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LFT-päivä 2010 
IX Lääketieteellisen fysiikan ja  

tekniikan päivä 
 

10.2.2010 
Tampereen teknillinen 

yliopisto 
 

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) järjestää yhdeksännen LFT-päivän 
Tampereen teknillisellä yliopistolla 10.2.2010. Tapahtumassa järjestetään yhdistyksen alaan 
kuuluvien vuonna 2009 tehtyjen diplomitöiden ja pro gradujen posterinäyttely, jossa 
parhaat posterit palkitaan (2009 € stipendi).  

Tärkeät päivämäärät 
22.1.2010     Posterinäyttelyyn ilmoittautuminen 
  3.2.2010     LFT-päivään ilmoittautuminen 
10.2.2010     LFT-päivä, Tampereen teknillinen yliopisto 

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet 
http://www.lfty.fi 

 

http://www.lfty.fi/
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2) Aalto-yliopiston avajaisia juhlittiin 8.1.2010 

Aalto-yliopiston virallisia avajaisia juhlittiin 8.1.2010 Finlandia-talossa ja Kiasmassa perinteitä 
kunnioittaen, mutta samalla luoden uutta ja ainutkertaista. 
 
Tilaisuudessa puhuivat tasavallan presidentti Tarja Halosen lisäksi pääministeri Matti Vanhanen, 
rehtori Tuula Teeri sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Jussi Valtonen. Avajaiset 
haluttiin tuoda osaksi ympäröivää yhteiskuntaa ja niiden pääelementteinä olivat tuli, valo ja video. 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen tervehti uutta yliopistoa avauspuheessaan, jonka jälkeen 
pääministeri Matti Vanhanen esitti tervehdyksensä Aalto-yliopistolle omasta ja maan hallituksen 
puolesta sekä kiitoksensa uuden yliopiston syntyyn vaikuttaneille tahoille. 
 
- Aalto-yliopiston yleisinhimillinen tehtävä on olla mukana vastaamassa kysymyksiin ja 
mahdollisuuksiin, kun - Alvar Aallon sanaa käyttääkseni - "teknillismekaaninen sivistys" vaikuttaa yhä 
laajemmin kaikkiin sivilisaatioihin, yhteiskuntiin ja luonnonympäristöihin. Aalto-yliopiston erityinen 
tehtävä on auttaa osaltaan Suomea tässä yleisinhimillisessä kehityksessä sekä menestymään siinä 
sisäisesti ja ulkoisesti, Vanhanen totesi. 
 
- Globaaleilla markkinoilla toimivat suomalaiset yritykset ovat pakotettuja hankkimaan tietonsa ja 
osaamisensa maailman parhaista paikoista. Yliopistojemme on kyettävä vastaamaan globaalien 
yritysten tarpeisiin - elleivät ne siihen pysty, siirtyy niiden tutkimustoimintaa pois Suomesta. Juuri 
tähän haasteeseen rehtori Yrjö Sotamaa vastasi Taideteollisen korkeakoulun lukukauden avajaisissa 
syksyllä 2005 esittäessään, että kolme korkeakoulua yhdistetään innovaatioyliopistoksi, muistutti 
Vanhanen. 
 
- Aalto-yliopisto ei ole kansallinen keskittämishanke vaan globaali alueellistamishanke maailmalta 
Suomeen, Vanhanen muistutti. 
 
Pääministeri toivoi, että Aalto-yliopiston koulutustarjontaa voitaisiin mahdollisimman nopeasti 
markkinoida EU:n ulkopuolisille opiskelijoille, samalla varmistaen stipendijärjestelyiden avulla 
kehitysmaiden opiskelijoiden mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. 
 
- Käytän tätä arvokasta foorumia sanoakseni, että laajemminkin on aika luopua allergiasta myydä 
suomalaista koulutusta lukukausimaksuin maailmalle, pääministeri sanoi. 
 
Lue lisää: http://www.aalto.fi/   
  

http://www.aalto.fi/
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3) ESB 2010 - Abstract deadline 25.1.2010 

 

 

 2nd CALL FOR ABSTRACTS 

Abstract Deadline – January 25, 2010 (Oral) 

Abstract Deadline – March 15, 2010 (Poster) 

ESB 2010 - the 23rd European Conference on Biomaterials, the annual conference of the European 
Society for Biomaterials (ESB) - will be held on September 11-15, 2010 in Tampere, a vibrant city 

situated between two beautiful lakes in western Finland.  

Traditionally ESB conferences attract scientists, medical professionals, manufacturers and marketing 
professionals from the biomaterials, medical device and pharmaceutical industry. With this in mind, the 
scientific content of the ESB 2010 conference has been designed to cater to the participants’ diverse 

needs. ESB 2010 provides an excellent opportunity, especially for young scientists, to meet 
international professionals, gain valuable experience and become members of this distinguished 

group. 

The scientific program of ESB 2010 includes several plenary and keynote lectures from clinicians as 
well as industrial sessions/workshops, which are aimed at fostering relationships  and forging new 
contacts among players in the field. The exhibitor event of ESB 2010 is an opportunity to meet first 

hand leading companies in the field of biomaterials and tissue engineering. 

Two of the five conference days of ESB2010 will start with the ESB award lectures (Jean Leray and 
George Winter), after which there will be parallel breakout sessions. The opening ceremony will be 

held in the evening of Saturday 11th at Tampere Hall where the city will host a welcome reception for 
the conference participants.  

  ESB 2010 – 23
rd

 European Conference on 
Biomaterials  

Tampere, Finland, September 11-15, 2010 

 Submit your abstract  

We warmly welcome you to Tampere for the ESB 2010 Conference and look forward to a very 
successful and rewarding event. 

For further information, please visit www.esb2010.org. 

 

 Sincerely Yours, 

Professor Heimo Ylänen and Professor Ilkka Kiviranta, 
Conference Organizers  

on behalf of the Finnish Society for Biomaterials 

Ms. Lila Nikkola, Secretary General of ESB 2010  

http://www.esb2010.org/
http://www.esb2010.org/
http://www.esb2010.org/DowebEasyCMS/?Page=AbstractSubmission
http://www.esb2010.org/
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4) Sports and Wellbeing Symposium, 18–19.3.2010, Vuokatti 

Sports and Wellbeing symposium is a multidisciplinary research symposium which will be held in 
Vuokatti, Finland on 18–19.3.2010. Perspective of symposium: How technology and nutrition can 
serve health and performance? 
 
Important Dates:  

 Abstract submission for poster presentation 20.2.2010 

 Registration 12.3.2010 
 
More information (including program):  
https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/en/congresses/archive/sportsandwellbeing/wellbeing-seminar 

5) 1st AMA-IEEE Med Technol Conf on Individualized Healthcare, DATE CHANGED! 

 

https://www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/en/congresses/archive/sportsandwellbeing/wellbeing-seminar

