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Suomen Fysiologiyhdistys ry Jäsenkirje
1 / 2005

Puheenjohtajan tervehdys

Arvoisat yhdistyksen jäsenet!

Yhdistyksemme  44.  toimikausi  alkoi  vuoden
vaihteessa.  Hallitukseen  tulee  uutena    jäsenenä
dosentti Mustafa Atalay Kuopion yliopiston fysio
logian  laitoksesta.  Toivotamme  hänet  ja  muut
jatkavat jäsenet tervetulleiksi toimintaan!
Yhdistyksen  tehtävänähän  on  fysiologian  tut
kimuksen  ja opetuksen edistämisen  lisäksi valvoa
jäsentensä  etuja.  Viime  mainittu  asia  tuli  ajan
kohtaiseksi  Helsingin  yliopiston  eläinlääke
tieteellisen  tiedekunnan  fysiologian  yliopiston
lehtorin  virantäytön  yhteydessä.  Virkaan  nimi
tettiin  henkilö,  jolla  on  asiakirjojen  mukaan
vaatimaton  opetustaito  ja  jonka  ansioksi  luettiin
kelpoisuusvaatimukseen kuulumatonta koulutusta.
Yhdistyksen  hallitus  onkin    lähettänyt  Helsingin
yliopiston  rehtorille  kirjeen.  Siinä  yhdistys
huomauttaa,  että  virkaan  nimitetty  ei  täytä
alkuperäisiä  viran  kelpoisuusvaatimuksia  ja  että
fysiologian opetus ko.  laitoksella ei anna riittäviä
valmiuksia  myöhempään  koulutukseen
tiedekunnassa.  Toivottavasti  kannanottomme
huomioidaan  myös  myöhemmissä  fysiologien
virkojen täytöissä.

Turun  yliopiston  fysiologian  laitoksen  50vuotis
juhlallisuuksia  pidettiin  26.11.  2004  Biolääke
tieteen  laitoksen  luentosalissa.  Juhlatilaisuudessa
oli  läsnä  kymmeniä  laitoksen  alumneja,  muuta
yleisöä  ja  myös  laitoksen  ensimmäinen  johtaja,
emeritus  kansleri  Kaarlo  Hartiala.  Hänen  85
vuotispäivänsä  olivat  samoihin  aikoihin  ja
tilaisuudessa  kunnioittettiin  myös  kansleri
Hartialaa.  Juhlatilaisuutta  johti  professori  Jorma
Toppari.  Kansleri  Kaarlo  Hartiala  puhui  fysio
logian  ensiaskeleista Turussa. Muita  juhlapuhujia
olivat professorit Antti Pertovaara, Harri Vainio ja
Ilpo Huhtaniemi.  Juhlivalle  laitokselle  ja kansleri
Hartialalle  esitettiin  useita  tervehdyksiä.  Yh
distyksemme  onnitteli  myös  juhlijoita  ja  luovutti
yhdistyksen  posterin  kansleri  Hartialalle  ja
laitokselle.  Iltatilaisuus  pidettin  Samppalinnassa
henkilökohtaisen  seurustelun  merkeissä.  Kaiken
kaikkiaan  tilaisuudet  valottivat  Turun  yliopiston

fysiologian  laitoksen  merkittävää  panosta  maam
me  tutkimuksen  ja  lääketieteellisen  koulutuksen
aloilla.

Yhdistyksemme  jäsenet  kuuluvat  pohjoismaiseen
fysiologiyhdistykseen,  jonka  kautta  saamme
ajanmukaista tietoa fysiologian alan kongresseista
ja julkaisuista. IUPS:n kongressi pidetään maalis
huhtikuussa San Diegossa  ja yhdistystä edustavat
apurahan  saaja  FL  Satu    Mänttäri  ja  puheen
johtaja.    Bristolin  ja  Reykjavikin  kokouksista  on
jäsenille  lähtenyt  tietoa. Pohjoismaisen  fysiologi
yhdistyksen  omistaman  lehden,  Acta  Physiologia
Scandinavican  (APS),  tiimoilta  kuuluu  merkit
täviä  uutisia. Euroopan  fysiologiyhdistysten  liitto
(FEPS) on haluamassa APS:n omaksi  lehdekseen
ja luopumassa Pflügers Archiv lehdestä. Pohjois
maisen  yhdistyksen  hallitus,  APS:n  toimitus  ja
toimittajat  suhtautuvat  positiivisesti  asiaan.
Pohjoismainen  fysiologiyhdistys  omistaa  APS:n,
joten sen sana painaa päätöksiä tehdessä.

