SOCIETAS GERONTOLOGICA FENNICA RY
Hallituksen toimintakertomus 01.01.2016–31.12.2016

YHDISTYKSEN TOIMINTA
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää vanhenemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistuvaa tutkimusta yleisbiologiselta, lääketieteelliseltä, psykologiselta, kansantaloustieteelliseltä ja sivistykselliseltä kannalta ja aikaansaada tätä tarkoitusta varten yhteistyötä mahdollisimman laajalta tieteelliseltä pohjalta.
Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään pitämällä varsinaisia kokouksia, joissa käsitellään viralliset asiat sekä yhdistyksen toimialaan kuuluvat kysymykset, järjestämällä tieteellisiä symposiumeja ja koulutustilaisuuksia yhdistyksen toimialalta, edistämällä yhdistyksen
toimialaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä edistämällä alan tutkimustoimintaa myötävaikuttamalla apurahojen ym. taloudellisen tuen saamiseen. Yhdistyksen kotisivuna yhdessä
Suomen Geriatrit ry:n kanssa on ollut Gernet, www.gernet.fi. Sivustolla on esitelty yhdistyksen toimintaa ja tiedotettu alan tutkimuksesta ja kongresseista.
MUUTOKSET JÄSENISTÖSSÄ
Vuoden lopulla jäseniä oli yhteensä 261, joista 13 kunniajäsentä.
KOKOUKSET JA ORGANISAATIO
Vuosikokous pidettiin 10.3.2016 Tekniskan saleissa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin
yhdistyksen sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme (3) kertaa.
Hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Jäsentiedote:
Muut jäsenet:

Taloudenhoitaja:
Sihteeri:

Timo Strandberg
Mikko Björkman
Riitta Antikainen
Jouko Laurila, Otto Lindberg, Niina Savikko, Sarianna Sipilä,
Laura Viikari ja Marja Vaarama. Niina Savikko erosi yhdistyksen
hallituksesta syyskaudella. Uusi jäsen hänen tilalleen valitaan
kevään vuosikokouksessa.
Tuula Näppi-Forsberg
Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä hallituksen kokouksiin on
osallistunut Sirpa Immonen.

Varsinainen toiminnantarkastaja: Tiina Harjulehto, varatarkastaja: Heikki Takkunen.
JÄSENMAKSUT
Vuosikokous päätti perittävän jäsenmaksun suuruudeksi 45,00 euroa/vuosi kaudelle 2016.
Yhdistys suoritti jäsenmaksuja seuraaville yhdistyksille:



Nordisk Gerontologisk Forening
International Association of Gerontology and Geriatrics
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Vanhustyön keskusliitto
Tieteellisten seurain valtuuskunta

TIETEELLISET TAPAHTUMAT, JULKAISUTOIMINTA JA LAUSUNNOT
Societas Gerontologica Fennican vuosikokoussymposium järjestettiin Tekniskan saleissa
Helsingissä 10.3.2016.
Vuosikokoussymposiumin teemoja pohjusti professori Marja Vaaraman katsaus
Onnistunutta ikääntymispolitiikkaako? 10 -vuotisvertailu ikääntyneiden elämänlaadusta.
Aamupäivän aikana kuultiin tutkijoiden esityksiä ajankohtaisista tutkimushankkeista
gerontologian ja geriatrian kentästä.
Iltapäivän teemana oli Millaisia onnistumisia ja haasteita vanhusten palveluasumisessa on
saatu ja näkyvissä? Johtaja Päivi Voutilainen STM:stä aloitti iltapäivän käymällä läpi Mitä
hyvää vanhuspalvelulaki on saanut aikaan erityisesti palveluasumisen osalta, mitä haasteita näkyvissä? Professori Kaisu Pitkälä valotti oikea-aikaisen kuntoutuksen merkitystä. Uudistuvien tietojärjestelmien tilannetta pohtivat geriatrian dosentti Jouko Laurila ja Apottihankkeen toiminta-arkkitehti Veli-Pekka Lehtonen. Ylilääkäri Lauri Seinelä esitteli lääkehoidon toimintakäytäntöjä Tampereella. Palvelutalojen toiminnan uusia tuulia pohti TtM
Mari Riila, Hgin sosiaali- ja terveysvirastosta. Session lopuksi kotihoidon hallintoylilääkäri,
tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri haastoi panelistit pohtimaan kysymystä Miten järjestelmiä parannetaan. Yllätysvieraana yleisön valloitti Ilkka Taipale.
Yhdistys oli mukana yteistyössä Suomen Geriatrien kanssa myös vuosittaisilla
Lääkäripäivillä.
Vuoden 2016 ajan yhdistys on kustantanut jäsenilleen jäsenetuna Gerontologia lehden.
Alan pohjoismainen joka toinen vuosi järjestettävä kongressi, 23NKG 2016 järjestettiin
Tampereella 19.–22.6.2016. SGF:n edustajana järjestelytoimikunnassa toimi Sirpa Immonen yhdessä yhdistyksen puheenjohtaja Timo Strandbergin kanssa, joka toimi Suomen
Geriatrien edustajana. Kongressissa oli kolmen päivän kansainvälinen tieteellinen osio ja sen
lisäksi keskimmäisenä päivänä suomalaisille asiantuntijoille suunnattu asiantuntijaohjelma. Kongressissa kuultiin yhdeksää Keynote puhujaa ja rinnakkaissessioita oli niin ikään yhdeksän. Tieteellisiä postereita oli esillä 200 ja asiantuntijapostereita 52. Kongressi onnistui erinomaisesti ja tuotti
kullekin järjestelyihin osallistuneelle yhdistykselle 21147,40 euroa.

Kotimainen alan pääkongressi Gerontoloia 2017, Vanhuus 100-vuotiaassa Suomessa”.
järjestetään 7. –9.6 2017 Turussa (www.gerontologia2017.fi). SGF:ää järjestelytoimikunnassa ovat edustaneet Riitta Antikainen ja Marja Vaarama.
Yhdistys osallistui sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuuteen 8.9. ja laati yhdessä
Suomen Geriatrien kanssa lausunnon koskien HE 218/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta.
APURAHAT
Yhdistys jakoi matka-apurahoja seuraavasti: Satu Jyväkorpi, elintarviketieteiden maisteri
(ravitsemustiede), 800 € kattamaan kahden kongressimatkan kuluja: 1) 27th ESPEN
Congress, 5–8 September 2015, Lissabon, Portugal ja 2) 12th European Nutrition Congress FENS, 20–23.10.2015 Berlin, Germany. Kongresseissa esitettiin posteriesitys: “Jy-
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väkorpi SK, Pitkälä KH, Puranen TM ym. ”Low protein and micronutrient intake in heterogeneous older population samples.”
KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN EDUSTUS
SGF:n toiminta alansa virallisena kanavana kansainväliseen yhteistyöhön on jatkunut. Yhdistys on osallistunut pohjoismaiseen yhteistyöhön Nordisk Gerontologisk Föreningenissä
(NGF): Timo Strandberg, jossa SGF on jäsenjärjestönä yhdessä Kasvun ja vanhenemisen
tutkijat ry:n ja Suomen Geriatrien kanssa SGF:lla on edustajat myös International Association of Gerontology and Geriatricsissa (IAGG): Timo Strandberg. Yhdistyksen European
Regionin kokouksessa SGF:ää edustivat Timo Strandberg ja Marja Vaarama.
Yhdistyksen edustajana Ikäinstituutin hallituksessa toimi Niina Savikko.

