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

SUFY - APURAHAHAKU – SUFY GRANT APPLICATION
Määräaika 13.5. mennessä – Deadline May 13th

Hakumenettely

hdistyksen apurahojen tarkoituksena on antaa jäsenille taloudellista tukea
oman tutkimuksen kansainväliseen tunnetuksi tekemiseen ulkomaisissa tieteellisissä kokouk-
sissa. Tukea voidaan myöntää myös tutkimukseen liittyviin opintomatkoihin ja kursseihin edel-
lyttäen, että edellä mainitut edistävät tutkijan fysiologian tietotaitoa ja sitä kautta kehittävät
alan osaamista Suomessa.
Kongressiapurahoja myönnetään pääsääntöisesti joko kutsutuista esitelmistä aiheutuvien tai
hakijan omien tutkimustulosten esittämisestä aiheutuvien matkakulujen kattamiseen, ei kui-
tenkaan päivärahoihin.

Myöntöperusteissa otetaan huomioon hakijan jäsenyys Suomen Fysiologiyhdistyksessä, mat-
kan tarkoitus, uravaihe ja ansioituneisuus.
Yhdistyksen jäsen on apurahakelpoinen 1) mikäli hän on maksanut jäsenmaksunsa edelliseltä
vuodelta ja 2) mikäli hänen edellisestä apurahamyönnöstään on kulunut vähintään kaksi
vuotta.

Perustellut apurahahakemukset käyttäen yhdistyksen omaa lomakepohjaa (http://sfy.yhdis-
tysavain.fi) tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille sähköpostitse tai postitse paperiversiona
määräaikaan mennessä. Apurahahakemukseen tulee liittää:
1) yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma
2) kopio suullisen esityksen tai posteriesityksen hyväksynnästä
3) esityksen abstrakti
4) lyhyt CV

Matka- tai koulutusapurahat maksetaan takautuvasti ja niiden maksamisen edellytys on, että
1) apurahan saaja liittää matkalaskuunsa alkuperäiset kuitit, mikäli haetaan korvattavaksi ra-
hoitussuunnitelmassa mainittuja kuluja kokonaisuudessaan
2) saaja liittää matkalaskuunsa kuittijäljennökset, mikäli haetaan korvattavaksi rahoitussuun-
nitelmassa mainittuja kuluja osittain
3)  saaja selvittää osittaisen rahoituksen kohdalla muut rahoituslähteet
4) saaja liittää matkalaskuunsa matkakertomuksen tai selostuksen koulutuksen (kurssin) sisäl-
löstä.

http://sfy.yhdistysavain.fi/
http://sfy.yhdistysavain.fi/
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Application for SuFy Grants
The purpose of the grants of the Finnish Physiological Society is to support the society’s mem-
bers’ participation in international scientific meetings where they present their own research
results, and in study trips and scientific courses owing, however, that these activities promote
the applicant’s knowledge and skills in physiology and the know-how of physiology in Finland.
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.

For the allocation of financial support, the society  considers the following: membership in the
society, purpose of the application, the current phase of the applicant’s academic career, and
applicant’s merits.
The member of the society may apply financial support 1) if she/he has paid her/his member-
ship fee of the previous year and 2) if at least two years have elapsed since her/his previous
appropriated grant.

Grant application (http://sfy.yhdistysavain.fi) and all the required attachments should be sent
to the secretary by e-mail or by post within the given time limit.
The required attachments are: 1) detailed funding
programme, 2) a copy of an acceptance of an oral or poster presentation, 3) an abstract, and
4) a short CV.

Grant payments are carried out retrospectively. For the payment, please send the following
documents to the Treasurer:
1) An invoice with all original receipts for fully covered expenses
2) Receipt copies for partly covered expenses listed in the funding plan
3) Brief report on other funding parties if expenses are only partly covered by SuFy Grant
4)Travel report

SEND APPLICATIONS TO SECRETARY:
The Finnish Physiological Society, Liisa M. Peltonen, Medicum/Physiology,
POX 63
FI-00014 University of Helsinki
liisa.m.peltonen@helsinki.fi

SEND TRAVEL REPORT AND RECEIPTS TO TREASURER:
The Finnish Physiological Society, Olli Vakkuri,
Department of Biomedicine/Physiology, PL 5000, 90014 University of Oulu.
olli.vakkuri@oulu.fi

http://sfy.yhdistysavain.fi/
mailto:liisa.m.peltonen@helsinki.fi
mailto:olli.vakkuri@oulu.fi
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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)

mailto:heikki.kainulainen@sport.jyu.fi
mailto:pirjo.pakarinen@utu.fi
mailto:liisa.m.peltonen@helsinki.fi
mailto:olli.vakkuri@oulu.fi
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Jäsenmaksu 2016
 
 
Hyvä fysiologiyhdistyksen jäsen! Tällä tilillepanokortilla voit maksaa yhdistyksen jäsenmaksun  
vuodelle 2016. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutoksesi (myös sähköposti) erikseen sihteerille 
(liisa.m.peltonen@helsinki.fi). Jos maksat verkkopankissa, muista merkitä maksajan nimi.
 
Toivomme, että voisit omalta osaltasi helpottaa sihteerin ja rahastonhoitajan työtä suorittamalla
jäsenmaksun eräpäivään (31.5.2016) mennessä. 
 
Jos et halua enää olla yhdistyksen jäsen, ilmoita siitäkin erikseen sihteerille.
  
 
Kevätterveisin 
 
Olli Vakkuri                                                                 Liisa Peltonen 
Rahastonhoitaja Sihteeri 
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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

FI18 8000 1301 2215 87

Jäsenmaksu 2016: 20 €
(opiskelijat 10 €/vuosi)

31.5.2016

20048

mailto:liisa.m.peltonen@helsinki.fi
http://www.terveysportti.fi/sfy
lpeltone
Sticky Note
Ainaisjäsenmaksu 200 Euroa
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