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Suomen Fysiologiyhdistys ry – Societas Physiologica Finlandiae                          Jäsentiedote 2/2012
               
 

 

Hyvät Suomen Fysiologiyhdistyksen jäsenet! 
 

Kesän  lopussa  (elokuun 24.‐26.)  järjes‐
tetään  Helsingissä   Pohjoismaisen  Fysiologiyhdistyk‐
sen  (The  Scandinavian  Physiological   Society)  vuosi‐
kokous.   Kokouksen  järjestelytoimikunnan  puheen‐
johtajana   toimii  Prof.  Karl‐Heinz  Herzig  ja  Suomen 
Fysiologiyhdistys  tukee   kokouksen  järjestelyjä.  Poh‐
joismainen  Fysiologiyhdistys  pyrkii toiminnallaan 
edistämään  fysiologista  tutkimusta  ja  opetusta  kai‐
kissa   jäsenmaissaan,  joita  ovat  yhdistyksen  nimen 
mukaisesti kaikki  pohjoismaat (Suomi, Ruotsi,Tanska, 
Norja  ja  Islanti). Yhdistyksen   toiminta perustuu Acta 
Physiologica  ‐lehden  tuottamiin  tuloihin,   joilla  tue‐
taan mm. nyt Helsingissäkin  järjestettävää kokousta.  
Kokouksen yhteydessä on 20 symposiumia ja abstrak‐
tien  jättöaika  on  nyt   meneillään.    Abstraktin  voi 
lähettää  tämän kuun  loppuun mennessä   sähköisesti 
Pohjoismaisen Fysiologiyhdistyksen nettisivujen kaut‐
ta  osoitteessa: http://www.scandphys.org/. 
Toivottavasti  monet  ehtivät   osallistua  kokoukseen! 
 
Toivon kaikille Suomen Fysiologiyhdistyksen  jäsenille 
hyvää loppukevättä! 
  

 
 

Synnöve Carlson 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 

 
 
  Suomen  Fysiologiyhdistyksen  vuosiko‐
kous  järjestettiin  jo  kolmannen  kerran  peräkkäin 
Helsingissä.  Yhdistyksen  viime  vuosi  oli  50‐vuotis‐
juhlavuosi, jota juhlistettiin vilkkaalla kokoustoimin‐ 

 
nalla  ja  suomalaisen  fysiologian  kansainvälisen  tun‐
nettuuden  edistämisellä.  Alvar  Wilska  100‐vuotis‐
juhlasymposium maaliskuun  14.  päivä  veti  runsaasti 
väkeä  ja poiki monenlaista  yhteistyötä  suomalaisten 
ja  ulkomaisten  tiedevaikuttajien  kesken.  Kansainvä‐
listä  tunnettuutta  edistettiin  julkaisemalla  verkossa 
ensimmäinen  englanninkielinen  artikkeli  Alvar Wils‐
kan monitieteellisestä työstä. Kokouksen antiin voitiin 
laskea  myös  Suomen  kulttuurirahaston  kautta 
ensimmäistä  kertaa  saatu  tuki  Alvar Wilskan  nimeä 
kantavan apurahan myöntämiseen. Apurahan myötä 
”vilskaamiselle” annettiin uusi sisältö: se on kansain‐
välisesti  korkeatasoisen,  innovatiivisen  ja  monitie‐
teisen tutkimuksen tekemistä.  
Juhlavuoden uusi  tuttavuus yhteistyökumppanina oli 
European Science Foundation, jonka ESF‐ERNI –tutki‐
musohjelman  kanssa  yhdistys  järjesti  toisen  kokouk‐
sensa  maaliskuussa.  TMS  2011  (”Multimodal 
Transcranial  Magnetic  Stimulation  in  the  Study  of 
Brain  and  Cognition”)    ‐kokous  veti  Biomedicumiin 
alan  tutkijoita  ympäri  maailmaa  ja  alan  kärkinimet 
Suomesta.  Akateemikko  ja  Vuoden  Fysiologi  2003 
Riitta  Hari  piti  kokouksessa  Juhani  Hyvärinen  –
muistoluennon.  Juhani  Hyvärinen  oli  merkittävä 
suomalaisen neurofysiologisen tutkimuksen kehittäjä. 
Kokouksen  parhaita  anteja  oli  tutkijoiden  entistä 
tiiviimpi  verkostoituminen  ja  nuorten,  ulkomaisten 
tutkijoiden saaminen suomalaisiin tutkimusryhmiin.  
 
