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Puheenjohtajan tervehdys
SUOMALAISTA FYSIOLOGIAA
Fysiologian superviikko Oulussa!
Pohjoismaisen Fysiologiyhdistyksen (SPS)
vuosikongressi (annual meeting) järjestetään
Oulussa 15-17.8.2008. Kongressin tieteellisen
ohjelman järjestely on pitkällä, samoin kongressiin
liittyvät muut tapahtumat. Ohjelma on nähtävissä
verkkosivulla www.oulu.fi/sps2008. Tieteellinen
ohjelma on tavallista laajempi. Siihen kuuluu
muun muassa opetusministeriön tukema symposium ”Physical Activity and Health.
Ennen
kongressia (13-14.8.2008) järjestetään myös Acta
Physiologica International Symposium aiheesta
”10 years of Orexins/Hypocretins – physiology
and pathophysiology”. Kongressin yhteydessä
pidetään myös SPS:n vuosikokous, jossa valitaan
jäseniä SPS:n hallitukseen. Voimme siis hyvin
puhua fysiologian superviikosta Oulussa!

Suomen Fysiologiyhdistys mukaan kirjoittamaan suomalaista tieteen historiaa!
Tieteellisten Seurain Valtuuskunta (TSV)
on kutsunut Suomen Fysiologiyhdistyksen mukaan
keräämään tietoa sotiemme jälkeen väitelleeltä
sukupolvelta heidän kokemuksistaan väitöskirjan
teosta.
Tiedustelut ja valmiit kirjoitukset voi lähettää yhdistyksen sihteerille tiedotteen lopussa olevaan osoitteeseen.
Ohjeita kirjoituksen laatimiseen:
Arkistoitaessa laajuus vapaa, julkaistaessa 4-6
sivua.
Kirjoituksessa tulisi kertoa seuraavista seikoista:
-miten tuli heräte ryhtyä opiskelemaan alaa, joka
myöhemmin johti suuntautumiseen fysiologian
tieteenalalle (esim. lääketiede, hammaslääketiede,
biologia, liikuntatiede jne.)
-ketkä olivat pääasialliset opettajat tiedekunnassa
-katsaus opiskeluvuosiin
-miten syntyi halu jatkaa opintoja tohtoriksi
-miten löytyi väitöskirjan aihe
-ketkä olivat työn ohjaajia ja ketkä muita virikkeen
antajia
-millaisia vaiheita ja vaikeuksia väitöskirjan teossa
oli
-miten tohtoriopinnot rahoitettiin
-millainen oli väitöstilaisuus ja karonkka
-lyhyt kuvaus tutkinnon jälkeisestä julkaisutoiminnasta ja urasta yleensä

Fysiologit! Nyt on aika valmistaa esitelmiä. Oulun kongressi on must! Matka-apurahoja
on saatavilla yhdistyksestämme ja myös SPS:ltä,
jolta jäi muuten niitä käyttämättä Oslon kongressissa. Tieteelliseltä anniltaan kongressi tarjoaa
laajan läpileikkauksen fysiologiasta ja siihen
liittyvistä aloista. Nuorille fysiologeille SPS:n
kongressit ovat tilaisuuksia, jossa saa ideoita ja
uusia ystäviä. Myös Oulun luonto on parhaimmillaan elokuussa. Pääsemme sitä kokeilemaan
Oulujoen
varrella
sijaitsevassa
Maikkulan
kartanossa, jossa pidetään kongressin banketti.
Oman yhdistyksemme toiminnassa on
seuraavaksi Helsingissä 28.3.2008 järjestettävä
vuosikokous. Siitä lähemmin mukana seuraavassa
kokouskutsussa. Hallitus toivoo runsasta osanottoa.

-kuva, nimi, arvo ja syntymävuosi, väitöksen
päivämäärä, vastaväittäjä, kustos ja väitöskirjan
nimi

Toivon että näen mahdollisimman monta vuosikokouksessa Helsingissä maaliskuussa ja Oulussa
elokuussa.
Juhani Leppäluoto
Suomen Fysiologiyhdistys ry
Finlandiae
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_________________________________________

THE PHYSIOLOGICAL SOCIETY
MAIN MEETING 2008
Cambridge, UK

KOKOUKSET
_________________________________________

Date: July 14-16
Abstract submission opens: 15 February 2008
Abstract submission closes: 15 March 2008
More information:
http://www.physiology2008.org

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS 2008
Helsinki
Ajankohta: 28.3.2008
Katso erillinen kokouskutsu sivulla 5.

