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Vuodenvaihteessa 
Viime vuosi yhdistyksemme historiassa sujui tavanomaiseen tapaan. Pidimme vuosikokouksen 7.3.2003 
TKK:n kylmälaboratoriossa Espoossa. Juhlaesitelmän piti akatemianprofessori Riitta Hari ihmisaivojen 
kuvantamisen nykynäkymistä ja esitti aivojen magneettikuvauksella saatuja tuloksiaan. Hänet valittiin myös 
vuoden 2003 fysiologiksi. Yhdistyksen aiheenvalinta oli hyvin ajankohtainen, sillä vuoden 2003 Fysiologian 
tai lääketieteen Nobelin palkinto myönnettiin amerikkalaisille tutkijoille Paul C. Lauterburille ja Peter 
Mansfieldille. Nobelin palkinnoista puheen ollen tänä vuonna on 100 vuotta kulunut siitä, kun Ivan Petrovic 
Pavlov palkittiin ruuansulatusta koskevista tutkimuksistaan. Pavlov liittyy läheisesti myös maamme 
fysiologiaan. Hän vieraili emigranttivuosinaan silloisessa Helsingin yliopiston fysiologian laitoksessa, jossa 
vielä omana opiskeluaikanani oli Pavlovin huone. Yhdistys on järjestänyt vierailumatkoja Pavlovin kotiin ja 
laboratorioihin Pietarissa ja Keltossa. Yhdistyksen hallitus onkin päättänyt julkituoda tänä vuonna Pavlovin, 
Lauterburin ja Mansfieldin merkitystä fysiologian ja lääketieteen ja magneettikuvauksen alalla.  
 
Yhdistys on ajoittain järjestänyt fysiologian opetusta koskevia kokouksia. Tämän vuoden opetuskokous 
järjestettiin 14.11.2003 Tampereella. Kokoukseen osallistui edustajia kaikista yliopistokaupungeista. 
Kokouksessa paneuduttiin ensi sijassa lääketieteen fysiologian opetukseen. Fysiologian opetuksen integrointi 
muuhun lääketieteen opetukseen on aiheuttanut paljon muutoksia. Tampereella integrointi on viety kliinisille 
ja Helsingissä prekliinisille aloille. Turussa ja Kuopiossa opetuksen integrointi on alullaan. Oulussa 
prekliiniset oppiaineet ovat erillään muusta opetuksesta. Opetuksen yleinen sisältö näyttää kuitenkin saman-
laiselta kaikissa yksiköissä. Fysiologian kurssin laajuus on noin 10 opintoviikkoa sekä harjoitustyöt ja 
oppikirjat ovat klassisia. Erityisesti on mainittava, että fysiologian opetuksen kytkeminen kliinisen 
fysiologian opetukseen lisää fysiologian perusopetuksen mielekkyyttä. Helsingin yliopiston eläinlääke-
tieteellisessä tiedekunnassa fysiologian opetus on myös integroitu muuhun opetukseen. Yhdistyksen hallitus 
valmistelee opetuskokouksen raporttia julkaistavaksi ja  käyttää sen tietoja hyväksi fysiologi –nimikkeen 
myöntämisessä. 
 
Vuoden 2004 tapahtumista tärkein on Kuopiossa 20.2. järjestettävä vuosikokous. Sen yhteydessä eläköityvä, 
ennen sotia syntynyt fysiologiprofessorijoukko pitää juhlaesitelmät, josta tarkemmin tässä tiedotteessa. 
Yhdistyksen tämän vuoden toimintaan kuuluu vielä yhteistyön lisääminen jäsenten tutkimusaloilla sekä 
matkastipendien jakaminen entiseen tapaan. Yhdistys kiittää hallituksesta eronneita Esa Hohtolaa ja Riitta 
Julkunen-Tiittoa ja lausuu tervetulleiksi uudet jäsenet Olli-Pekka Penttisen ja Olli Vakkurin. Yhdistyksen 
hallitus toivottaa jäsenilleen menestyksekästä uutta vuotta ja toivoo aktiivista osallistumista kokouksiin. 
 
Juhani Leppäluoto 
puheenjohtaja 
 
Kutsu vuosikokoukseen ja juhlasymposiumiin 
Tervetuloa Suomen fysiologiyhdistyksen vuosikokoukseen Kuopioon perjantaina 20.2.2004! 
Varsinainen jäsenkokous pidetään klo 12 Kuopion yliopiston Snellmania –rakennuksessa (Savilahdentie 9) 
luentosalissa L22. Ajo-ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.uku.fi/opastus/ajoohje.htm ja alueen kartta 
osoitteesta http://www.uku.fi/opastus/kartta.html. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä vuosikokous-
asioita oheisen esityslistan mukaisesti.  
 
Vuosikokouksen jälkeen klo 15 alkaen yhdistys ja Kuopion yliopisto järjestävät juhlasymposiumin pitkän 
ja menestyksekkään uran fysiologian alan tutkimuksessa ja opetuksessa tehneiden henkilöiden kunniaksi. 
Juhlasymposium tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä kuulemaan Suomen yliopistojen eläkkeelle siirty-
vien fysiologiprofessorien esitelmiä. 
 