Yhdistyksen  talous oli  juhlavuonna vakaalla pohjalla, 
vaikkakin  tilinpäätös  näytti  negatiivista  kulujäämää 
4086,77.  Tämä  johtui  osittain  käyttämättä  jääneen 
kansainvälisen  avustuksen  palauttamisesta  ja  jo 
edellisenä  vuonna  myönnetyn  kongressiavustuksen 
käyttämisestä juhlavuonna. Jäsenmaksut vuosikokous 
päätti säilyttää ennallaan. Toiminnan  läpinäkyvyyden 
takia  yhdistys  on  jatkanut  tilintarkastuskäytäntöä. 
Vuosikokous  vahvisti  keskustelun  jälkeen  tilinpää‐
töksen ja myönsi  hallitukselle vastuuvapauden. 
 
Vuoden  2012  talousarvion  summa  nousee  noin 
26 000  euroon,  kun  yhdistys  tukee  toimintasuunni‐
telmansa mukaisesti elokuussa SPS:n vuosikokouksen 
järjestämistä  Helsingissä  24‐26.8.  Kokouksen  järjes‐

VUOSIKOKOUS HELSINGISSÄ 
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telytoimikunnan  puheenjohtajana  toimii  vuoden 
2007  Oulun  kokouksen  tapaan  Karl‐Heinz  Herzig. 
Toinen fysiologiyhdistyksen keskeinen tavoite toimin‐
takaudella on  tehokkaampi  jäsenhankinta. Tähän on 
syytä, sillä  jäsenmäärä  jämähti viime vuonna paikoil‐
leen. Hallitus pyytää  jäsentalkoisiin kaikkien  jäsenten 
panosta!  Tämän  jäsentiedotteen  liitteenä  on  juliste, 
jonka jokainen jäsen voi laittaa esille omassa yksikös‐
sään. 
 
Vuosikokous  valitsi  lopuksi  yhdistyksen  hallituksen 
toimintakaudelle 2012. Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa  Synnöve  Carlson,  varapuheenjohtajana Heikki 
Kainulainen, varainhoitajana Olli Vakkuri ja sihteerinä 
Liisa Peltonen. Hallituksen  jäsenet  ja heidän henkilö‐
kohtaiset  varajäsenensä  ovat  Tuomas  Wester‐
marck/Helena  Mäenpää,  Olli‐Pekka  Penttinen/Satu 
Mänttäri,  Ville  Jäntti/Faik  Atroshi  ja  Pirjo  Pakari‐
nen/Arja  Uusitalo).  Yhdistyksen  tilintarkastajina 
toimivat Kari Kalliokoski ja Mika Venojärvi. 
 
Vuosikokouksen  jälkeen  järjestetyssä  tilaisuudessa 
ylilääkäri  emerita Maija Wilska  luovutti  kunniakirjan 
Alvar  Wilska  –apurahan  saajalle,  tekniikan  tohtori 
Ville  Renvallille.  Lopuksi  kuultiin  apurahan  saajan 
esitelmä aiheesta  ”Toiminnallista magneettikuvausta 
ilman aivoja”. 
 
Huomio!  Jäsenmaksukuitti  on  tämän  tiedotteen 
liitteenä. Eräpäivä 31.5.2012. 
 

Sihteeri 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
Apurahojen hakumenettely/Application for SuFy 
Grants: 
 
Yhdistyksen  apurahojen  tarkoituksena  on  tukea 
taloudellisesti  jäsenten  tutkimustulosten  kansainvä‐
listä  julkistamista,  sekä koti‐  ja ulkomaisia yhteistyö‐
hankkeita,  opintomatkoja  tai  kursseihin  osallistu‐
mista, mikäli  ne  edistävät  tutkijan  fysiologista  tieto‐

taitoa  ja  sitä  kautta  kehittävät  alan  osaamista 
Suomessa.  
The purpose of the SuFy Grant is to financially support 
the society’s members in 1) participating and 
publishing their own research results in international 
congresses,  
 
2) taking part in national and international projects of 
collaboration,  3)    participating  in  study  trips  or 
courses,  owing  that  these  activities  develop  the 
applicant’s  knowledge  and  skills  in  physiological 
sciences, and promote the know‐how of physiological 
sciences in Finland. 
 
