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Kevätkokous 2013
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin pe 26.4.2013 Kuopiossa, Orion Pharman
tutustumisen yhteydessä. Suurkiitos Orion Pharmalle vierailun järjestämisestä! Kevätkokouksessa
käsiteltiin sääntömuutoksia nyt toista kertaa ja ne astuvat voimaan heti. Sääntömuutokset ovat
seuraavat: 1) kokouksista voidaan ilmoittaa joko postitse tai sähköpostitse, 2) uuden johtokunnan
toimikausi alkaa kalenterivuoden alussa, jolloin johtokunnan toimikaudet ja tilikaudet ovat
yhteneväiset, 3) kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan sijaan valitaan yksi
tilintarkastaja, yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja (toiminnantarkastajat
johtokunnan ulkopuolelta). Toiminnantarkastuksen vuodelta 2012 suoritti Harri Suominen
Jyväskylästä ja toiminta oli sääntöjenmukaista. Yhdistyksen tulos oli alijäämäinen, jonka eteen
tarvitaan nyt toimia. Ensi vuodesta alkaen pyrimme järjestämään vain yhden vuosikokouksen
kahden sijasta. Tämä säästää kuluja ja toivottavasti aktivoi jäsenistöä nykyistä enemmän
osallistumaan. Tutkijoiden kannustuksista ei kuitenkaan karsita. Talouskurin myötä myös
johtokunnan puhelinkokoukset siirretään skypeen.
Syyskokous ja koulutuspäivä 1.11.2013 Helsingissä
Finnish Bone Society järjestää yhdessä Suomen Menopaussiseuran kanssa koulutuspäivän ”Lujaa
asiaa luusta” perjantaina 1.11.2013 Helsingissä Radisson Blu Royal Hotellissa. Luennoilla
perehdytään mm. osteoporoosin genetiikkaan, uusimpiin hoitoihin sekä pohditaan luustolle hyvää
ravitsemusta. Tilaisuus soveltuu mainiosti niin aloittelevan tutkijan perehdytykseen kuin
senioritutkijan tietojen päivitykseen. Päivän päätteeksi pidetään yhdistysten sääntömääräiset
kokoukset ja iltaa jatketaan yhteisen buffet-illallisen merkeissä. Osallistumismaksu on vain 30€.
Ilmoittautumiset koulutuspäivään 18.10.2013 mennessä sähköpostitse Heli Laakso-Lönnqvistille
(hlaakso(at)amgen.com). Päivän ohjelma ja tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat kutsukirjeessä,
joka on tämän jäsentiedotteen liitteenä. Koulutuspäivästä tiedotetaan myös erikseen kesän
jälkeen.
Posterinäyttely
Koulutuspäivien yhteyteen järjestämme posterinäyttelyn eli tutkijoilla on mahdollisuus esitellä
myös omaa työtään posterin avulla. Molemmat järjestäjäyhdistykset valitsevat oman alansa
parhaan posterin, joka palkitaan 500 eurolla. Posterisessioon voi osallistua tuoreella tieteellisellä
posterilla, joka voi olla myös aikaisemmin esitetty kansainvälisessä kongressissa (esim. European
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Calcified Tissue Society, American Society for Bone and Mineral Research). Posteriabstraktit
pyydetään lähettämään viimeistään 18.10. Kaisa Ivaskalle (kaisa.ivaska(at)utu.fi). Tarkemmat
posterin laatimisohjeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta kesän aikana. FBS maksaa
koulutuspäivän osallistumismaksun kuittia vastaan takaisin kaikille posterisessioon osallistuneille
posterin esittäjille, jotka ovat yhdistyksen jäseniä!
Vuoden luututkimuskilpailu
Syksyllä FBS järjestää jälleen jäsenilleen Vuoden Luututkimuskilpailun. Kilpailuun voivat osallistua
Finnish Bone Societyn jäsenet vuoden 2012 aikana julkaistulla artikkelilla. Tarkemmat
kilpailuohjeet ilmestyvät seuraavassa jäsenkirjeessä ja löytyvät kesän jälkeen myös yhdistyksen
verkkosivuilta.
Muut asiat
Laskutuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi verkkosivuille on laadittu matkalaskulomake. Lomakkeen
toivotaan selkeyttävän laskutusta ja helpottavan rahastonhoitajan työtä. Lomakkeessa tulee
eritellä laskutettava summa, matkan ajankohta ja –tarkoitus ja laskuttajan yhteys- ja pankkitiedot.
Kaikki kuitit tulee olla liitettynä matkalaskuun. Finnish Bone Society korvaa jäsenistölle
matkakuluja aina 50€:n asti kuitteja vastaan. Yli 50€:n osuus jää jäsenelle itselleen maksettavaksi.
Ulkomaisia kongresseja
43rd International Sun Valley Workshop: Musculoskeletal Biology, 4-7 August 2013, Sun Valley,
Idah, USA, www.ibmsonline.org
ECTS PhD Training Course 2013, 15-18 September 2013, Hamburg, Germany. www.ectsoc.org
ASBMR 2013 Annual Meeting, October 4-7, 2013, Baltimore, Maryland, USA.
www.asbmr.org/Meetings
13th International Conference on Cancer-Induced Bone Disease, 7-9 November 2013, Miami,
Florida, USA, www.ibmsonline.org
2nd World Congress on Controversies, Debates and Consensus in Bone, Muscle and Joint
Diseases (BMJD), 21.-24.11.2013, Brussels, Belgium. www.congressmed.com/bmjd/
IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis & Musculoskeletal Diseases , April
2 - 5, 2014, Seville, Spain.
Johtokunnan yhteystiedot
Heli Viljakainen, puheenjohtaja, Helsingin yliopisto, heli.viljakainen(at)helsinki.fi
Tuija Mikkola, varapuheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto, tuija.m.mikkola(at)jyu.fi
Kaisa Ivaska, sihteeri, Turun yliopisto, kaisa.ivaska(at)utu.fi
Juha Suuronen, rahastonhoitaja, Itä-Suomen yliopisto, juhasu(at)student.uef.fi
Marja-Kaisa Koivula, Oulun yliopisto, marja-kaisa.koivula(at)ppshp.fi
Minna Pekkinen, Helsingin yliopisto, minna.pekkinen(at)helsinki.fi
Radhika Patil, UKK-instituutti, Tampere, radhika.patil(at)uta.fi
Ilmoitathan ystävällisesti yhteystietojesi muutokset sihteerille (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero).
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