
 

 JÄSENKIRJE KESÄKUU/2012 
----------------------------------------- 

 

Hyvä Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n jäsen,  
 
Kesä on jo täällä ja lomat kohta alkavat, joten varaa jo nyt kalenteriisi aikaa yhdistyksemme koulutuksille loppu-
kesään ja syksyyn. Perinteinen kesäklubi rapuineen järjestetään tänä vuonna 31. kertaa Tampereen Diabetes-
keskuksessa elokuun lopussa. Teemana on ”Genetics of Diabetes in the post-GWAS era” Ohjelman  ovat koon-
neet Professori Mikael Knip ja Carol Forsblom.   
Taatusti mielenkiintoiseen kokoukseen mahtuu rajallinen määrä osanottajia ilmoittautumisjärjestyksessä, joten 
ilmoittaudu hyvissä ajoin.   
 

******************************************************************************  

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n kesäkokous 24.-25.8.2012  
Finnish Diabetes Research Society; Summer Meeting August 24-25, 2012 

GENETICS OF DIABETES IN THE POST-GWAS ERA 

Venue: Diabeteskeskus / Diabetes Center, Aitolahti, Tampere  

Friday, August 24, 2012 
Session 1: Type 1 diabetes 

15.00 - 16.00 Registration, coffee and sponsors' exhibition  
 
16.00 - 15.45 Lessons from the Type 1 Diabetes Genetics Consortium 
 Flemming Pociot, Hagedorn Research Institute, Gentofte, Denmark 
 
16.45 - 17.30   Role of rare  variants in the genetic predisposition to type 1 diabetes 
 Hakon Hakonarson, Center for Applied Genomics, The Children's Hospital of Philadelphia,     
 Philadelphia, PA, USA  

DISCUSSION 15min 

17.45 - 18.00   Coffee break and sponsors' exhibition  
 
 
18.00 - 18.30 Role of non-HLA genes in the genetic susceptibility to type 1 diabetes in Finland 
 Jorma Ilonen, Immunogenetics Laboratory, University of Turku 
 
18.30 - 19.00   Non-HLA genes and familial predisposition to autoimmune diseases in families with a child      
 affected by type 1 diabetes 
 Anna Parkkola, Children’s Hospital, University of Helsinki 
 
19.00 - 19.30 Genetics of complications in type 1 diabetes – The FinnDiane Experience  
 Carol Forsblom, Folkhälsan Research Center, University of Helsinki                                                       

19.30 - 19.45   Sponsors' presentations  
 

22.00-              Moonlight Dinner with Crayfish traditions  
 



Saturday, August 25, 2012  
Session 2: Genetics of other types of diabetes 
 
8.00-              Breakfast  

 
9.00 - 9.45       Finding the missing heritability of type 2 diabetes 
 Leif Groop, University of Lund, Malmö, Sweden 

9.45 - 10.30 Systems genetics of type 2 diabetes and insulin resistance related traits                                
 Markku Laakso, University of Eastern Finland, Kuopio 

DISCUSSION 15min 

10.45–11.00 Coffee break and sponsor’s exhibition 

11.00 - 11.45  Mendelian Randomisation as a tool in the dissection of the genetics of diabetes                        
 Marju Orho-Melander, University of Lund, Malmö, Sweden 

11.45 - 12.15 TBA EASD rehearsals 
 

12.15 – 12.45  Meeting of the Finnish Diabetes Research Society (in Finnish) 
 

13.00               Lunch and Departure  
 

Ilmoittaudu ke 15. elokuuta mennessä Diabeteskeskukseen Tarja Pentti, tarja.pentti@diabetes.fi, p. (03) 2860 
223. Mukaan mahtuu 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, majoitus ja ruokailut sisältyvät osallistumiseen. 
Osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta. Jäseneltä peritään osallistumismaksu vain, jos jää tulematta 
eikä ole peruuttanut osanottoa vähintään viikkoa aikaisemmin (tällöin peritään 65 euroa). Muilta osallistumismak-
su on 35 euroa, ja se tulee maksaa ennen kokousta (kuitti mukaan). Ilmoitathan, jos sinulla on ruoka-
aineallergioita. 

Pankkitili: Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry, Nordea FI24 1146 3001 0660 98.  
 

