Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

FICAM:N 10-VUOTISJUHLA - FICAM´S 10-YEAR ANNIVERSARY 10.12.2018
Paikka
Venue:
Kieli
Language

Rekisteröityminen
Registration

Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere, Päätalo, Juhlasali
University of Tampere, Kalevantie 4, Tampere, Main building, Main auditorium
Puheenvuoron pitäjiä pyydetään tekemään esitysmateriaalinsa, esim. PowerPoint, englannin
kielellä. Puheenvuorot suositellaan pidettävän suomeksi, mutta englantia voi myös käyttää.
Presenters are asked to prepare their presentation material, e.g. PowerPoint, in English. It is
recommended to give the presentation in Finnish but English can also be used.
Tilaisuus on maksuton, mutta tarjoilujen määrän arvioimiseksi pyydämme rekisteröitymään alla
olevan linkin kautta.
The event is free of charge but preregistration is required for catering purposes. Please register
here https://www.lyyti.in/FICAM10YEARS10122018

FICAM, vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille,
perustettiin Tampereen yliopiston lääketieteelliseen
tiedekuntaan 10.12.2008 Tampereen yliopiston,
Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin
rahoituksen turvin. FICAM keskittyy kehittämään
ihmissolupohjaisia validoituja rutiineja testimalleja perusja sovelletun tutkimuksen, lääkekehityksen ja kemikaalien
toksisuusriskin arvioinnin tarpeisiin. FICAM edistää aluetta
laaja-alaisesti kuten jakamalla kansallisesti tietoa,
kouluttamalla asiantuntijoita sekä toimimalla sekä
kansallisissa että kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä,
projekteissa ja yhdistyksissä.

FICAM, the Finnish Centre for Alternative Methods was
founded, thanks to the financial support of Pirkanmaa ELY
Centres and City of Tampere, on December 10, 2008 at the
University of Tampere, School of Medicine. FICAM focuses
on development of regulatory (OECD) relevant and routine
human cellular test models and approaches to be used in
basic and applied research, drug development and
chemical safety risk assessment. FICAM promotes the area
related to non-animal tests and approaches in many ways
both nationally and internationally. We disseminate state
of art technologies and information, educate experts and
are active both in national and international task groups,
projects and societies.

Ohjelma/Programme
Puheenjohtaja/Chair, Dean Prof. Tapio Visakorpi
11:00

Tutkimuksen vararehtori/
Vice President for Research
Juha Teperi

Tervetuloa ja avaus
Welcome and opening

Kansanedustaja/MEP Finland
Harri Jaskari

Suomen alustatalousstrategia ja FICAM
Finland´s economy strategy and FICAM

MEP European Parliament
Sirpa Pietikäinen

Aihealueen kansainväliset ja EUn painopisteet ja tarpeet
The key developments on EU and international levels

Dr. Rob Howes, AstraZeneca GB

Utilization of in vitro methods and non-animal approaches in drug
development

13:15 - 14:00

Verkostoitumista tarjoilujen lomassa ja Tampereen kaupungin tervehdys, yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho
Networking and refreshments, greeting from City of Tampere, director Tuukka Salkoaho

14:00

Prof. Tuula Heinonen, FICAM

FICAMin toiminta ja 3R-konsortio
FICAM´s activities and 3R-consortium

Case 1

Verisuonimalli
Angiogenesis-vasculogenesis model
Testin esittely ja sovellusalueet
Test principle and applications

14:30

Dr. Tarja Toimela, FICAM

14:45

Dr. Anita Virtanen, PSHP

Tutkijan kokemus
User´s experience

Case 2:
15:00

Ms. Marika Mannerström,
FICAM

Sisäilman toksisuuden testaus
Inner air toxicity testing
Testin esittely ja sovellusalueet
Test principle and applications

15:15

Prof. Mirja Salkinoja-Salonen,
University of Helsinki

Tutkijan kokemus
User´s experience

15:30

Dr. Tiina Palomäki, FIMEA

Eläinkokeettomien testien hyväksyttävyys eri viranomaisvaatimuksissa
Approval of non-animal tests in different regulatory requirements

16:00

Dr. Tiina Pullola, MMM/Ministry
of Agriculture and Forestry

3Rn edistäminen ja FICAM
Promotion of 3Rs and FICAM

16:30

Lopetus
Closing

Welcome!
Lisätietoja/Further information: tuula.heinonen@uta.fi, +358 50 574 9705
Ilmoittautuminen/Registration: https://www.lyyti.in/FICAM10YEARS10122018

