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Hyvä Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n jäsen!  

 

Viime vuosi jäi jo taakse ja uusi vuosi on jo käynnissä. Pahoittelen jäsenkirjeen 

myöhästymistä.  

Vuonna 2013 yhdistyksemme jälleen aktiivisesti järjesti suosittuja diabetesalan 

koulutustilaisuuksia. Tieteellinen talvikokous järjestettiin Tuohilammella yhteis-

työssä vastaperustetun EASDn rasvamaksaklubin kanssa ja Kesäklubi vanhaan 

tapaan Tampereella Diabeteskeskuksessa. Valtakunnallinen Diabetespäivä Dipolis-

sa houkutteli jälleen osallistujia yli 800. Suurkiitos järjestelyihin osallistuneille se-

kä sponsoreille!  

 

Tämän vuoden talvikokous järjestetään Helsingissä perjantaina 24.1.2014. Aio-

heena ovat ”Haima ja saarekesolusiirrot” ja puhujat edustavat maailman huippua 

alalla. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ohessa. Kokouksen pääjärjestäjinä ovat 

Professori Timo Otonkoski ja ja Diabetestutkijoiden hallituksen puolesta Niina Ma-

tikainen. Yhdistyksen kesäkokouksen vuoro on 22. – 23. elokuuta Tampereella. 

Siitä enemmän myöhemmin. Ensi vuonna Valtakunnallinen Diabetespäivä järjeste-

tään 27. marraskuuta joten laittakaa päivämäärä jo valmiiksi muistiin.  
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Tulevia yhdistyksen järjestämiä kokouksia:  

HUIPPUMIELENKIINTOINEN TALVIKLUBI HOTELLI GLO ART HELSINKI 

(Osooite: Lönnrotinkatu 29) 24.1.2014 

 

Kutsumme kaikkia yhdistyksen jäseniä ja haima ja saarekesolusiirroista kiinnostu-

neita talvikokoukseen, Ohjelmassa on korkeatasoisia luentoja ja keskustelua.  

 

 

 
 

 
 



Winter Meeting of the Finnish Diabetes Research Society  
24 January, 2014 
Hotel Glo Art, Helsinki 
 
PANCREAS AND ISLET TRANSPLANTATION 
 
13.30 Registration and get-together with coffee 
 
14.15 Welcome address 
 
14.30 Piero Marchetti, Pisa:  Pros and cons of pancreas transplantation in type 1 diabetes

       
15.15 Marko Lempinen, Helsinki:  Pancreas transplantation in Finland 
 
15.45 General discussion on pancreas transplantation 
 
16.00 Coffee break 
 
16.30 Torbjörn Lundgren, Stockholm: Twelve years of clinical islet transplantation in the Nor-

dic Network 
 
17.15 Luc Bouwens, Brussels: Therapeutic potential of beta-cell regeneration 
 
18.00 Timo Otonkoski, Helsinki: Current status of pluripotent stem cell-based beta-cell re-

placement therapies  
     
18.30 Sponsorin puheenvuoro 
 
19.00  Dinner 

 

Ilmoittaudu 17. tammikuuta mennessä yhdistyksen sihteerille. Ilmoita 

myös mikäli jäät illalliselle ja mahdolliset erikoisruokavaliot. 

carol.forsblom@hus.fi 

Kokous on yhdistyksen jäsenille ilmainen.  
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KESÄKLUBI  

Yhdistyksen tieteellinen kesäkokous 22.-23.8.2014, Diabeteskeskus, Tampere  

Aihe (alustava): Hypoglykemia  
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XII VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ  

Päivämäärä 27.11.2014 Paikkana todennäköisesti Dipoli, Espoo  
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HUOM! MUISTA KÄYTTÄÄ JÄSENETUASI!!!: 

mailto:carol.forsblom@hus.fi


MATKA-APURAHAT  

Alle 37-vuotias nuori tutkija! Huom! uusi ikäraja. Muista hakea matka-apurahaa, 

jos sinulla on esitys (posteri tai suullinen) DIABETESalan kokouksessa. Hakijan 

tulee olla yhdistyksen jäsen jo edeltävänä vuonna ja hakemuksen voi jättää ennen 

kokouksen ajankohtaa heti kun olet saanut tiedon hyväksymisestä. Apuraha mak-

setaan toteutuneiden kulujen mukaan kuitteja vastaan! Ohjeet yhdistyksen ko-

tisivuilla.  

(http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/jasenyhdistykset/diabetestutkijat_ja_diabetologit) 

 

 

SSSD2014 

Tämän vuoden Skandinaavinen Diabeteskokous (SSSD) järjestetään Uppsalassa, 

Ruotsissa 9-11.5.2014 Abstrakti deadline on 13.2.2014. Lisätietoja 

http://eventus.trippus.se/SSSD2014 .  
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Kuten tämänvuotisissa jäsenkokouksissa on rsinaista jäsenkokousta ei enää jär-

jestetä talvikokouksen yhteydessä.  
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Hyvää joulua ja talven alkua odottaen!  

 

 

Carol Forsblom  

yhdistyksen sihteeri  

carol.forsblom@hus.fi 

puh. 040-5559556 
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