Kongressiapurahoja myönnetään pääsääntöisesti joko 
kutsutuista esitelmistä aiheutuvien tai hakijan omien 
tutkimustulosten esittämisestä aiheutuvien matkaku‐
lujen kattamiseen, ei kuitenkaan päivärahoihin. 
Primarily, SuFy Grants are meant  to cover  the  travel 
expenses when  the applicant participates a congress 
as an invited speaker or presents her/his own results. 
Daily allowances are not accepted as expenses.  
 
Myöntöperusteissa  otetaan  huomioon  hakijan  jäse‐
nyys  Suomen  Fysiologiyhdistyksessä, matkan  tarkoi‐
tus,  uravaihe ja ansioituneisuus.  
For  the  allocation  of  financial  support,  the  society 
considers  the  following: membership  in  the  society, 
purpose  of  the  application,  the  current  state  of  the 
applicant’s  academic  career,  and  the  applicant’s 
merits. 
 
Yhdistyksen jäsen on apurahakelpoinen 1) mikäli hän 
on maksanut jäsenmaksunsa edelliseltä vuodelta ja 2) 
mikäli  hänen  edellisestä  apurahamyönnöstään  on 
kulunut vähintään kaksi vuotta.  
Financial  support may  be  applied  1)  if  the member 
has paid last year’s membership fee, and 2) if at least 
two years have elapsed since previous grant. 
 
Perustellut apurahahakemukset käyttäen yhdistyksen 
omaa  lomakepohjaa  tulee  toimittaa  yhdistyksen 
sihteerille  sähköpostilla  tai  kirjeitse hallituksen mää‐
rittelemän  hakuajankohdan määräaikaan mennessä. 
Apurahahakemukseen  tulee  liittää  yksityiskohtainen 
rahoitussuunnitelma  ja  kopio  suullisen  esityksen  tai 
posteriesityksen  hyväksynnästä,  sekä  esityksen 
abstrakti.  /  Grant  application  and  all  the  required 
attachments  should  be  sent  to  the  secretary  by  e‐
mail or by post.   Applications should arrive no  later 
than 16th of May, at 16 o’clock.  

SUFY APURAHOJEN HAKUAIKAA VIELÄ 
JÄLJELLÄ!  

STILL TIME TO APPLY FOR SUFY GRANT! 
 

Palauta anomus 16.5.2012, klo 16.00 mennessä.
Deadline 16th of May, 16.00 p.m. 
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By post, proposals should be sent to the Secretary to 
the following address: 
The Finnish Physiological Society, Liisa M. Peltonen, 
Institute of Biomedicine/Physiology, Biomedicum, 
POX 63, 00014 University of Helsinki.  
Email: liisa.m.peltonen@helsinki.fi 
The required attachments are: 

1) Detailed funding plan 
2) Copy of an acceptance of an oral or poster 

presentation OR a course description 
3) Abstract 

 
Matka‐ tai koulutusapurahat maksetaan takautuvasti 
ja niiden maksamisen edellytys on, että: 
Grant  payments  are  carried  out  retrospectively.  For 
the payment, please send the following documents to 
the Treasurer: 
 
1) apurahan saaja liittää matkalaskuunsa alkuperäiset 
kuitit,  mikäli  haetaan  korvattavaksi  rahoitussuunni‐
telmassa  mainittuja  kuluja  kokonaisuudessaan/An 
invoice  with  all  original  receipts  for  fully  covered 
expenses  
 
2)  saaja  liittää  matkalaskuunsa  kuittijäljennökset, 
mikäli haetaan korvattavaksi  rahoitussuunnitelmassa 
mainittuja  kuluja  osittain/Receipt  copies  for  partly 
covered expenses listed in the funding plan  
 