******************************************************************************  

 

Kesäklubin yhteydessä pidetään myös yhdistyksen jäsenkokous. Tervetuloa! Ohessa asialista:  
 
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry Yhdistyksen kesäkokous 2012 Diabeteskeskus Tampere 25.8.2012 klo 
12.15 
  
Esityslista  
1. Kokouksen avaus  
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta  
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen  
5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavaksi toimikaudeksi ja keskustelu 

tulevien kokousten aiheista ja päivämääristä  
6. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen  
7. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi  
8. Hallituksen jäsenten valinta  
9. Muutosehdotukset yhdistyksen sääntöihin: 
 - Hallituksen koon kasvattaminen (ehdotus yhdellä jäsenellä) 

 - Tilikauden muuttaminen (ehdotus helmikuun lopuun) 

mailto:tarja.pentti@diabetes.fi


10. Yhdistyksen muu toiminta 
11. Muut asiat  
12. Kokouksen päättäminen  
 
****************************************************************************** 

NUOREN DIABETESTUTKIJAN PALKINTO 2012 

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit r.y. palkitsee vuosittain nuoren diabeteksen alueelta aikana 1.6.2011-

31.5.2012  (ikä 31.5.2012 korkeintaan 40 vuotta) väitelleen tutkijan. Hakijan on oltava yhdistyksen jäsen - ei-

jäsenten tulee liittyä jäseniksi ennen 31.5.2012. Vuoden 2012 palkinto jaetaan Valtakunnallisten diabetespäivi-

en yhteydessä (20.11.2012) pidettävän 15 min luennon perusteella. Luennon arvioi yhdistyksen hallitus. Arvi-

oinnissa kiinnitetään tasapuolisesti huomiota tieteelliseen sisältöön ja hakijan omaan osuuteen tutkimuksen 

teossa, esitykseen ja siihen, miten luennon pitäjä aikoo tulevaisuudessa toimia diabeteksen parissa. Valtakun-

nallisille diabetespäiville valitaan kolme väitellyttä tutkijaa. Heidät palkitaan seuraavasti: 1. palkinto 2000 EUR, 

2. 1000 EUR ja 3. 500 EUR. 

Yhdistyksen hallitus pyytää kiinnostuneita väitelleitä lähettämään tiedon osallistumishalukkuudestaan sekä väi-

töskirjan pdf-muodossa 30.6.2012 mennessä professori Jussi Pihlajamäelle (jussi.pihlajamaki@uef.fi). Valtakun-

nallisille päiville valituista esiintyjistä lähetetään tieto 31.8.2012 mennessä. 

 

******************************************************************************  

XI VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ 20.11.2012   

(HUOM! POIKKEUKSELLISESTI TIISTAI) 

pidetään Espoon Dipolissa.  Ilmoittautumiset Diabetesliiton sivujen kautta, osoitteessa 

http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/jasenyhdistykset.  Ohjelma ilmestyy sivulle elokuun lopussa. Ilmoittau-

tumislinkki aukeaa 1.9.2012. 

 

****************************************************************************** 

Matka-apurahat 

Yhdistys jakaa enintään tuhannen (1 000) euron suuruisia matka-apurahoja alle 35-vuotiaille (hakupäivänä) jä-
senilleen, jotka esittävät tuloksiaan (suullinen esitys tai posteri) kansainvälisissä diabetesalan (mm. ADA, IDF, 
EASD, ISD, ISPAD) kokouksissa. Matka-apurahoja ei myönnetä muiden alojen kokouksiin, vaikka esitys käsittelisi 
diabetesta. Hakijan tulee olla yhdistyksen jäsen jo edeltävänä vuonna eli vuonna 2012 hakijoiden tulee olla jä-
seniä jo 2011. Hakemus tulee jättää ennen tieteellistä kokousta/kongressia. 

Yhdistys kannustaa nuoria tutkijoita hakemaan apurahaa. Apurahoja voi hakea ilman määräaikaa ympäri vuo-
den. Vapaamuotoiseen hakemukseen on liitettävä abstrakti, hyväksymispäätös, CV ja kululaskelma. Matka-
apuraha maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan alkuperäisiä kuitteja vastaan. 

Hakemus lähetetään yhdistyksen sihteerille. Dokumentit pyydetään lähettämään sähköpostitse ca-
rol.forsblom@hus.fi 

Kesäterveisin,  

 
Carol Forsblom  
yhdistyksen sihteeri 

http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/jasenyhdistykset/diabetestutkijat_ja_diabetologit/hallitus/
mailto:carol.forsblom@hus.fi
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