Yhdistyksemme  45.  vuosikokous  pidetään  per
jantaina  18.3.  2005  Oulun  yliopiston  uusitussa
fysilogian laitoksessa klo 14 alkaen. Kokouksessa
käsitellään  vuosikokousasiat  ja  valitaan  vuoden
fysiologi.  Professori  Karl  Åkerman  pitää
kokouksen  jälkeen  esitelmän  aiheesta  ”Receptor
activation  of  nonvoltage  activated  calcium
channels”.    Jäsenet  voivat  esittää  kokouksessa
myös 5 minuutin pituisia tiedonantoja uusista tut
kimustuloksista.  Ilmoitukset  tiedonannoista
toimitetaan puheenjohtajalle. Järjestäjänä  ja oulu
laisena fysiologina toivon runsasta osanottoa.
Nähdään 18.3. 2005 Oulussa!

Juhani Leppäluoto

Uutisia

Federation of European Physiological Societies
neuvotteli Budapestissä
Budapest marraskuussa 2004: yöllä pakkasta pari
astetta,  päivällä  viisi  plussan  puolella.  Suomen
Fysiologiyhdistyksen satunnainen edustaja nousee
punaisen M2 linjan metrojunaan Rákoczikadun
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Astoriaasemalla,  vaihtaa  siniselle  linjalle  Deák
Ferenc  Térin  risteysasemalla  ja  ajaa  M3  linjaa
Nagyvárad  térille.  Koska  on  sunnuntai,
Semmelweis  yliopiston  ällistyttävän  korkean
päärakennuksen  liepeillä  on  hiljaista.  Toisen
kerroksen    avoin  ovi  ja  sisältä  kuuluva  puheen
sorina  paljastavat,  että  edustaja  on  saapunut  ko
koustilana toimivaan "Diszpáholy" huoneeseen.

Ensimmäinen  neuvonpito  käydään  Unkarin
Fysiologiyhdistyksen  (HPS)  edustajien  kanssa.
Muualta  Euroopasta  tulleet  saavat  infoa  HPS:n
historiasta, kongresseista, fysiologian opetuksesta,
tutkimuksen  ja  tohtorikoulujen  rahoituksesta  ym.
ym.  ItävaltaUnkarin  kaksoismonarkian  monikie
lisen  opetuksen  traditio  elää  ja  voi  hyvin:
Semmelweisyliopistossa  opetetaan  lääketiedettä
unkariksi,  saksaksi  ja  englanniksi.  Jäsenyys
EU:ssa  ei  ole  vapauttanut  tutkimuslaitteiden  ja
reagenssien  siirtymistä  Unkarin  rajojen  yli  odo
tetulla  tavalla.  25  %:n  arvonlisävero  tekee
madjaaritutkijan polun tuskallisen mutkaiseksi.

Iltapäivällä  palaveria  pitävät  FEPS:n  työvalio
kunnan  ja  jäsenyhdistysten  edustajat.  Euroopan
fysiologitapaamiset toteutetaan lähivuosina mallin
"FEPS  +  Annual  Meeting  of  National  Society"  
pohjalta. Kesän 2005 Bristolin kokousta seuraavat
München  2006  ja  Bratislava  2007.  Iltapäivän
kuumin  puheenaihe  on  odotetusti  FEPS:n  "oma"
lehti.  Miten  menetellä  Pflügers  Archivumin/
Springer  Verlagin  kanssa,  kun  Springer  ei  ole
maksanut  sovittuja  maksujaan?  Asiasta  käydyn
perusteellisen  keskustelun  jälkeen  työvalio
kunnalle  annetaan  valtuudet  neuvotella  yhteis
työstä  Acta  Physiologica  Scandinavican  kanssa.
Esitetyt  sopimuskohdat  kuulostavat  niin  hyviltä,
että satunnainen edustajakin kannattaa lämpimästi
kontrahtia uuden partnerin kanssa.