3)saaja selvittää osittaisen rahoituksen kohdalla muut 
rahoituslähteet/Brief  report on other  funding parties 
if expenses are only partly covered by SuFy Grant  
 
4) saaja liittää matkalaskuunsa matkakertomuksen tai 
selostuksen  koulutuksen  (kurssin)  sisällöstä./Travel 
report  

 
Treasurer:  
Olli Vakkuri, Department of Biomedicine/Physiology, 
PL 5000, 90014 University of Oulu. 
olli.vakkuri@helsinki.fi 
 
MUUT APURAHAT: 
 
Kotimaiset ja ulkomaiset apurahat nähtävissä Turun 
yliopiston tarjoamana osoitteessa 
http://www.utu.fi/hallinto/tutkimuspalvelut/turatied
otus.htm 
 
Tietokantaan  pääsy  edellyttää  sopimuskumppanuut‐
ta Turun yliopiston kanssa.    
 

 
 
 
 
SuFy mukana IUPS:n uudessa toimielimessä 

 
  Vuonna  2010  IUPS  eli  International 
Union of Physiological Sciences päätti muuttaa sään‐
töjään uuden toimielimen perustamiseksi. The Board 
of  the  General  Assembly’iin,  BGA:han,  oli  tarkoitus 
valita  jäsen  kaikista  IUPS:n  jäsenjärjestöistä  ympäri 
maailmaa  toimimaan  aktiivisesti  joka  neljäs  vuosi 
järjestettävien  yleiskokousten  välisenä  aikana.  Siitä 
haluttiin  myös  mahdollisimman  vahva,  jotta  se 
kykenisi tehokkaasti käyttämään sille annettua valtaa. 
Lopullisen karsinnan jäsenjärjestöjen ehdokkaista teki 
IUPS:n  johtajisto  (Council)  ja  SuFy:n  sihteerikin  oli 
valittujen joukossa. Lopulta, tänä keväänä BGA aloitti 
toimintansa  15  jäsenen  voimin.  Jäsenet  tulevat 
Australiasta,  Brasiliasta,  Bulgariasta,  Kiinasta, 
Taiwanista, Ranskasta, Saksasta,  Japanista, Koreasta, 
Venäjältä, Etelä‐Afrikasta,  Intiasta,  Iso‐Britanniasta  ja 
USA:sta. Toimielin ei ole vielä  järjestäytynyt. Puhetta 
johtaa  toistaiseksi  IUPS:n  virkaatekevä  varapresi‐
dentti Peter Hunter Uudesta Seelannista ja sihteerinä 
toimii  IUPS:n  manageri  Leslie  Price.  Ensimmäinen 
tehäväksianto  on  kuitenkin  jo  suoritusvaiheessa, 
joten  on  mielenkiintoista  seurata  miten  hyvässä 
järjestyksessä päätökset lopulta saadaan tehdyksi.   
BGA:n ensimmäinen  tehtävä on valita kolme  jäsentä 
viidestä  IUPS:n  Nominating  Committeehen.  Suoma‐
laisehdokkaana mukana on professori Esa Hohtola.  
 

Sihteeri 

 
 

 
 
 

2012:                                                                        

Abstract submission now open!       
Deadline May 31st                         
The Scandinavian Physiological Society Annual 
Meeting,  August  24‐26th, Helsinki, Finland.                         
http://www.oulu.fi/sps2012/ 

 
 

KOKOUKSIA 

KANSAINVÄLISET ASIAT 
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Before the meeting:   
“Metabolic Programming” as Acta Physiologica 
International Symposium on the 22nd and 23rd of 
August . 

