
 

 
Helsinki 17.3.2023 

 

 

 

Arvoisa Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen jäsen, 

 

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 17.4.2023 klo 16-17.30 Tuohilammen 

koulutuskeskuksessa Vihdissä (Tuohilammentie 160, Vihti). Vuosikokoukseen järjestetään myös 

mahdollisuus osallistua etänä. 

 

Kokouksen esityslista on liitteenä. Vuosikokouksessa mm. valitaan uudet hallituksen jäsenet 

erovuoroisten tilalle (3 jäsentä). 

 

Ennen vuosikokousta klo 13-16 järjestetään tieteellinen symposium, jonka ohjelma ilmoitetaan 

erikseen. Tieteellistä symposiumia ennen klo 12-13 tarjoillaan lounas ja vuosikokouksen jälkeen 

klo 17.30 alkaen päivällinen. 

 

Tarjoilujen järjestämistä varten vuosikokoukseen ja sitä edeltävään tieteelliseen symposiumiin 

pyydetään ilmoittautumaan pe 7.4.2023 mennessä oheisella e-lomakkeella 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123057/lomake.html. Etäosallistumislinkki ja salasana 

vuosikokoukseen lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta. 

 

 

Tervetuloa vuosikokoukseen! 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

 

Mikko Niemi 

Yhdistyksen puheenjohtaja 

Farmakogenetiikan professori, ylilääkäri 

Kliinisen farmakologian yksikkö, HY ja HUSLAB  

PL 705 (Tukholmankatu 8 C) 

00029 HUS 

p. 050-4280998 

 

 

www.skfy.fi 

 

  

https://goo.gl/maps/gj7T4bwG5UUffpJK8
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123057/lomake.html
http://www.skfy.fi/


 
 
 

Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys (SKFY) r.y.:n 
vuosikokouksen kutsu ja esityslista 

 
Aika: 17.4.2023 klo 16–17.30 

 
Paikka: Tuohilammen koulutuskeskus ja Zoom 

 
 
 

1. Kokouksen avaus. 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 

 

5. Esitetään yhdistyksen tilit, toiminnantarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2022. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 

2023. 

 

8. Valitaan kahden vuoden toimikaudeksi (2023-2025) hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.  

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, va-

rapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valit-

tua jäsentä, joista puolet on kerrallaan erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksen pu-

heenjohtajaksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. 

 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Janne Backman, Miia Turpeinen (varapuheenjohtaja) ja 

Aleksi Tornio. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat (nämä henkilöt on valittu hallitukseen toimi-

kaudeksi 2022-2024) Mikko Niemi (puheenjohtaja, valittu pj-kaudelle 2022-2024, 1. kausi), 

Maija Kaukonen, ja Juha Rouru. Yhdistyksen sihteerinä toimii Minna Lehtisalo, tiedottajana 

Noora Kulla ja taloudenhoitajana Taavi Kaartinen. 

 

9. Valitaan toimikaudeksi 2023-2024 kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkasta-

jaa. 

 

10. Mahdolliset muut asiat ja tiedotukset. 

 

11. Kokouksen päättäminen. 


