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esän sato on pantu talteen ja sienestyskausikin alkaa olla lopuillaan. Toivottavasti
jäseniltämme aikaa liikenee jo yhdistystoimintaankin. Yhdistyksemme täyttää 40
vuotta 10.3.2001- ikää on riittävästi. Meillä ei kuitenkaan ole vielä omaa toimintaamme kuvaavaa logoa. Hallitus on päättänyt julistaa jäsenistölleen suunnittelukilpailun
tämän asian korjaamiseksi. Paras ehdotus palkitaan. Palkintona on rahasumma, jonka
suuruudesta päätetään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja se maksetaan kongressimatka-avustuksena. Kilpailun raati valitaan vuosikokouksen yhteydessä. Ehdotukset tulisi
jättää 1.12. mennessä sihteerille (Sirkka Aunola, Kelan Tutkimus- ja kehitysyksikkö,
Peltolantie 3, 20720 Turku).

2

Kokouskutsu
Vuosikokoukseen Joensuuhun 24.-25.11. 2000 odotetaan runsaslukuista osanottoa, varsinkin nuorten tutkijoiden toivotaan käyttävän hyödyksi tilaisuutta esittää tutkimustuloksiaan. Paras posteri palkitaan! Vuosikokouksen ohjelma on tämän kirjeen lopussa.
Varsinainen jäsenkokous on lauantaina 25.11. klo 9. Joensuun yliopistolla, METLAn
auditorio Borealiksessa, Yliopistonkatu 7. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat ja asiat, jotka on jätetty vähintään kolme viikkoa ennen kokousta
sihteerille tai puheenjohtajalle (einohie@mailhost.utu.fi tai Sirkka.Aunola
@KELA.MEMONET.FI)
Kotisivusto
Fysiologiyhdistyksen kotisivut avautuvat lokakuun alussa Duodecim-seuran ylläpitämässä terveysportaalissa www.terveysportti.fi. Pääsivulle ja yleistä informaatiota sisältäville sivuille pääsee vapaasti, mutta osa sivuista avautuu vain yhdistyksemme jäsenille.
Näille sivuille tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, joka on kaikille jäsenille yhteinen
ja sitä ei saa kukaan mennä muuttamaan. Käyttäjätunnus on sfy_jasen ja salasana on
jasen. Portaali on käytössä lokakuun alussta alkaen.
Hyvää syksyä, Joensuussa tavataan!
Suomen Fysiologiyhdistyksen vuosikokous 24. - 25. 11. 2000
Fysiologiyhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna kaksipäiväisenä (24.-25.11.)
Joensuussa. Fysiologiyhdistyksen yleiskokouksen ohessa on tieteellistä ohjelmaa, jossa
esitellään mm. Joensuun yliopiston biologian laitoksella tehtävää fysiologista tutkimusta (sessiot I ja II). Joensuulaisesitelmien lisäksi ohjelmaan on varattu aikaa myös muille
fysiologiyhdistyksen jäsenille omien tutkimustensa esittelyyn. Lauantaipäivän (25.11.)
session aloittaa akatemiaprofessori Kai Kaila (Helsingin yliopisto) esitelmöimällä ai-

heesta “GABA: An exciting inhibitory neurotransmitter“. Tämän lisäksi sessiossa on
tilaa vielä 6 muulle esitelmälle (kukin 15 + 5 min). Ilmoittautumiset lauantain sessioon
tulee toimittaa Matti Vornaselle viimeistään 20.10. mennessä. Mikäli kaikille halukkaille ei riitä esitelmäaikaa, puhujat valitaan abstraktien perusteella. Kaikki halukkaat
voivat esitellä tutkimustaan posterinäyttelyssä, johon toivotaan vilkasta osanottoa.
Esitelmien ja postereiden lyhennelmät pyydetään lähettämään sähköpostitse Matti
Vornaselle osoitteeseen matti.vornanen@joensuu.fi viimeistään lokakuun 20. päivään
mennessä. Englanninkielisten esitelmälyhennelmien pituus on 1-2 sivua (A4, WP- tai
Word-tiedostona). Esitelmän voi jättää myös täyspituisena englanninkielisenä artikkelina.
Abstraktit ja artikkelit painetaan Trends in Biomedicine in Finland -sarjassa. Esitelmien
pituus on 15 + 5 minuuttia ja esityskielenä suomi.
Kokoukseen ei ole osanottomaksua, mutta kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset tulee tehdä 13.10. mennessä Matti Vornaselle
(matti.vornanen@joensuu.fi tai Matti Vornanen, Joensuun yliopisto, Biologian laitos,
PL 111, 80101 Joensuu). Fysiologiyhdistys kustantaa kongressipäivällisen määräajassa
ilmoittautuneille. Majoituksesta ja muista matkajärjestelyistä osanottajat huolehtivat itse.
Vaihtoehtoja majoittumiseen Joensuussa löydät internet-osoitteesta http://www.jns.fi/
index.html. ja opaskartan osoitteesta http://www.jns.fi/index.html. Seuralta voi hakea
apurahoja osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin (tarkemmat tiedot saa yhdistyksen sihteeriltä Sirkka Aunolalta; Email, Sirkka.Aunola@kela.memonet.fi). Tervetuloa
Joensuuhun!

Suomen Fysiologiyhdistyksen kokous
Järjestäjä: Joensuun yliopisto, biologian laitos
Aika: 24.-25.11. 2000

14.05 - 14.30
14.30 - 14.55

Seppo Pasanen: Suomen sammakkoeläinten talvehtiminen
Matti Vornanen: Lämpötila-adaptaation vaikutukset kirjolohen sydänsolujen kaliumvirtoihin.

Kahvit (Borealiksen kahvio) : klo 15.00 - 15.30
Sessio II: klo 15.30 - 17.10
puheenjohtaja Matti Vornanen
15.30
15.55
16.20
16.45

-

15.55
16.20
16.45
17.10

Posterinäyttely

Olli-Pekka Penttinen: Kalan siittiösolujen mobiliteetti
Heikki Hyvärinen: Karvat nisäkkäiden aistielimenä
Tuomas Sopanen: Koivun kukan kehittymistä säätelevät geenit
Riitta Julkunen-Tiitto: Sekundaarifenolit: kasvien kemiallinen
suojautumismekanismi.
klo 17-19 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Päivällinen klo 19- 24 (biologian laitoksen kahvio Kuutti)

Lauantai 25.11.
Fysiologiyhdistyksen yleiskokous klo 9 - 10 (Borealis)
Sessio III 10.00 - 13.20
puheenjohtaja Eino Hietanen
10.30 - 10.45
10.45 - 13.20

Kai Kaila: GABA: An exciting inhibitory neurotransmitter
osallistujien esitelmiä.

Kokous päättyy klo 13.20

Alustava ohjelma
Perjantai 24.11.
METLA, auditorio Borealis (Yliopistokatu 7)
Ympäristöön sopeutumisen fysiologiaa
Sessio I: klo 13.00 - 15.00
puheenjohtaja Heikki Hyvärinen
13.00 - 13.15
13.15 - 13.40
13.40 - 14.05

SFY:n puheenjohtaja Eino Hietanen: Avauspuheenvuoro
Petteri Nieminen: Leptiini luonnonvaraisten nisäkkäiden
vuodenaikaisadaptaatiossa
Reijo Käkelä: PCB:lle altistettujen minkkien rasvaliukoisten aineiden
aineenvaihdunta
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