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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät fysiologit! Suomen fysiologiyhdistys r.y. on onnellisesti sivuuttanut 40-vuotis virstanpylväänsä, joskin osallistuminen sekä 40-vuotistapahtumaan että viime syksyn vuosikokoukseen olisi voinut olla runsaampikin. Olemme hallituksessa pohtineet ainakin allekirjoittaneen hallituskauden ajan mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Kuitenkin on näyttänyt siltä, että emme ole onnistuneet innostamaan jäseniä aktiivisesti osallistumaan kokouksiin, joita olemme järjestäneet kahdesti vuodessa. Onko toisaalta mieltä järjestää kahta kokousta, joissa on niukka osallistujamäärä?
Yhdistyksen sääntöjä on muutettu siten, että elämme kalenterivuoden jaksoissa. Tämä
tarkoittaa paitsi tilinpäätöksen ym. tekemistä kalenterivuosittain myös sitä, että yhdistyksen
virkailijat valitaan kalenterivuosiksi; niinpä nyt kevätkokouksessa (joka on yhdistyksen vuosikokous) valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tästä
on se etu, että valitut viranhaltijat voivat ”orientoitua” tehtäväänsä ja hallitus voi vuoden
lopulla järjestyksessä suorittaa hallituksen vaihdon, jolloin myöskään ei tule tilannetta, jossa
uusi hallitus tulee kesken jo meneillään olevan toimintakauden. Tähän sääntöjen muutokseen liittyen hallitus on päättänyt toistaiseksi, että järjestetään vain yksi kokous vuodessa,
joka on samalla vuosikokous. Toisaalta tähän liittyen ja siihen, että muissa pohjoismaissa
fysiologit toimivat aktiivisesti yhteisen pohjoismaisen yhdistyksen puitteissa, hallitus tulee
esittämään (ja esitti alustavasti vuosikokouksessa jo Turussa viime marraskuussa), että ne
fysiologiyhdistyksen jäsenet (jotka luonnollisesti ovat myös maksaneet jäsenmaksunsa), jotka haluavat, voivat liittyä myös pohjoismaisen yhdistyksen jäseneksi siten, että Suomen yhdistys maksaisi ainaisjäsenmaksun. Tällä voitaisiin aktivoida suomalaisia fysiologeja ja liittää tiiviimpään yhteistyöhön pohjoismaisten kollegojen kanssa. Samalla kotimainen panostus voisi olla voimakkaampi yhdessä vuosittaisessa kokouksessa.
Seuraava vuosikokous pidetään Jyväskylässä ja siellä päätetään yhdistyksen kannalta erittäin merkittävistä asioista, joten toivomme luonnollisesti runsasta osanottoa.
Eino Hietanen, puheenjohtaja (va)
Huom: Turun vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ei voinut ottaa tehtäviä vastaan, joten
toimin edellisenä puheenjohtajana vielä tässä tehtävässä vuosikokoukseen asti!

