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Suomen Fysiologiyhdistys ry                       Jäsenkirje 2 / 2005

Puheenjohtajan tervehdys

Arvoisat yhdistyksen jäsenet!

Yhdistyksemme  vuosikokous  pidettiin  18.3.2005
Oulun  yliopiston  fysiologian  laitoksen  uusituissa
tiloissa.

Yhdistyksen  hallitusta  huolettaa  se,  että  jäsenre
kisterissämme on 257  jäsentä,  joista  jäsenmaksua
maksavia on 196. Heistä kuitenkin vain 60 maksoi
tilinpäätöksen  mukaan  jäsenmaksunsa  viime
vuonna.    Hallitus  onkin  päättänyt  syyskauden
alussa    tarkistaa  jäsenluettelon.  Tarkoituksena  on
rekrytoida  uusia  jäseniä,  karhuta  maksamattomia
maksuja,  sekä  poistaa  jäsenluettelosta  ne,  jotka
eivät    maksa  jäsenmaksujaan.  Yhdistys  tarjoaa
jäsenilleen  merkittäviä  palveluita  kuten  matka
apurahoja,  lausuntoja  fysiologin  pätevyydestä
sekä  Pohjoismaisen  fysiologiyhdistyksen  kautta
tiedon  ja  ilmoittautumismahdollisuuden  kaikista
merkittävimmistä  tieteellisistä  kokouksista.  Huo
mattavaa  on,  että    Pohjoismaisen  fysiologiyh
distyksen  merkitys  kasvaa,  kun  sen  lehti  Acta
Physiologica  (Scandinavica)  tulee  FEPS:in
lehdeksi Pflügers Archivin sijaan.

Vuosikokouksen  miellyttäviä  asioita  olivat
tieteelliset  esitelmät.  Professori  Karl  Åkerman
valittiin  vuoden  fysiologiksi  ja  hän  esitelmöi
aiheesta  ”Receptor  activation  of  nonvoltage
activated calcium  channels”. Professori  Åkerman
toimii  Kuopion  yliopiston  A.I.Virtasen  tutkimus
laitoksessa  sekä  Uppsalan  yliopiston  solu
fysiologian  professorina.  Hänen  tutkimuksensa
kohdistuvat  kalsiumionien  välittämiin  mekanis
meihin,  joilla  solukalvolle  tulevat  ärsykkeet
aktivoivat  solun  toimintaa.  Hänen  tutkimus
ryhmänsä  tutkii    mm.  syömiskäyttäytymisen  ja
uni  ja  valvetilan  solufysiologista  taustaa.
Vuosikokouksessa  tiedonantoja  antoivat  Mustafa
Atalay,  Nina  Zaproudina  ja  Zhiong  Ming.
Yhdistys kiittää esitelmöitsijöitä.

Kansainvälisen  fysiologisten  tieteiden  unionin
(IUPS)   kongressi  järjestettiin maalishuhtikuussa
2005  San  Diegossa.  IUPS:n  yleiskokouksessa
yhdistystämme edustivat Satu Mänttäri ja puheen

johtaja. Tärkeimmiksi asioiksi  nousivat toimihen
kilöiden  sekä  vuoden    2013  kongressipaikan  va
linnat.  Uusi  puheenjohtaja  on  Akimichi  Kaneko
Japanista, JE Hall jatkaa taloudenhoitajana ja OH
Petersen  sihteerinä.  Uuden  puheenjohtajan
valinnan myötä Japanin delegaatio toivotti jäsenet
tervetulleiksi  vuoden  2009  kongressin  Kiotoon.
Vuoden 2013 kongressia olivat hakeneet  Itävalta,
Kiina,  Tsekki  ja  Englanti.  Äänestyksessä
Birminghamin esitys voitti. Kokouksessa todettiin
myös  se,  että  Acta  Physiolociga  Scandinavica
tulee  FEPS:in  viralliseksi  lehdeksi.  Yleensä
voidaan  todeta,  että  yleiskokouksen  osallistujat
olivat varsin iäkkäitä. Kongressipaikan valinnassa
pienten  yhdistysten  (Itävalta,  Tsekki)  mahdolli
suuksia  epäiltiin.  Tällä  periaatteella  emme
koskaan olisi saaneet kongressia Helsinkiin.

Seuraava  tärkeä  kokous  on  FEPS:in  kokous
heinäkuussa  Bristolisssa,  jossa  mm.  sihteerimme
pitää esitelmän fysiologian opetuksesta Suomessa.
Muista  kokouksista  on  maininnat  ja  yhteystiedot
tiedotteessamme.

