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Kevätkokouksen kuulumiset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Turussa perjantaina 28.3.2014. Tutustuimme PET-keskuksen
toimintaan professori Pirjo Nuutilan opastuksella. Lisäksi kuulimme FM Jussi Mäkilän ja dosentti
Riku Kivirannan esitykset PET-kuvantamisen soveltuvuudesta luututkimukseen. Lisäksi TtM Maarit
Kauppi esitteli väitöstutkimustaan. Sääntömääräiseen kevätkokoukseen osallistui 14 yhdistyksen
jäsentä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ohessa keskusteltiin mm. yhdistyksen matkaapurahojen ja stipendien maksukäytännöistä, jäsenmaksujen säännöllisestä tarkistamista ja
mahdollisuudesta järjestää European Calcified Tissue Societyn PhD Training Course Suomessa.
Päivän päätteeksi nautittiin illallista ravintola Maunossa. Kevätkokousta sponsoroivat Aurexel
Consulting ja Valirix Finland.
Vuoden luututkimuskilpailu
FBS järjestää jälleen jäsenilleen Vuoden Luututkimuskilpailun. Kilpailuun voivat osallistua Finnish
Bone Societyn jäsenet vuoden 2013 aikana julkaistulla artikkelilla. Tarkemmat kilpailuohjeet
ilmestyvät kesän jälkeen seuraavassa jäsenkirjeessä.
Syyskokous 2014
Yhdistyksen syyskokous järjestetään Helsingissä joko perjantaina 24.10. tai perjantaina 7.11. Varaa
jo nyt alustavasti ajankohdat kalenteriisi! Syyskokouksen yhteydessä on perinteisesti esitetty
vuoden aikana valmistuneita väitöstutkimuksia. Johtokunta kaipaakin nyt tietoja viimeisen vuoden
aikana valmistuneista luuaiheisista väitöskirjoista! Ilmianna siis ryhmästäsi/laitokseltasi viimeisen
vuoden aikana väitelleet luututkijat (+aihe) sihteerille (kakaiv(at)utu.fi) elokuun loppuun
menneessä. Johtokunta kutsuu tämän jälkeen sopivaksi katsomansa määrän nuoria tutkijoita
kokouspuhujiksi. Kokouksessa julkistetaan myös Vuoden Luututkimuskilpailun voittaja ja tullaan
keskustelemaan tarkemmin mahdollisesta liittymisestä Luustoliittoon. Tämä keskustelu aloitettiin
viime syyskokouksessa, jolloin johtokunta valtuutettiin selvittämään hyötyjä ja haittoja ja
selvityksen jälkeen asiasta järjestetään jäsenäänestys.
Tarkempaa tietoa syyskokouksesta on luvassa heti syksyn alussa.
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Facebook
Edellisessä syyskokouksessa aloitetun keskustelun pohjalta johtokunta on päättänyt perustaa
Finnish Bone Societylle oman suljetun Facebook-ryhmän. Ryhmää on tarkoitus käyttää nopean
viestinnän välineenä, jonka välityksellä voimme tehokkaammin tiedottaa toisillemme eri
kaupungeissa järjestettävistä luuaiheisista seminaareista, kokouksista, väitöksistä ja muista
vastaavista tapahtumista. Jäsenet voivat myös itse osallistua aktiivisemmin tiedottamiseen.
Jäsenrekisterissä olevat jäsenet tulevat saamaan kutsun liittyä ryhmään kesän aikana. Liity siis
mukaan kun saat kutsun! Jäsenkirje tulee ilmestymään jatkossakin ja nettisivuja on tarkoitus
kehittää yhdistyksen toiminnan ja luututkimuksen esittelemisen suuntaan.
Jäsenmaksu 2014
Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille! Jäsenmaksun maksamatta jättäneille on kesäkuussa
lähetetty muistutus sähköpostilla. Mikäli jäsenmaksusi on vielä maksamatta, hoidathan asian
kuntoon 15.8. mennessä. Vuonna 2014 jäsenmaksu on 30€, opiskelijoille 15€ ja kannatusjäsenille
500€. FBS:n jäsenenä voit osallistua yhdistyksen tapahtumiin ja kilpailuihin (Vuoden
luututkimuskilpailu, Progress report –kilpailu), joiden voittajat palkitaan apurahoilla. FBS tarjoaa
jäsenilleen vuosittain myös ilmaisia rekisteröitymisiä kansainvälisiin tapahtumiin (mm. IOF-ECCEO
European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis).
Jäsenrekisterin hoitaja vaihtuu
Syyskuun
alusta
lähtien
jäsenrekisteristä
vastaa
Marja-Kaisa
Koivula
(marjakaisa.koivula(at)nordlab.fi). Ilmoitathan ystävällisesti yhteystietojesi muutokset jäsenrekisterin
hoitajalle (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
Ulkomaisia kongresseja
·

·

24th Annual Scientific Meeting of the Australia and New Zealand Bone and Mineral Society, 7-10 Sep
2014, Queenstown, New Zealand, www.anzbmsconference.com/index.asp
VII Nordic Connective Tissue Meeting, October 2-3, 2014, Helsinki, Finland,
https://sites.google.com/site/sidekudostutkijat/

·
·

American Society for Bone and Mineral Research 2014 Annual Meeting, September 12-15, 2014,
Houston, Texas, USA, www.asbmr.org/meetings/annualmeeting.aspx
American Society for Matrix Biology 2014 Meeting, 12-15 October 2014, Cleveland, USA,
www.asmb.net

·

American Society for Bone and Mineral Research 2015 Annual Meeting, October 9 - 12, 2015, Seattle,
Washington, USA, www.asbmr.org/meetings/annualmeeting.aspx

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, jäsenrekisterin hoitaja, Oulun yliopisto, marja-kaisa.koivula(at)nordlab.fi
Minna Pekkinen, Helsingin yliopisto, minna.pekkinen(at)helsinki.fi
Radhika Patil, UKK-instituutti, Tampere, radhika.patil(at)uta.fi
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