Uuden sihteerin tervehdys
Hyvät Suomen Fysiologiyhdistyksen jäsenet! Yhdistyksen vuosikokouksessa Turussa viime
marraskuussa hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia, kun osa ansiokkaasti tehtäviään hoitaneista virkailijoista ei asettunut enää ehdokkaaksi. Heidän myötään paljon yhdistyksen tietotaitoa siirtyy reserviin. Toisaalta tämä antaa uusille henkilöille mahdollisuuden
osallistua yhdistystoimintaan uudella tavalla ja pätevöityä uudenlaisissa tehtävissä.
Omalle kohdalleni tämä uusi ulottuvuus jäsenyydessä aukeni, kun minut valittiin fysiologiyhdistyksen sihteeriksi edellisessä vuosikokouksessa. Kiitos paikallaolleille luottamuksesta!
Edeltäjäni, Sirkka Aunola, hoiti tointa kaksi edellistä vuotta. Hänen ylläpitämänsä täsmällisen jäserekisterin ja asiakirjojen arkiston kanssa on miellyttävä aloittaa yhdistyksen sihteerin
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tehtävissä.
Yhdistys on siirtymässä uudenlaiseen aikakauteen toiminnassaan. Yhdistyksemme toiminnan kanavoimista Pohjoismaiseen Fysiologiyhdistyksen kautta on pohdittu jo aikaisempien hallituksen kausien aikana. Yhteistyön edut on arvioitu suuriksi, etenkin jäsenten tieteellisen aktiviteettitarjonnan osalta. Näin ollen Jyväskylässä 15.-16.3. pidettävässä vuosikokouksessa yksi merkittävistä käsiteltävistä esityksistä on Suomen Fysiologiyhdistyksen
jäsenten ryhmäliittyminen Pohjoismaiseen Fysiologiyhdistykseen kotimaisen yhdistyksen
maksamana. Koko hallituksen puolesta toivon runsasta osanottoa itse kokoukseen ja erinomaiseen vuosikokousohjelmaan.
Virpi Tervonen
Sihteeri

Kokouskutsu
Tervetuloa Suomen Fysiologiyhdistyksen vuosikokoukseen Jyväskylään 15.-16.3.2002!
Varsinainen jäsenkokous on perjantaina 15.3. klo 14 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tiloissa (Keskussairaalankatu 4). Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten
vuosikokousasioiden lisäksi myös hyvin tärkeitä yhdistyksen toimintaa koskevia asioita alustavan esityslistan mukaisesti.
Vuosikokouksen yhteydessä pidetään myös tieteellinen symposium perjantaina ja lauantaina. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES esittelee koosteen liikuntafysiologian tutkimuksesta sekä biomekaniikan tutkimusta laite- ja mittausdemonstraatioiden
avulla. Lisäksi tutkimuksen huippuyksikkö, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden
laitos esittelee toimintaansa. Yhdistyksen jäsenille on varattu esitelmäaikoja tieteelliseen ohjelmaan. Kaikki fysiologiset esitykset ovat tervetulleita! Toivomme mahdollisimman monien esittelevän työtään ja sen vuoksi yhdistys myöntää matka-apurahan kokoukseen kaikille näille henkilöille. Matka-apurahahakemukset yhdistyksen sihteerille Virpi Tervoselle
osoitteeseen Biologian laitos, Eläinfysiologian laboratorio, 20014 Turun yliopisto tai
virpi.tervonen@utu.fi.
Vuosikokouksessa esitettävien esitelmien ja vapaiden esitysten tiivistelmät julkaistaan
kokouksen abstraktikirjassa. Abstraktit pyydetään lähettämään sähköpostitse Eino Havakselle
osoitteeseen eino.havas@likes.fi viimeistään maanantaihin 11.3.2002 mennessä.
Abstraktiohje
Kieli: suomi tai englanti. Pituus: 1-2 sivua, voi pitää sisällään kuvia ja taulukoita, joiden
pitää olla valmiiksi asemoituna ja sijoitettuna tiivistelmään halutulle kohdalle. Kirjoitusfontti:
Times New Roman, 12 pt. Käytä jotain yleistä tekstinkäsittelyohjelmaa, tai toimita tiivistelmä
valmiina pdf-muodossa. Lähteet, laitokset ja rahoittajat normaalikäytännön mukaisesti.
Kokoukseen ei ole osanottomaksua, mutta kokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset tulee tehdä maanantaihin 11.3. mennessä Eino
Havakselle osoitteeseen eino.havas@likes.fi. Kokouspaikkaa lähinnä olevat majoituspaikat
ovat Hotelli Alba, Ahlmanin katu 4, p. 014-636 311 ja Pension Campus, Kauppakatu 11 A 4
(3. krs), p. 014-338 1400.
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SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS RY -VUOSIKOKOUS
Aika: 15.3.2002 klo 14
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Keskussairaalantie 4, rakennus: L
ESITYSLISTA
1.