***
SCANDINAVIAN PHYSIOLOGICAL
SOCIETY ANNUAL MEETING 2008
Oulu, Finland

***

7TH INTERNATIONAL HEAD-OUT WATER
IMMERSION (HOWI) SYMPOSIUM 2008
Tartu, Estonia
Date: May 17-18
Deadline for abstract submission and early
registration: March 31, 2008.
Various topics concerning water immersion and
other models which mimic the effects of microgravity will be discussed.
More information:
http://www.howi-symposium.net
Eero Vasar, Professor and Head of Estonian
Physiological Society
Chair of the 7th HOWI Symposium, ESTONIA

25th CONFERENCE OF THE EUROPEAN
SOCIETY FOR COMPARATIVE
PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
(ESCPB)
Ravenna, Italy

Ragnar Viir , Secretary General of 7th HOWI
Symposium, FINLAND

Date: September 7-11
Deadline for abstract submission May 5

Jana Kivastik , Local Secretary of 7th HOWI
Symposium, ESTONIA

The theme of this years event is "New Challenges
in Integrative Physiology and Biochemistry: from
Molecular Mechanisms to Environmental
Adaptation". The aim is to bring together
molecular biologists, biochemists, physiologists
and ecologists who have an interest in the
mechanisms of environmental adaptation and
integrative approaches.

Date: August 14-17
Registration and call for
abstracts now open!
http://www.oulu.fi/sps2008

***

***
DUODECIMIN KANSAINVÄLINEN
SYMPOSIUMI "OBESITY AND THE GUTBRAIN-FAT –AXIS”
Vanajanlinna, Hämeenlinna
Date: June 12-14
Symposiumin tarkoituksena on esitellä lihavuustutkimuksen viimeisimpiä saavutuksia suomalaisille
tutkijoille sekä tarjota kohtaamispaikka alan kotija ulkomaisille asiantuntijoille.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
http://www.duodecim.fi/obesitysymposium
Suomen Fysiologiyhdistys ry
Finlandiae

www.ESCPBnew.ambra.unibo.it
***
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hakemuslomake 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”.

Lisää kokouksia SPS:n, FEPS:n ja IUPS:n
verkkosivulla.
_________________________________________
KURSSEJA
_________________________________________

_________________________________________

"Tiedettä lukijoille –
tiedejulkaisujen markkinointi"

APURAHAT
_________________________________________
Kotimaiset ja ulkomaiset apurahat nähtävissä
Turun yliopiston tarjoamana osoitteessa
http://www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/turatied
otus.htm.
***

Aika: 5.3.2008 klo 12-16.
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki,
sali 505.
Järjestäjä: Suomen Tiedekustantajien liitto,
www.tiedekustantajat.fi.

Suomen Fysiologiyhdistyksen apuraha
tukee jäsentensä tutkimustulosten kansainvälistä
julkistamista, koti- ja ulkomaalaisia yhteistyöhankkeita, opintomatkoja ja kursseihin osallistumista. Apurahan saamisen ehtona on että hankkeet
edistävät tutkijan fysiologista tietotaitoa ja sitä
kautta kehittävät alan osaamista Suomessa.
Perustellut apurahahakemukset käyttäen
yhdistyksen omaa lomakepohjaa tulee toimittaa
sihteerille vähintään kuukautta ennen suunniteltua
matkaa tai kurssin alkamista. Allekirjoitetussa
apurahahakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
haetun apurahan suuruus, rahoitussuunnitelma, josta käy ilmi apurahan suunniteltu käyttö ja muut
rahoituslähteet, kopio suullisen esityksen tai posteriesityksen hyväksynnästä sekä esityksen abstrakti. Kongressiapurahoja myönnetään pääsääntöisesti hakijan omien tutkimustulosten esittämisestä aiheutuvien matkakulujen kattamiseen, ei
kuitenkaan päivärahoihin. Jos hakija on anonut
apurahaa yhdistykseltä aikaisemmin, tulee edellisestä myönnöstä olla kulunut vähintään kaksi
vuotta. Yhdistyksen antamasta tuesta tulee mainita
esityksessä, tieteellisessä julkaisussa ja muissa
vastaavissa yhteyksissä.

