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Suomen Fysiologiyhdistys ry – Societas Physiologica Finlandiae Jäsentiedote 1/2016
Perustettu 1961, toimii Tiedeakatemian neuvottelukunnan alaisena Suomen fysiologian kansalliskomiteana

Hyvät Suomen Fysiologiyhdistyksen jäsenet!

uomen Fysiologiyhdistyksellä on van-
kat perinteet ja arvostettu asema Suomen tieteellisten
yhdistysten piirissä. Onkin kunnia-asia toimia yhdistyk-
sen johtotehtävissä ja kiitän yhdistyksen jäseniä luotta-
muksesta valitsemisestani puheenjohtajaksi.

Yhtenä tehtävänäni näen yhteistyön tiivistämisen tie-
teen piirissä toimivien yhdistysten ja seurojen yhteis-
työn edistämisen. Kansainvälisessä toiminnassa tämä
voisi tarkoittaa useiden kansallisten yhdistysten yhteis-
ten symposiumien tai kongressien järjestämistä. Skandi-
naavisessa toiminnassa olemme luonnollisesti aktiivi-
sesti mukana. Symposiumtoimintaa on toki ollut aikai-
semmin esimerkiksi Unkarin sisaryhdistyksen kanssa.
Näkisin, että yhteistyön tiivistäminen erityisesti Baltian
maiden fysiologiyhdistysten kanssa olisi suotavaa.

Kotimaistakin yhteistyötä olisi syytä tiivistää. Eri tieteen-
alojen seurat ja yhdistykset voisivat yhdessä ottaa kan-
taa ajankohtaisiin tiedemaailman tapahtumiin ja muu-
toksiin. Yksi tällainen muutos on yliopistojen tutkimus-
työn tukeminen. Vielä vuosikymmen tai pari sitten yli-
opistot kykenivät suoraan taloudellisesti tukemaan tut-
kijoidensa toimintaa. Nykyään lähestulkoon kaikki tutki-
mus rahoitetaan kilpaillulla, yliopistojen ulkopuolisella
rahoituksella. Kilpailu tarkoittaa sitä, että monet jäävät
ilman palkintoa, sitä himoittua tutkimusapurahaa tai –
avustusta. Niinpä moni tutkimusidea ja innovaatio ei
pääse edes itämään, saati kukoistamaan. Onko millään
muotoa tehokasta ylläpitää järjestelmää, jossa korkeasti
koulutetut yliopistolaiset eivät voi täysipainoisesti to-
teuttaa yhtä päätehtäväänsä, tutkimusta? Suomen tie-
teentekijöiden yhdistykset voisivat yhdessä yrittää vai-
kuttaa yliopistojen rahoitusmallin rakenteeseen niin,
että yliopistot taas järkevämmin tukisivat yhtä perustoi-
mintaansa, tutkimusta.

Toivotan kaikki jäsenet tervetulleiksi osallistumaan yh-
distyksen toimintaan ja samalla edistämään kansainvä-
listä ja kotimaista yhteistyötä.

Tapaamisiin Suomen Fysiologiyhdistyksen vuosikokouk-
sessa Helsingissä 22.3.2016!
Kutsu on tämän jäsentiedotteen liitteenä.

Heikki Kainulainen
Puheenjohtaja

hdistyksen vuosikokouksessa 22.3.2016 Hel-
singissä otetaan käsittelyyn hallituksen esitys yhdistyk-
sen sääntömuutokseksi. Muutos koskee SuFy:n toimi-
mista fysiologian kansalliskomiteana. Suomessa kansal-
liskomiteatoimintaa koordinoi  Tiedeakatemiain neuvot-
telukunta TANK, joka puolestaan toimii Opetus- ja kult-
tuuriministeriön alaisuudessa. TANK:n tärkeimpänä teh-
tävänä on huolehtia tiedeyhteisölle välttämättömistä
suhteista kansainvälisiin tiedeorganisaatioihin. SuFy:n
kohdalla nämä organisaatiot ovat Federation of Euro-
pean Physiological Societies FEPS ja International Union
of Physiological Sciences IUPS.

Vähintään kolmen hallituksen varsinaisen jäsenen alle-
kirjoittama sääntömuutosesitys tulee käsiteltäväksi
vuosikokouksen lisäksi toisessa, aikaisintaan kahden vii-
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kon kuluttua koolle kutsuttavassa kokouksessa. Yhdis-
tyksen sisäisen prosessin jälkeen sääntömuutos viedään
vielä valtiollisen byrokratian rattaisiin ja Patentti- ja re-
kisterihallituksen hyväksyttäväksi. TANK edellyttää, että
sääntömuutokset tehdään vuoden 2016 aikana.

Sihteeri

uFy:n hallitus pyytää esityksiä vuoden 2015
parhaaksi fysiologian alan väitöskirjaksi! Esityksen pe-
rusteluineen voivat tehdä väitöskirjan ohjaaja, tarkas-
taja tai muu alan asiantuntija. Esityksen pituus on kor-
keintaan yksi sivu (A4) ja se tulee toimittaa sihteerille
viimeistään keskiviikkoon 16.3. klo 16 mennessä.

Palkintosumma on 1000 €.

Tulos julistetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhtey-
dessä Helsingissä 22.3.2016 (katso vuosikokouskutsu
liitteenä).

Palkinnon saaja saa kutsun tulla puhumaan työstään
vuosikokouksen jälkeen järjestettävään tilaisuuteen. Ti-
laisuuden tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin.