Järjestäytyminen
a.

kokouksen avaus

b.

kokouksen puheenjohtajan valinta

c.

kokouksen sihteerin valinta

d.

pöytäkirjantarkastajien valinta (2 henkilöä, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina)

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.

Kokouksen työjärjestys

4.

Jäsenasiat: jäsen- ja eroanomukset

5.

Yhdistyksen toimintakertomus kaudelta 1.10.-31.12.2001.

6.

Toimintakauden 1.10.-31.12.2001 tilinpäätös ja vastuuvapauden
myöntäminen
a.

tilinpäätöksen esittely

b.

tilintarkastuskertomus

c.

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7.

Yhdistyksen puheenjohtajan, varatilintarkastajien ja varsinaisten
jäsenten varajäsenten valinta.

8.

Hallituksen esitys Suomen Fysiologiyhdistyksen toiminnan
kanavoinnista Pohjoismaisen Fysiologiyhdistyksen yhteyteen, joka
toteutettaisiin maksamalla ainaisjäsenyys niille yhdistyksen jäsenille, jotka eivät vielä ole Pohjoismaisen Fysiologiyhdistyksen jäseniä (ks. tämän kirjeen sivu 6).

9.

Muut mahdolliset asiat.

10.

Kokouksen päättäminen.
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Yhdistyksen WWW-sivut
Fysiologiyhdistyksen kotisivut löytyvät Duodecim-seuran ylläpitämässä portaalissa osoitteessa http://www.terveysportti.fi/sfy. Pääsivuille ja yleistä informaatiota sisältäville sivuille
pääsee vapaasti, mutta osa sivuista avautuu vain jäsenille. Muun muassa matkarahahakemuslomake löytyy jäsensivuilta. Kaikille jäsenille yhteinen käyttäjätunnus on sfy_jasen
ja salasana jasen.

IUPS 2005
International Union of Physiological Sciences järjesti edellisen maailmankonferenssin
Christchurchissa, Uudessa Seelannissa syksyllä 2001. Seuraava IUPS-konferenssi pidetään
vuonna 2005 San Diegossa, USA:ssa. Lisätietoja osoitteesta http://iups.mcw.edu.

