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Uuden vuosituhannen kunniaksi yrit-
täkäämme puhaltaa eloa yhdistyk-
semme toimintaan! Hallitus ottaa kaik-
ki ehdotukset kiitollisuudella vastaan!

Jäsenasiaa
Aloitamme uuden vuosituhannen ko-
koamalla jäsenistömme harventuneet
rivit. Useaan vuoteen ei ole enää kaikil-
le lähetetty erillisiä jäsenmaksulomak-
keita, vaan muistutus jäsenmaksusta on
ollut fysiologilehdessä. Ehkä olemme
menettäneet tämän jäsenistöltä enem-
män aktiivisuutta vaativan maksutavan
takia turhan monta jäsentä, siksi rohke-
nemme lähettää nyt myös vanhan
jäsenlistamme mukaisille henkilöille
tämän jäsenkirjeen ja sen mukana
maksulomakkeen.

Mikäli et enää halua kuulua Suomen
Fysiologiyhdistykseen, toivoisimme
että ilmoittaisit siitä mieluiten sähkö-
postiviestinä yhdistyksen sihteerille
Sirkka.Aunola@kela.memonet.fi tai
kortilla (osoite: S. Aunola, Kela / Tut-
kimus- ja kehitysyksikkö, Peltolantie 3,
20720 Turku). Tulkitsemme myös täy-
dellisen hiljaisuuden erovahvistukseksi.
Jäsenmaksu vuodelta 2000 on 100 mk,
opiskelijajäsenmaksu 50 mk sekä
kannatusjäsenmaksu 1500 mk. Jos ha-
luaa hoitaa jäsenmaksuasiat kerralla
kuntoon, niin ainaisjäsenmaksu on täl-
lä hetkellä 800 mk. Jos tässä kirjeessä
oleva osoite on virheellinen tai puutteel-
linen, toivoisimme myös siitä ilmoitus-
ta sihteerille. Jos olet ainaisjäsen ja tä-
män kirjeen välissä on tilillepanokortti,
ota yhteys sihteeriin.

Uutta toimintaa
Hallitus on pohtinut keinoja toiminnan
elvyttämiseksi, ja nimenomaan fysiolo-
gian eri sovellusalojen edustajien yh-
teistoiminnan aktivoimiseksi. Sellainen
voisi olla esim. tietotekniikan sovellus-
ten kehittäminen fysiologian opetuk-
seen tai. Kuopiolaiset ovat järjestämäs-
sä lähinnä lääketieteen opiskelijoille
suunnitellun opetuspaketin koosta-
mista. Tätä elokuuksi aiottua tapahtu-
maa voisi varmaan muuttaa (ehkä laa-
jentaa) sellaiseksi, että se kiinnostaisi
myös muiden sovellusalojen fysiologian
opettajia (ks. liite). Tehkää ehdotuksia
ja toimittakaa ne Esko Länsimiehelle
Esko.Lansimies@kuh.fi. Tapaamisen
ohjelma on tämän kir§§§jeen lopussa.

Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään syk-
syllä (todennäköisesti marraskuussa)
Joensuun yliopiston Biologian laitoksen
isännöimänä Joensuussa. Sinne hallitus
toivoo mahdolisimman lukuisaa osal-
listujajoukkoa. Ohjelma on vielä avoin,
mutta tarkoitus on järjestää nuorten tut-
kijoiden posterikatselmus kilpailui-
neen. Ohjelma sisältänee Joensuun yli-
opiston biologisten tieteiden esittelyn,
ainakin jonkinlaisessa muodossa. Kan-
nattaa siis tulla perehtymään ja kartoit-
tamaan yhteistyömahdollisuuksia
joensuulaisten tutkijoiden kanssa!

SFY:n kotisivut
Yhdistyksemme kotisivun ”ylläpito-
paikka” muuttuu; se tulee olemaan
Duodecimin palvelimella. Muutos teh-
dään vasta syksyllä. Jotta saisimme
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nun lähettävän sähköisen postilaatik-
kosi osoitteen. Jos Sinulla ei ole omaa
postilaatikkoa, mutta jollakin perheen-
jäsenellä sellainen on, tai se on perheen
yhteinen, voisitko ystävällisesti toimit-
taa tuon osoitteen sihteerille. Mikäli säh-
köistä postilaatikkoa ei ole käytet-
tävissäsi, lähetämme lehden siinä tapa-
uksessa paperiversiona. Mikäli posti-
osoitteesi on muuttunut, muista infor-
moida siitä sihteeriä.

sivustomme näyttäväksi, ajantasaiseksi
ja niin yhdistyksemme jäseniä kuin ul-
kopuolisia, esim. yhteistyötahoja, mo-
nipuolisesti palvelevaksi, tarvitsisimme
jäsenistöstä jonkun henkilön sivustoja
suunnittelemaan ja jatkossakin autta-
maan uusien sivujen suunnittelussa ja
entisten uudelleen muotoilussa.

Yhdistyksen nykyiset sivut, josta löyty-
vät myös Fysiologi-lehden web-versiot
ovat osoitteessa:
http://www.uku.fi/laitokset/
fysiologia/fysiologiyhdistys/

Sähköpostiosoitteet
Fysiologilehti haluttaisiin siirtää sähkö-
postijakeluun. Sen vuoksi toivomme Si-

SFY:n hallitus 2000

Eino Hietanen, puheenjohtaja, Einohie@utu.fi
Pirjo Saransaari, varapuheenjohtaja, Pirjo.Saransaari@uta.fi

Sirkka Aunola. sihteeri, Sirkka.Aunola@kela.memonet.fi
Esa Hohtola, taloudenhoitaja, Esa.Hohtola@oulu.fi

Esko Länsimies, jäsen, Esko.Lansimies@kuh.fi
Tuomas Sopanen, jäsen, Tuomas.Sopanen@joensuu.fi

Timo Takala, jäsen, Takala@maila.jyu.fi
Tuomas Westermarck, jäsen, Tuomas.Westermarck@soster.hel.fi

Hallitus toivottaa kaikille yhdistyk-
semme jäsenille menestyksellistä
vuosituhatta!

FYSIOLOGIAN OPETTAJIEN NEUVOTTELUTILAISUUS
17.8.2000 Kuopiossa

Fysiologian laitos, KuY
Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen laitos, KYS, KuY
Kliinisen neurofysiologian laitos, KYS, KuY

OHJELMA
TORSTAI, 17.8.2000

09.00 Avaus
Varadekaani Juhani Partanen
Professori Osmo Hänninen

09.15 – 11.00 Fysiologia prekliinisessä opetuksessa
Katsaus eri tiedekuntien tilanteeseen, lääkäri-
opettajien määrät, yhteys kliiniseen opetukseen

11.00 – 12.00 Lounas KYS:n ruokalassa

12.00 – 13.30 Fysiologia kliinisessä opetuksessa
- Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
- Kliininen neurofysiologia
- Kardiologia
- Fysiologian asema kliinikko- ja tutkijalinjoilla

13.30 Virvokkeita

14.00 – 15.30 Erikoislääkärikoulutus
- Vanhan ja uuden erikoistumiskoulutuksen tilanne

eri koulutuspaikoissa
- Tutkijana toimimisen hyväksyminen lääkäri-

koulutuksessa
- Valtakunnallisten kurssien järjestäminen

15.30 – 16.00 Jatkosta sopiminen