Esitykset voi lähettää joko sähköpostilla yhdistyksen sih-
teerille (liisa.m.peltonen@helsinki.fi) tai
postitse osoitteeseen:

Suomen Fysiologiyhdistys ry/Liisa M. Peltonen
Lääketieteellinen tiedekunta
Medicum/Fysiologia
PL 63
Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto

Center  for  Innovative  Medicine  (CIMED)  at
Karolinska Institutet South Campus, supported by the
Stockholm County Council (SLL), announces 5-year
(2017-21) Junior and Senior Investigator grants in basic,
translational or clinical research.

Information about the requirements as well as the
application procedure is available at
http://cimed.ki.se/
Deadline for applications is April 4th 2016.

***

SuFy:n omien apurahojen haku avataan vuosikokouk-
sen jälkeen. Tästä tiedotetaan tarkemmin jäsentiedot-
teessa.
Hakuohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta.

Verkko-osoitteemme on http://sfy.yhdistysavain.fi

Kotisivujemme Web-vastuuhenkilö on professori Esa
Hohtola Oulusta.

Sivuilta löytyvät jäsentiedotteet, uusitut jäsenanomus-
ja apurahalomakkeet ohjeineen sekä linkkejä kansain-
välisten kattojärjestöjemme verkkosivuille. ”Toimin-
taa”–sivuilla on tietoa vuosi- ja muista yhdistyksen jär-
jestämistä kokouksista. Sivuilla voi myös katsella ko-
kousten kuvakoosteita.
SuFy on Duodecimin jäsenseura, joten linkki sivuil-
lemme löytyy edelleen Terveysportista
www.terveysportti.fi
kohdasta ”Erikoislääkäriyhdistykset”

Olkaa hyvät ja antakaa palautetta, jotta verkkosivut saa-
taisiin mahdollisimman toimiviksi ja jäseniä palveleviksi
(sivujen ”Palaute” -toiminto tai viesti Web-vastuuhenki-
lölle tai sihteerille).

mailto:liisa.m.peltonen@helsinki.fi
http://cimed.ki.se/
http://sfy.yhdistysavain.fi/
http://www.terveysportti.fi/
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SuFy:n tukema yhteistyössä
The American Physiological Society
Finland Fullbright
University of Eastern Finland
Finnish Physiological Society

The Physiology that Unites Exercise and Cognition
Kuopio, Finland
April 28th

http://www.uef.fi/-/28-4-the-physiology-that-unites-
exercise-and-cognition-kuopio

***
Joint Meeting of FEPS and
the French Physiological  Society
Paris, France
June 29th - July 1st

http://www.feps2016.org

SPS Annual Meeting
Oslo, Norway
August 26-28th

www.sps2016.com

Annual Scandinavian Vascular Research
Symposium
Copenhagen, Denmark
March 2nd

2016-scandinavian-vascular-research-symposium-pro-
gramme-2

***

International Conference on Physiological Sciences
ICPS2016
Beijing, China
September 25-28th

www.pco-online.com/icps2016

***

Lisää kokouksia näillä sivuilla:
The Physiological Society (UK&Eire):
http://www.physoc.org/non-society-meetings

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYKSEN HALLITUS 2016
PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA
Heikki Kainulainen, professori, FT
Jyväskylän yliopisto,
Liikuntabiologian laitos
heikki.kainulainen@sport.jyu.fi

Pirjo Pakarinen, dosentti, FT
Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos
pirjo.pakarinen@utu.fi

SIHTEERI TALOUDENHOITAJA
Liisa M. Peltonen, dosentti, FT
Helsingin yliopisto,
Medicum/fysiologia
liisa.m.peltonen@helsinki.fi

Olli Vakkuri, dosentti, FT
Oulun yliopisto,
Biolääketieteen laitos/fysiologia
olli.vakkuri@oulu.fi

HALLITUKSEN JÄSENET
Satu Mänttäri, dosentti, FT
Työterveyslaitos,
Terveyden ja työkyvyn yksikkö, Oulu
satu.manttari@ttl.fi
(varajäsen Arja Uusitalo)

Olli-Pekka Penttinen, dosentti, FT
Helsingin yliopisto,
Ympäristöekologian laitos
olli-pekka.penttinen@helsinki.fi
(varajäsen Helena Virtanen)

Kai Savonen, dosentti, LKT
Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos
kai.savonen@uef.fi
(varajäsen Faik Atroshi)

Tuomas Westermarck, dosentti, LKT
Rinnekoti-säätiö, Espoo
tuomas.westermarck@ppa.inet.fi
(varajäsen Helena Mäenpää)

http://www.uef.fi/-/28-4-the-physiology-that-unites-exercise-and-cognition-kuopio
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SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS – SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY
55 vuotta suomalaista fysiologiaa

Perustettu 1961

VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN KLO 15-16 VÄITÖSKIRJAPALKINNON SAAJAN
JULKISTAMINEN JA ESITELMÄT. TERVETULOA!

KUTSU
SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: Ti 22.3.2016 klo 14.00 – 15.00
Paikka: Helsingin yliopisto, Meilahden kampus, Biomedicum, neuvotteluhuone B101

Haartmaninkatu 8

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. jäsenmaksu vuonna 2016

5. Yhdistyksen toimintakertomus kaudelta 1.1.-31.12.2015.

6. Toimintakauden 1.1.-31.12.2015 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen.
a. tilinpäätöksen esittely
b. tilintarkastuskertomus
c. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

8. Talousarvio vuodelle 2016.

9. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja yhdistyksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valinta.

10. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.

11. Muut mahdolliset asiat.

12. Kokouksen päättäminen
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