Hallitus toivottaa jäsenilleen hyvää kesälomaa ja
aktiivista syyslukukautta!

Juhani Leppäluoto

Kokouksia

2005:
The International XVIII Puijo Symposium,
"Physical Activity in Conjunction with
Pharmacological Therapy for Chronic Vascular
Diseases"
June 29  July 2, 2005
www.uku.fi/conf/puijo

First Congress of Physiological Sciences of Serbia
and Montenegro, Belgrade, Serbia, November 9
12, 2005.
www.physiology.org.yu

http://www.uku.fi/conf/puijo
http://www.physiology.org.yu


2

The failing heart under stress: multifactorial
aspects of acute and chronic heart failure
RAI congress centrum,  Amsterdam, the
Netherlands, November 2022, 2005.
www.failingheart.com

2006:
Joint meeting of the German Physiological
Society and the Federation of European
Physiological Societies, Munich, Germany March
2629, 2006.
physio2006@med.unimuenchen.de

ScandinavianPhysiological Society, Iceland 2006,
Reykjavik, August 1113

24th European Conference on Microcirculation,
Amsterdam,
August 30  September 2, 2006
http://www.ecm2006.org

Tiedotuksia

Elsevierin Pathophysiology lehti on saanut
suomalaisen päätoimittajan.
“Pathophysiology” on kansainvälinen, laaja
alainen  patofysiologian lehti. Se julkaisee
englanninkielisiä artikkeleita, jotka käsittelevät
patologisten prosessien etiologiaa, kehittymistä ja
eliminointia. Uusi päätoimittaja, emeritus
professori Osmo Hänninen Kuopiosta toivottaa
kaikki suomalaisten käsikirjoitukset tervetulleiksi!
www.elsevier.com

Kotisivusto
Yhdistyksen 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
Heinä, elo ja syyskuussa haettavina olevat
kotimaiset ja ulkomaiset apurahat nähtävissä
Turun yliopiston tarjoamana osoitteessa
http://www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/turatie
dotus.htm.

Suomen fysiologiyhdistyksen oma apuraha
tukee  jäsentensä  tutkimustulosten  kansainvälistä
julkistamista,  koti  ja  ulkomaalaisia  yhteistyö
hankkeita,  opintomatkoja  ja  kursseihin  osallistu
mista. Apurahan saamisen ehtona on että hankkeet
edistävät  tutkijan  fysiologista  tietotaitoa  ja  sitä
kautta kehittävät 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
julkaisussa  ja  muissa  vastaavissa  yhteyksissä.
Apuraha  maksetaan  sen  jälkeen  kun  yhdistys  on
vastaanottanut  matkakertomuksen  ja  kuittien
kopiot.

Fysiologi –lausunnot
SuFy  pyrkii  edistämään  jäsentensä  tieteellistä  ja
ammatillista  asemaa  antamalla  ns.  fysiologi  
lausuntoja. Lausunto annetaan jäsenen kirjallisesta
pyynnöstä  ja  pyritään  teettämään  ulkopuolisella
asiantuntijalla.    Lausuntoa  varten  toimitettavien
asiakirjojen  tulisi  olla  tästä  syystä  mieluiten
englanninkielisiä.  Kaikki  fysiologian  alan  ope
tusta  ja  tutkimusta  osoittavat  ja  todistavat
asiakirjat  edesauttavat  mahdollisimman  kattavan
lausunnon antamista.  Tällaisia  ovat  mm.  ansiolu
ettelo,  julkaisuluettelo,  portfolio  ja  nimikirjanote.
Kun  tiedät  tarvitsevasi  kyseisen  lausunnon,  toi
mita  fysiologian  alan  toimintaasi  osoittavat,
mieluiten  englanninkieliset  asiakirjat  sihteerille.
Lausunnon  saa  aikaisintaan  kolmen  viikkon
kuluttua asiakirjojen toimittamisesta.

Muutatko?
Ilmoita  uudet  yhteystietosi  myös  SuFylle    näin
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!

http://www.failingheart.com
mailto:physio2006@med.uni-muenchen.de
http://www.ecm2006.org
http://www.elsevier.com
http://www.terveysportti.fi/pls/sfy/sfy.home.
http://www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/turatie
mailto:liisa.m.peltonen@helsinki.fi
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Suomen fysiologiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet vuonna 2005

Puheenjohtaja Juhani Leppäluoto, professori emeritus, 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 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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