Kurssin vetää kustannuspäällikkö Teijo Makkonen
OK Vastapainosta.
Kurssin järjestäjän antamaa taustaa: Markkinoinnista puhuminen tieteenteon ja tieteellisen
julkaisemisen yhteydessä koetaan kenties vieraaksi;
ne kuuluvat ikään kuin eri maailmoihin. Kuitenkin
tieteen julkisuus on väistämätön ja välttämätön osa
tieteen tekemistä, ja siksi on syytä hoitaa sekin niin
hyvin kuin mahdollista tai on tarpeellista. Kyse on
siis tieteen tulosten ja tieteellisen keskustelun
eteenpäin viemisestä niille, jotka sitä tarvitsevat,
joita se kiinnostaa ja joita se voisi kiinnostaa, jos
ylipäätään tietäisivät.
________________________________________
KANSAINVÄLISET ASIAT
_________________________________________
SPS (Skandinavian Fysiologiyhdistys): uusin
tiedote luettavissa osoitteessa www.scandphys.org
FEPS (Federation of European Physiological
Societies): tiedote ja Acta Physiologica luettavissa
osoitteessa www.feps.org

Apuraha maksetaan sen jälkeen kun yhdistys on
vastaanottanut matkakertomuksen, selvityksen
apurahan käytöstä ja alkuperäiset kuitit.

IUPS tiedote luettavissa osoitteessa
www.iups.org

_____________________________________
KOTISIVUT
_________________________________________
http://www.terveysportti.fi/pls/sfy
Yhdistyksen kotisivut löytyvät Duodecim-seuran
ylläpitämässä portaalissa. Muun muassa apurahaSuomen Fysiologiyhdistys ry
Finlandiae
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Suomen Fysiologiyhdistys ry:n

VÄITÖSKIRJAPALKINTO 2008
1200 €
Julistetaan haettavaksi merkittävästä fysiologian,
vuonna 2007 valmistuneesta väitöskirjasta.
Esitykset palkinnon saajasta perusteluineen tulee
lähettää yhdistyksen sihteerille
17. maaliskuuta mennessä.
Palkinto voidaan tarvittaessa jakaa kahden
saajan kesken. Palkinto luovutetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa Helsingissä 28. maaliskuuta.
Saajalle tai hänen edustajalleen varataan aikaa
väitöskirjan esittelylle.
Suomen Fysiologiyhdistyksen hallitus
Sihteeri Liisa M. Peltonen
Biolääketieteen laitos/Fysiologia
Biomedicum Helsinki
PL 63
00014 Helsingin yliopisto
liisa.m.peltonen@helsinki.fi

Suomen Fysiologiyhdistys ry
Societas Physiologica Finlandiae
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KUTSU SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN
Aika:
Paikka:

28.3.2008 klo 15.00
Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos, ryhmätyöhuone 7, P-kerros
Biomedicum Helsinki

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 2008
5. Yhdistyksen toimintakertomus kaudelta 1.1.-31.12.2007.
6. Toimintakauden 1.1.-31.12.2007 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen.
a. tilinpäätöksen esittely
b. tilintarkastuskertomus
c. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008.
8. Talousarvio vuodelle 2008.
9. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja yhdistyksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta.
10. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.
11. Muut mahdolliset asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

Suomen Fysiologiyhdistys ry
Societas Physiologica Finlandiae
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UUSI SUOMENKIELINEN FYSIOLOGIAN JA ANATOMIAN OPPIKIRJA ILMESTYY!

Werner Söderström Oy:n julkaisemana ilmestyy maaliskuussa suomenkielinen, kokonaan
kotimaisin voimin kirjoitettu fysiologian ja anatomian oppikirja ”ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. Rakenteesta toimintaan”. Kirjoittajat ovat oululaisia fysiologian alan ammattilaisia:
sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri LKT Raimo Kettunen, fysiologian professori emeritus
LKT Juhani Leppäluoto, fysiologian professori FT Hannu Rintamäki, fysiologian dosentti FT Olli
Vakkuri ja fysiologian opettaja FT Heidi Vierimaa. Alkuvaiheessa kirjanteossa oli mukana myös
edesmennyt dosentti LKT Jouni Timisjärvi. Noin 500-sivuisen kirjan kuvat on tehty erityisesti
tätä kirjaa varten ja kuvittajana on toiminut FM Sole Lätti.
”ANATOMIA JA FYSIOLOGIA. Rakenteesta toimintaan” on erityisesti tarkoitettu
terveydenhoitoalan ammattikorkeakouluopiskelijoille, mikä näkyy esimerkiksi eri kappaleiden
loppuun sijoitetuissa ”kliinisissä laatikoissa”, joissa selvitetään rakenteiden ja toiminnan kliinisiä
yhteyksiä. Opiskelijan kannalta oppimista helpottavia tekijöitä ovat aihepiiriin liittyvät tehtävät ja
tiivistelmä aiheen ydinkohdista. Kirja esitellään Sairaanhoitajapäivillä 27-28.3.2008 Helsingin
Messukeskuksessa.

Suomen Fysiologiyhdistys ry
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