Apurahoja
Suomen Fysiologiyhdistys tukee taloudellisesti jäseniensä tekemien tutkimustulosten kansainvälistä julkistamista sekä heidän koti- ja ulkomaalaisia yhteistyöhankkeita, opintomatkoja
tai kursseihin osallistumista, mikäli ne edistävät tutkijan fysiologista tietotaitoa ja sitä kautta
kehittävät alan osaamista Suomessa. Perustellut apurahahakemukset käyttäen yhdistyksen
omaa lomakepohjaa tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille vähintään kuukautta ennen suunniteltua matkaa tai kurssin alkamista. Apurahahakemukseen tulee liittää rahoitussuunnitelma
ja kopio suullisen esityksen tai posteriesityksen hyväksynnästä sekä esityksen abstrakti.
Kongressiapurahoja myönnetään pääsääntöisesti joko kutsutuista esitelmistä tai hakijan omien
tutkimustulosten esittämisestä aiheutuvien matkakulujen kattamiseen.
Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto myöntää apurahoja tutkimukseen, jossa eläinkokeissa siirrytään vaihtoehtoisiin tutkimusmenetelmiin. Hakemukset
31.3.2002 mennessä Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto, PL 30,
00023 Valtioneuvosto.
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SFY:n hallituksen jäsenet vuonna 2002
Puheenjohtaja
Eino Hietanen, professori, LKT
Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala,
Kliininen fysiologia
Eino.Hietanen@utu.fi
Varapuheenjohtaja
Pirjo Saransaari, professori, FT
Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos / Fysiologia
Pirjo.Saransaari@uta.fi
Sihteeri
Virpi Tervonen, tutkijatohtori, FT
Turun yliopisto, Biologian laitos, Eläinfysiologian laboratorio
Virpi.Tervonen@utu.fi
Taloudenhoitaja
Esa Hohtola, akatemiatutkija, FT
Oulun yliopisto, Biologian laitos
Esa.Hohtola@oulu.fi
Jäsen Eino Havas, LitM
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, Jyväskylä
Eino.Havas@likes.fi
Jäsen Riitta Julkunen-Tiitto, yliassistentti, dos., FT
Joensuun yliopisto, Biologian laitos
RJT@joensuu.fi
Jäsen Tomi Laitinen, kliinisen fysiologian erikoislääkäri, LT
Kuopion yliopisto, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Tomi.Laitinen@kuh.fi
Jäsen Tuomas Westermarck, dos., LKT
Rinnekoti-Säätiö
Tuomas.Westermarck@Rinnekoti.fi
Viereisen sivun kartasta näet kokouspaikan sijainnin rengastettuna. Tarkemmin
voit suunnistaa Jyväskylän yliopisto www-sivujen kautta osoitteessa:
http://www.jyu.fi/tiedotus/wwwkartat/index.html
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Pohjoismainen fysiologiyhdistys - Nordisk Förening för Fysiologi
Hallituksen jäsenet
President
Sejersted, Ole M
University of Oslo
Norway
E-mail: o.m.sejersted@ioks.uio.no
Secretary General
Aars, Harald
University of Oslo
Norway
E-mail:aars@odont.uio.no
Chief Editor
Henriksson, Jan
Karolinska Institute
Stockholm, Sweden
E-mail: jan.henriksson@fyfa.ki.se
Meetings Secretary
Iversen, Per Ole
University of Oslo
Norway
E-mail: poiversen@hotmail.com

Members
Bramham, Clive
University of Bergen, Norway
Donner, Kristian
University of Helsinki, Finland
Mulvany, Michael
University of Aarhus, Denmark
Pertovaara, Antti
University of Turku, Finland
Schouenborg, Jens
University of Lund, Sweden
Skarphedinsson, Jon Olafur
University of Iceland
Thorén, Peter
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Vinten, Jørgen
University of Copenhagen, Denmark

Lisätietoja: http://www.scandphys.org/

Tutustu ja postita tämän kirjeen takasivulla olevaan osoitteeseen!
Mikäli yleiskokous hyväksyy SFY:n jäsenten joukkoliittymisen Pohjoismaiseen
fysiologiyhdistykseen (SFY maksaa ainaisjäsenmaksun SEK 500), olen halukas liittymään. Huom: Edellytyksenä on, että vuoden SFY:n jäsenmaksu vuodelle 2002 on
maksettu! Hakemuksen on oltava perillä sihteerillä viimeistään 30.4.2002.
Nimi:
Osoite:

Puhelin:
Fax:
Sähköposti:
Mahdollinen WWW-sivu:
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Tililtä
Från konto nr

Allekirjoitus
Underskrift

Maksaja
Betalare

Saaja
Mottagare

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

-

Suomen Fysiologiyhdistys ry
Biologian laitos, PL 3000
90014 Oulun yliopisto

800013-1221587

Eräpäivä
Förf.dag

Viitenro
Ref.nr

15.4.2002

JÄSENMAKSU 2002
20 EUR, opiskelijat 10 EUR
AINAISJÄSENMAKSU 200 EUR

Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

TILISIIRTO GIRERING

Oheisella tilillepanokortilla voit maksaa jäsenmaksusi vuodelle 2002.
HUOM! Maksettu jäsenmaksu on edellytyksenä sille, että SFY maksaa
Pohjoismaisen fysiologiyhdistyksen puolestasi, mikäli niin haluat ja
yleiskokous hyväksyy hallituksen aloitteen.

EUR

Virpi Tervonen
Biologian laitos
Eläinfysiologian laboratorio
20014 Turun yliopisto

Palautusosoite