Bristolin  kokouksen  lobbaus  jää  pyöri
mään päässä,  ja heti  kotona  satunnainen  edustaja
päättää käydä Physiological Societyn nettisivuilla
(www.physoc.org).  Jo  etusivulta  linkki  ja  rekis
teröitymisohjeet  Bristolin  kokoukseen  –  erin
omaista! "Types  of  Membership"  ja "Affiliate
Membership";  näistähän  se  brittiedustaja  puhui.
Siis: "graduate  students"  ja "newly  qualified
postdoctoral  workers".  Ja  kun  ilmainen  jäsenyys
on plakkarissa: "Free attendance at all  Scientific
Meetings; One free meeting a year via The Young
Physiologist guest  scheme   accommodation,  two
lunches  and  a  dinner  at  our  expense". Olen
auttamattomasti  liian  vanha,  huokaa  satunnainen
edustaja. Mutta samalla hän on mielessään iloinen

mahdollisuuksista,  joita Affiliate  Membership
avaa myös SuFY:n nuorille fysiologeille.

Ahti Pyörnilä

Kokouksia
Bristol 1720.7.2005 ”The Mammalian
Myocardium”, http://www.feps.org

Bristol  2023.7.2005  “Joint  International
Meeting  of  the  Physiological  Society  and  the
Federation of European Physiological Societies
(FEPS)” Bristol, United Kingdom,
20.23.7.2005.    Abstraktit  15.3.  mennessä!
Pohjoismainen  fysiologiyhdistys  (SPS)  järjestää
yhteiskokouksen FEPS:in vuosikokouksen kanssa.
SPS myöntää jäsenilleen matkaapurahoja, Acta –
stipendejä,  kokoukseen  ja  mahdollisesti  myös
maksaa jäsentensä osallistumismaksun.
http://www.scandphys.org
http://www.feps.org

Kotisivusto
Fysiologiyhdistyksen  kotisivut  löytyvät
Duodecimseuran  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  kansain
välistä  julkistamista  sekä  heidän  koti  ja  ulko
maalaisia  yhteistyöhankkeita,  opintomatkoja  tai
kursseihin  osallistumista,  mikäli  ne  edistävät  tut
kijan  fysiologista  tietotaitoa  ja  sitä  kautta  kehit
tävät alan osaamista Suomessa.

Perustellut apurahahakemukset käyttäen yhdistyk
sen  omaa  lomakepohjaa  tulee  toimittaa  yhdistyk
sen sihteerille vähintään kuukautta ennen suunni
teltua  matkaa  tai  kurssin  alkamista.  Alle
kirjoitettuun  apurahahakemukseen  tulee  liittää
rahoitussuunnitelma  ja  haetun  apurahan  suuruus,
kopio  suullisen  esityksen  tai  posteriesityksen
hyväksynnästä sekä esityksen  abstrakti. Kongres
siapurahoja  myönnetään  pääsääntöisesti  hakijan
omien  tutkimustulosten  esittämisestä  aiheutuvien
matkakulujen kattamiseen. Yhdistyksen antamasta
tuesta  tulee  mainita  esityksessä,  tieteellisessä

http://www.physoc.org
http://www.feps.org
http://www.scandphys.org
http://www.feps.org
http://www.terveysportti.fi/pls/sfy/sfy.home.


3

julkaisussa  ja  muissa  vastaavissa  yhteyksissä.
Apuraha  maksetaan  sen  jälkeen  kun  yhdistys  on
vastaanottanut  matkakertomuksen  ja  kuittien
kopiot.

