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Koulutuspäivä ja syyskokous 2014
FBS järjestään Suomen Luustoliiton kanssa yhteisen koulutuspäivän Helsingissä 7.11.2014.
Koulutuspäivän yhteydessä pidetään myös yhdistyksen syyskokous. Koulutuspäivä pidetään
yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33, luentosali 33) klo 12 alkaen. Koulutuspäivän
päätteeksi pidetään sääntömääräinen syyskokous klo 18, minkä jälkeen nautitaan illallinen klo
18:45 alkaen. Kokouksessa on muutamia kutsuttuja puheenvuoroja ja lisäksi esitellään mm. kolme
tuoretta väitöskirjatutkimusta. Kokouksen yhteydessä julkistetaan myös Vuoden
Luututkimuskilpailun voittaja. Tarkempaa tietoa syyskokouksen ohjelmasta ja ilmoittautumisesta
on luvassa syyskuun lopulla.
Sääntömääräinen syyskokous
Finnish Bone Societyn sääntömääräinen syyskokous järjestetään 7.11.2014 klo 18:00-18:45
Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Sääntömääräisessä syyskokouksessa on asialistalla mm.
johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Kokouksessa tullaan myös jatkamaan vuosi
sitten aloitettua keskustelua mahdollisesta liittymisestä Suomen Luustoliittoon. Asiasta ei
kuitenkaan vielä tehdä päätöstä. Kokouksen asialista lähetetään viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta. Kyseessä on FBS:n viimeinen syyskokous, sillä sääntömuutosten myötä (kts. tarkemmin
tämän kirjeen loppuosa) jatkossa siirrytään yhden vuosikokouksen malliin.
Vuoden luututkimuskilpailu
Syksyllä valitaan jälleen viime vuoden paras luututkimus. Vuoden Luututkimuskilpailuun voivat
osallistua Finnish Bone Societyn jäsenet vuoden 2013 aikana julkaistulla artikkelilla. Artikkelin
tulee olla ilmestynyt painettuna versiona vuoden 2013 aikana (tai sähköisesti vuonna 2013 mikäli
kyseessä on ainoastaan online-versiona ilmestyvä lehti). Kilpailutyö tulee toimittaa pdf-tiedostona
sihteerille sähköpostitse (kaisa.ivaska(at)utu.fi) viimeistään tiistaina 30.9.2014. Voittaja palkitaan
500 €:n stipendillä ja voittaja julkistetaan syyskokouksessa 7.11.2014.
Facebook
Facebook on saatu käyntiin kesän aikana. Ryhmä on ollut salainen ja sitä ei ole voinut löytää
Facebookista hakemalla. Ryhmä on nyt elokuussa muutettu suljetuksi, jolloin se löytyy
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hakutoiminnolla, mutta siihen liittymistä on pyydettävä ryhmän ylläpitäjältä (johtokunta). Ryhmä
jäseniksi hyväksytään vain yhdistyksen jäsenet. Tällä hetkellä FBS:n Facebook-ryhmässä on noin 20
jäsentä. Ryhmän osoite on https://www.facebook.com/groups/finbonsoc/.
Jäsenmaksu 2014
Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille! Jäsenmaksun maksamatta jättäneille lähetettiin
kesäkuussa lähetetty muistutus sähköpostilla ja unohtuneita jäsenmaksuja on kirjaantunut
yhdistyksen tilille kesän aikana. FBS:n jäsenenä voit osallistua yhdistyksen tapahtumiin ja
kilpailuihin (mm. Vuoden luututkimuskilpailu, Progress report –kilpailu), joiden voittajat palkitaan
apurahoilla. FBS tarjoaa jäsenilleen myös ilmaisia rekisteröitymisiä kansainvälisiin IOF:n
tapahtumiin.
Sääntömuutokset
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt yhdistyksen uudet säännöt. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että vuodesta 2015 lähtien yhdistys järjestää yhden vuosikokouksen nykyisen
kevät- ja syyskokouksen sijaan.
Ilmainen rekisteröityminen IOF Regionals -kokoukseen
Oletko kiinnostunut ilmaisesta rekisteröitymisestä IOF regionals kokoukseen 5th Asia Pacific
Osteoporosis Meeting (Taipei, November 14 - 16, 2014)? Jos kiinnostaa, niin ota pikaisesti yhteyttä
sihteeriin!
Ulkomaisia kongresseja




American Society for Bone and Mineral Research 2014 Annual Meeting, September 12-15, 2014,
Houston, Texas, USA, www.asbmr.org/meetings/annualmeeting.aspx
VII Nordic Connective Tissue Meeting, October 2-3, 2014, Helsinki, Finland, www.sidekudostutkijat.fi/
American Society for Matrix Biology 2014 Meeting, 12-15 October 2014, Cleveland, USA,
www.asmb.net





IOF Regionals - 5th Asia-Pacific Osteoporosis Meeting, Taipei, November 14 - 16, 2014,
http://www.iofbonehealth.org/taipei-2014

4th Joint Meeting of European Calcified Tissue Society (ECTS) and the International Bone and Mineral
Society (IBMS). Rotterdam, The Netherlands, 25 - 28 April 2015, www.ects-ibms2015.org/
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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