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Uuden puheenjohtajan tervehdys
Kiitän yhdistyksen jäseniä luottamuksesta, jota osoititte valitessanne minut yhdistyksen puheenjohtajaksi 15.3.2002 Jyväskylässä pidetyssä vuosikokouksessa. Oma fysiologiurani on
lähes yhtä pitkä kuin yhdistyksen ikä. Olen ollut yhdistyksen toiminnassa mukana 1960luvulta saakka ja toimin yhdistyksen sihteerinä 1978-1985. Kansainvälisen fysiologiunionin
100-vuotisjuhlakongressin järjestäminen Helsingissä vuonna 1989 on yhdistyksemme merkittävimpiä saavutuksia ja vaati silloin koko yhdistyksen jäsenkunnalta suuria ponnisteluita.
Yhdistyksemme toiminta vuosituhannen vaihteessa on kokenut vaikeuksia. Edellisen
puheenjohtajan Eino Hietasen tervehdyksessä todetaan, että jäsenten osallistuminen yhdistyksen kokouksiin on laimeaa. Taloudenhoitaja toteaa myös, että jäsenmaksujen maksaminen on myöhässä. Tähän asiantilaan on selvästi kaksi syytä. Korkeakoululaitoksen laajennuttua uusiin kaupunkeihin kokouksiin osallistuminen on muodostunut vaikeaksi. Fysiologian
tieteenalan uudet aluevaltaukset ovat myös saattaneet vieroittaa jäsenkuntaa
toisistaan.Yhdistyksen hallitus onkin ryhtynyt toimenpiteisiin. Yhdistyksen sääntöjä on muutettu siten, että toimikausi on kalenterivuosi ja että keväällä pidettävä vuosikokous on ainoa
virallinen kokous. Hallitus tarjoaa myös jäsenille mahdollisuuden liittyä pohjoismaisen
fysiologiyhdistyksen jäseniksi, minkä toivotaan aktivoivan jäsenkuntaa kotimaiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Yhdistyksen järjestämät kokoukset pyritään saamaan
mielenkiintoisiksi ja tieteellisesti korkeatasoisiksi. Yhdistyksellä on pieni pesämuna, jota
voi käyttää mm. korkeatasoisten esitelmöitsijöiden kutsumiseksi. Hallitus pyytääkin ehdotuksia keväällä 2003 Oulussa järjestettävän vuosikokouksen ohjelmaksi. Myös ns.
yleisökokouksilla yhdistyksen imagoa yritetään nostaa. Suunnitteilla on mm. yhdessä Suomen Ladun kanssa avantouintia ja huippukylmäaltistusta käsittelevän yleisökokouksen järjestäminen Helsingissä syksyllä 2002 ja miksei myös muualla. Maamme eri paikkakunnilla
järjestettäville lääkäripäiville tarjotaan fysiologian alan esitelmiä.
Yhdistystoiminta perustuu siihen, että jäsenkunta osallistuu riittävästi yhdistyksen kokouksiin. Tällä hetkellä kokousaktiviteetti on moitittavan vähäistä. Vetoankin kaikkiin
jäseniimme, että aloitamme toimintamme aktivoimisen osallistumalla yhdistyksen kokouksiin.
Juhani Leppäluoto
puheenjohtaja

Vuosikokouksen 2002 kuulumisia
Tänä vuonna yhdistyksen vuosikokous ja seminaari pidettiin Jyväskylässä LIKES-tutkimuskeskuksessa. Seminaarin pääteemana oli liikuntafysiologia. Tieteellisissä esityksissä tarkasteltiin fyysistä suorituskykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin lihasmekaniikan, solubiologian
kuin keskushermostonkin osalta. Liikunta- ja terveyslaboratorioesittelyissä kokousväki pääsi tutustumaan paikan päällä kuormitusfysiologian ja biomekaniikan tutkimukseen.
Liikuntagerontologian osalta tutustuttiin terveystieteen ja toimintakykyprojekteihin. Demon1

