hyväksyttiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi Elina Kumpulainen
ja Anne Filppula. Vuoden 2010 aikana valmistuneista kliinis-farmakologisista väitöskirjoista
päätettiin palkita 1000 euron tunnustuspalkinnolla LL Tuija Niemisen väitöskirja The Role of
Cytochrome P450 3A Inducers and Inhibitors in the Metabolism and the Effects of Oxycodone
(Turun yliopisto, ohjaajat Klaus Olkkola, Kari Laine ja Nora Hagelberg). Hallituksella ei ollut
syyskokousta.
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous (vuosikokous) pidettiin 31.5. Turussa. Hallituksen jäsenistä erovuorossa
olivat Janne Backman (pj.), Tapani Keränen (varapj.) ja Risto Huupponen, jotka olivat ilmoittaneet
olevansa edelleen käytettävissä, ja heidät valittiin jatkamaan hallituksessa toimikaudella 2011-2013.
Muina jäseninä hallituksessa jatkoivat Kari Kivistö, Esa Heinonen ja Seppo Kaakkola (toimikausi
päättyy vuonna 2012). Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Janne Backman ja varapuheenjohtajana
Tapani Keränen (toimikausi päättyy 2012). Yhdistyksen varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi
valittiin Veijo Saano ja Tuomo Nieminen sekä varatoiminnantarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus
Olkkola. Kokouksen tieteellinen ohjelma koostui dyslipidemioiden lääkehoitoon painottuvista
asiantuntijaluennoista ja nuorten tutkijoiden esityksistä. Yhdistyksellä ei ollut syyskokousta.
Muut asiat
Vuonna 2011 yhdistys järjesti yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja
Kliininen lääketutkimus -tutkijakoulun kanssa kansainvälisen Personalised Drug Therapy symposiumin (16.-17.6.) eläkkeelle jäävän Prof. Pertti Neuvosen kunniaksi. Lisäksi yhdistys järjesti
syksyllä Kliininen lääketutkimus 2011 –kurssin yhdessä samojen yhteistyötahojen kanssa.
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti Budapestissa järjestettyyn EACPT 2011 –kongressiin,
jossa yhdistyksen EACPT-edustajat Kari Kivistö ja Janne Backman (valittu kaudeksi 2011-2014,
molemmilla toinen kausi) osallistuivat EACPT:n hallituksen kokoukseen. Kari Kivistö valittiin
EACPT:n vaaleissa EACPT:n hallitukseen ja rahastonhoitajaksi kaudeksi 2011-2014. Kalle Hoppu
on toiminut IUPHARin pediatrisen kliinisen farmakologian sektion puheenjohtajana ja IUPHARWHO liaison committeen jäsenenä vuodesta 2010 alkaen.
Yhdistys esitti yhdessä suomalaisten yliopistojen kliinisen farmakologian professorien kanssa
Opetus- ja kulttuuriministeriölle, että erikoislääkäri-koulutusta koskevaa asetusluonnosta tulisi
muuttaa siten, että kliiniseen farmakologiaan erikoistuminen voisi tapahtua kokonaan
yliopistosairaalassa (lukuun ottamatta terveyskeskuspalvelua). Lisäksi yhdistys antoi lausunnon
kansallisesta lääkeinformaatiostrategiasta. Vuosikokouksessa 31.5. yhdistys päätti jäsenmaksuksi
20 €, mutta koska jäsenrekisterin saattaminen ajan tasalle osoittautui odotettua hitaammaksi ja
koska yhdistyksen talous kehittyi positiiviseen suuntaan Kliininen lääketutkimus 2011 –kurssin
ansiosta, jäsenmaksu jätettiin vuonna 2011 perimättä. Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 157.