Maa  ja  Metsätalousministeriön  apurahat
vaihtoehtoisille  tutkimusmenetelmille julistet
tiin  haettaviksi  31.3.2005  mennessä.  MMM:n
elintarvike  ja  terveysosastolle  osoitettuihin
hakemuksiin  liitetään  tutkimussuunnitelma, suun
nitelma rahan käytöstä ja tieto tutkimuksen suori
tuspaikasta.  Lisäksi  tiedot  kolmen  viime  vuoden
aikana saaduista apurahoista ja hakijan/hakijoiden
ansioluettelo.  Myös  tieto  muista  tarkoitukseen
haetuista apurahoista tarvitaan.
Osoite: PL 30, 00023 Valtoneuvosto.

Fysiologi –lausunnot
SuFY  pyrkii  edistämään  jäsentensä  tieteellistä  ja
ammatillista  asemaa  antamalla  fysiologi  
lausuntoja. Lausunto annetaan jäsenen kirjallisesta

pyynnöstä  ja  pyritään  teettämään  ulkopuolisella
asiantuntijalla.    Tämän  vuoksi  lausuntoa  varten
toimitettavien  dokumenttien  olisi  hyvä  olla
englanninkielisiä.  Kaikki  fysiologian  alan
opetusta  ja  tutkimusta  osoittavat  ja  todistavat
asiakirjat  edesauttavat  mahdollisimman  kattavan
lausunnon  antamista.  Tällaisia  ovat  mm.
ansioluettelo,  julkaisuluettelo,  portfolio  ja
nimikirjanote.  Kun  tiedät  tarvitsevasi  kyseisen
lausunnon,  ilmoita  siitä  sihteerille  ja  toimita
fysiologian  alan  toimintaasi  osoittavat  asiakirjat
sihteerille  vähintään  kolme  viikkoa  ennen  kuin
tarvitset lausunnon.

Muutatko?
Ilmoita  uudet  yhteystietosi  myös  SuFY:lle,  niin
saat  jäsenpostisi  perille!  Osoitteenmuutokset  sih
teerille  osoitteeseen Liisa M. Peltonen, Biolääke
tieteen  laitos/Fysiologia, PL 63,  00014 Helsingin
yliopisto,  email  liisa.m.peltonen@helsinki.fi.
Kiitos!

mailto:liisa.m.peltonen@helsinki.fi


4

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN (45. vuosikokous, 121. kokous)

Aika:  18.3.2005 klo 14.00
Paikka:  Oulun yliopisto, Fysiologian laitos, Aapistie 7

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 2005

5. Yhdistyksen toimintakertomus kaudelta 1.1.31.12.2004.

6. Toimintakauden 1.1.31.12.2004 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen.
a. tilinpäätöksen esittely
b. tilintarkastuskertomus
c. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2005.

8. Talousarvio vuodelle 2005.

9. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja erovuoroisten jäsenten
valinta kaudelle 1.1.200631.12.2008 (erovuorossa: Olli Vakkuri, Liisa M. Peltonen,
OlliPekka Penttinen ja Tuomas Westermarck).

10. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.

11. Muut mahdolliset asiat.

12. Kokouksen päättäminen.
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Suomen fysiologiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2005

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

18.8.2004 alkaen:

Liisa M. Peltonen, tohtoriassistentti, FT
Biomedicum Helsinki
Biolääketieteen laitos/Fysiologia
liisa.m.peltonen@helsinki.fi

Taloudenhoitaja  Olli Vakkuri, dosentti, FT
Oulun yliopisto, Fysiologian laitos
olli.vakkuri@oulu.fi

Jäsenet Mustafa Atalay, dosentti, M.D., Ph.D.
Kuopion yliopisto, Fysiologian laitos
mustafa.atalay@uku.fi

OlliPekka Penttinen, yliopistonlehtori, FT
Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos
ollipekka.penttinen@helsinki.fi

Pirjo Saransaari, professori, FT
Tampereen yliopisto, Lääketieteen laitos/Fysiologia
pirjo.saransaari@uta.fi

Tuomas Westermarck, dosentti, LKT
Rinnekotisäätiö, Espoo
tuomas.westermarck@rinnekoti.fi
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