straatiossa havainnollistettiin kävelyanalyysilaitteistoa, jolla voidaan paikallistaa erilaisia liikunta- ja tukielinten häiriöitä. Lisäksi esiteltyihin kohteisiin kuului terveystieteen laitoksen
solu- ja biokemian laboratoriot ja niissä tehtävä tutkimus.
Kiinnostavan ja hyvin suunnitellun seminaariohjelman viimeisteli päivän aikana kokousväelle tarjotut kahvit lisukkeineen ja illan runsas buffet-illallinen. Kokouskaupunkina Jyväskylä oli ihastuttava kevättalven lumineen, auringonpaisteineen ja Jyväsjärven lukuisine
luistelijoineen.
Vuoden 2003 yleiskokous järjestetään Oulussa – tervetuloa!

Ilmainen ainaisjäsenyys Pohjoismaisessa fysiologiyhdistyksessä
Suomen fysiologiyhdistyksen toiminnan kanavoimista Pohjoismaisen fysiologiyhdistyksen
yhteyteen on harkittu yhdistyksessämme tarkasti, kuten myös käytännön keinoja tämän toteuttamiseksi. Viime vuoden marraskuussa Turussa pidetyssä yleiskokouksessa esitettiin, että
yhdistys kustantaa ainaisjäsenyyden Pohjoismaiseen yhdistykseen niille jäsenille, jotka sitä
haluavat, eivätkä vielä ole Pohjoismaisen yhdistyksen ainaisjäseniä. Pohjoismaisen jäsenyydestä on huomattavia etuja jo pelkästään tämän yhdistyksen järjestämien tapahtumien muodossa. Tutustu yhdistykseen osoitteessa http://www.scandphys.org
Viimeisimmässä vuosikokouksessa Jyväskylässä esitys ryhmäliittymisestä käsiteltiin ja
hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen mukaan Suomen fysiologiyhdistys maksaa jäsenensä
ainaisjäsenyyden Pohjoismaiseen fysiologiyhdistykseen. Ainoana edellytyksenä on kotimaisen yhdistyksen suoritetut jäsenmaksut ja ilmoitus halukkuudesta saada Pohjoismaisen
fysiologiyhdistyksen ainaisjäsenyys. Jos jäsenmaksusi on vielä suorittamatta, voit maksaa
sen tilille 800013-1221587. Jäsenmaksu on 20 EUR, opiskelijoilta 10 EUR ja
ainaisjäsenmaksu on 200 EUR. Ilmoituskaavake löytyy vuoden alussa postitetusta jäsenkirjeestä (1/2002). Voit myös ilmoittautua sähköpostitse sihteerille osoitteeseen
virpi.tervonen@utu.fi. Ilmoituksessa tulee olla nimesi, postiosoittesi, puhelin- ja faksinumero,
sähköpostiosoite ja mahdollinen WWW-sivuosoite. Ilmoituksen tulee olle perillä 31.5.2002.

Yhdistyksen WWW-sivut
Fysiologiyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteessa http://www.terveysportti.fi/sfy. Pääsivuille
ja yleistä informaatiota sisältäville sivuille pääsee vapaasti, mutta osa sivuista avautuu vain
jäsenille. Muun muassa matkaraha-hakemuslomake löytyy jäsensivuilta. Kaikille jäsenille
yhteinen käyttäjätunnus on sfy_jasen ja salasana jasen.
Kotisivujen IUPS ja FEBS-linkkien kautta löytää paljon ajakohtaista tietoa fysiologian
alan konferensseista ja tutkimusta tekevistä laitoksista. Sivujen kokoonpanoa täydennetään
jäsenien toiveiden mukaisesti, joita voi lähettää Esa Hohtolalle esa.hohtola@oulu.fi.

Muutatko?
Ilmoita uudet yhteystietosi myös SFY:lle, niin saat jäsenpostisi perille! Osoitteenmuutokset
sihteerille osoitteeseen Virpi Tervonen, Biologian laitos, Eläinfysiologian laboratorio, 20014
Turun yliopisto tai virpi.tervonen@utu.fi. Kiitos!
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