Joint FEPS & the Spanish Physiological Society 
meeting,  September 8‐11, Santiago de 
Compostela, Spain                      
www.feps2012.org 

2013:                                                                       
IUPS 37th World congress with the 
The Scandinavian Physiological Society Annual 
Meeting, July 21‐26, Birmingham, UK. 
www.iups2013.org 

Lisää kokouksia SPS:n, FEPS:n ja IUPS:n verkkosivulla 
 
 
 
 
 
 
http://www.terveysportti.fi/pls/sfy  
Yhdistyksen  kotisivut  löytyvät Duodecim‐seuran  yllä‐
pitämässä portaalissa. Pääsivuille  ja yleistä  informaa‐
tiota  sisältäville  sivuille  pääsee  vapaasti,  mutta  osa 
sivuista avautuu vain  jäsenille. Kaikille  jäsenille yhtei‐
nen käyttäjätunnus on ”sfy_jasen” ja salasana ”jasen"

 
 

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYKSEN HALLITUS 2011 
 
 
Puheenjohtaja          Varapuheenjohtaja   
Synnöve Carlson, professori, LKT     Heikki Kainulainen, professori, FT 

               Tampereen yliopisto, Fysiologian laitos     Jyväskylän yliopisto 
               (virkavapaalla)            Liikuntabiologian laitos     

/Aalto‐yliopiston Teknillinen korkeakoulu,                           heikki.kainulainen@sport.jyu.fi 
Kylmälaboratorio, Aivotutkimusyksikkö,         
Espoo    
/Helsingin yliopisto, Biolääketieteen laitos/Fysiologia     
syncarls@cc.helsinki.fi                                                           
 

 
Sihteeri         Taloudenhoitaja  
Liisa M. Peltonen, dosentti, FT   Olli Vakkuri, dosentti, FT 
Biomedicum 1,                                 Oulun yliopisto, Fysiologian laitos 
Biolääketieteen laitos/Fysiologia                     olli.vakkuri@oulu.fi 
liisa.m.peltonen@helsinki.fi           
         
Jäsenet   
Pirjo Pakarinen, dosentti, FT  Olli‐Pekka Penttinen, yliopistonlehtori, FT          
(varajäsen Arja Uusitalo)         (varajäsen Satu Mänttäri)        
Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos    Helsingin yliopisto, Ympäristöekologian laitos 
pirjo.pakarinen@utu.fi       olli‐pekka.penttinen@helsinki.fi                                                
                                          
Ville Jäntti, LKT                                 Tuomas Westermarck, dosentti, LKT 
(varajäsen Faik Atroshi)                                    (varajäsen Helena Mäenpää)                        
Tampereen teknillinen yliopisto                       Rinnekoti‐säätiö, Espoo   
ville.jantti@tut.fi         tuomas.westermarck@elisanet.fi 

 

SUFY:N VERKKOSIVUT 



Suomen fysiologiyhdistys ry. 
Biolääketieteen laitos/Fysiologia 
PL 5000 
90014 Oulun yliopisto 
 
http://www.terveysportti.fi/sfy 

 
 
 
 

Jäsenmaksut 2012
 
 
Hyvä fysiologiyhdistyksen jäsen! Tällä tilillepanokortilla voit maksaa yhdistyksen jäsenmaksun 
vuodelle 2012. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi (myös sähköposti) erikseen sihteerille 
(liisa.m.peltonen@helsinki.fi). 
 
Toivomme, että voisit omalta osaltasi helpottaa sihteerin ja rahastonhoitajan työtä maksamalla
jäsenmaksun eräpäivään (31.5.2012) mennessä. 
 
Jos et halua enää olla yhdistyksen jäsen, ilmoita siitäkin erikseen sihteerille, sillä maksamatta 
jättäminen ei ole sama kuin jäsenyydestä luopuminen. 
 
Kevätterveisin 
 
Olli Vakkuri                                                                 Liisa Peltonen 
Rahastonhoitaja Sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saajan 
tilinumero

Mottagarens 
kontonummer

Saaja
Mottagare

Maksaja
Betalare

Allekirjoitus
Underskrift

Suomen Fysiologiyhdistys ry
Biolääketieteen laitos/Fysiologia, PL 5000
90014 Oulun yliopisto

Tililtä
Från konto nr

TILISIIRTO GIRERING
Vain kotimaan maksuliikenteessä
Endast för inrikesbetalningsförmedling

-
EUR

Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

800013-1221587

Jäsenmaksu 2012  20 EUR
(opiskelijat 10 EUR)

31.5.2012

20048
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