Vuosikokoukseen ja juhlasymposiumiin, sekä juhlaillalliselle ilmoittautumiset perjantaihin 13.2.2003 
mennessä Tomi Laitiselle osoitteeseen tomi.laitinen@kuh.fi. Juhlaillalliskortin hinta on 40 €. 
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VUOSIKOKOUS 
Aika: 20.2.2004 klo 12.00 
Paikka: Kuopio, Kuopion yliopisto, Savilahdentie 9, Snellmania, luentosali L22 

 
ESITYSLISTA 
1. Järjestäytyminen 

a. kokouksen avaus  
b. kokouksen puheenjohtajan valinta 
c. kokouksen sihteerin valinta 
d. pöytäkirjantarkastajien valinta (kaksi henkilöä, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina) 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Kokouksen työjärjestys. 
4. Jäsenasiat 

a. uudet jäsenet 
b. jäsenmaksu vuonna 2004 

5. Yhdistyksen toimintakertomus kaudelta 1.1.-31.12.2003. 
6. Toimintakauden 1.1.-31.12.2003 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. 

a. tilinpäätöksen esittely 
b. tilintarkastuskertomus 
c. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2004. 
8. Talousarvio vuodelle 2004. 
9. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja erovuoroisten jäsenten valinta 

kaudelle 1.1.2005-31.12.2007 (erovuorossa: Juhani Leppäluoto, Eino Havas, Virpi Tervonen,  
Tomi Laitinen ja Pirjo Saransaari). 

10. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta. 
11. Muut mahdolliset asiat. 
12. Kokouksen päättäminen. 
 
Tarjolla kokouskahvia ja pientä lisuketta. 

  
 

 
 

JUHLASYMPOSIUM 
20.2.2004 

Kuopion yliopisto, Kuopio 
 

Ohjelma 
 

Klo 15 Juhlasymposium, 
Snellmania-rakennus, luentosali L22 

 
Kunniapuhujat:  

professori Martti Hakumäki, Kuopion yliopisto 
professori Osmo Hänninen, Kuopion yliopisto  
professori Juhani Leppäluoto, Oulun yliopisto 
professori Esko Länsimies, Kuopion yliopisto 
professori Simo Oja, Tampereen yliopisto 

 
Väliajalla kahvitarjoilu. 

 
Klo 19.30 Juhlaillallinen, Kuopion klubi 
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Kotisivusto 
Fysiologiyhdistyksen kotisivut löytyvät Duodecim-seuran ylläpitämässä portaalissa 
http://www.terveysportti.fi/pls/sfy/sfy.home. Muun muassa apurahahakemuslomake löytyy jäsensivuilta. 
Pääsivuille ja yleistä informaatiota sisältäville sivuille pääsee vapaasti, mutta osa sivuista avautuu vain 
jäsenille. Kaikille jäsenille yhteinen käyttäjätunnus on ”sfy_jasen” ja salasana ”jasen”.  
 
Apurahoja 
Suomen fysiologiyhdistys ry tukee taloudellisesti jäseniensä tekemien tutkimustulosten kansainvälistä 
julkistamista sekä heidän koti- ja ulkomaalaisia yhteistyöhankkeita, opintomatkoja tai kursseihin osallistu-
mista, mikäli ne edistävät tutkijan fysiologista tietotaitoa ja sitä kautta kehittävät alan osaamista Suomessa. 
Perustellut apurahahakemukset käyttäen yhdistyksen omaa lomakepohjaa tulee toimittaa yhdistyksen sih-
teerille 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. 
 
Muutatko? 
Ilmoita uudet yhteystietosi myös SuFy:lle, niin saat jäsenpostisi perille! Osoitteenmuutokset sihteerille 
osoitteeseen Virpi Tervonen, Biologian laitos, Eläinfysiologian laboratorio, 20014 Turun yliopisto tai 
virpi.tervonen@utu.fi. Kiitos! 
 
 

 
Suomen fysiologiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2004 

 
Puheenjohtaja Juhani Leppäluoto, professori, LKT 
 Oulun yliopisto, Fysiologian laitos 
 juhani.leppaluoto@oulu.fi 
 
Varapuheenjohtaja Eino Havas, tutkija, LitM 
 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Jyväskylä 
 eino.havas@likes.fi  
 
Sihteeri Virpi Tervonen, yliassistentti, FT 
 Turun yliopisto, Biologian laitos, Eläinfysiolgian laboratorio 
 virpi.tervonen@utu.fi  
 
Taloudenhoitaja Olli Vakkuri, dosentti, FT 
 Oulun yliopisto, Fysiologian laitos 
 olli.vakkuri@oulu.fi 
 
Jäsenet Tomi Laitinen, kliinisen fysiologian erikoislääkäri, LT 

Kuopion yliopistosairaala, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 
tomi.laitinen@kuh.fi 

 
Olli-Pekka Penttinen, yliopiston lehtori, FT 
Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos 
olli-pekka.penttinen@helsinki.fi 

 
 Pirjo Saransaari, professori, FT 
 Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos/Fysiologia 
 pirjo.saransaari@uta.fi 
 
 Tuomas Westermarck, dosentti, LKT 
 Rinnekoti-säätiö, Espoo 
 tuomas.westermarck@rinnekoti.fi 
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