SATS vuosikokous 2020 / Pöytäkirja
Aika: Tiistaina 31.03.2020 klo 16.00
Paikka: ZOOM etäkokous
Läsnä: Mikko Airavaara, Susanne Bäck, Pirta Hotulainen, Katja Kanninen, Anni-Maija Lindén, Dan Lindholm,
Marja-Leena Linne, Anne Panhelainen, Tomi Rantamäki, Tuomas Rauramaa, Andrei Rodionov,
Rakenduvadhana Srinivasan, Simo Vanni, Katri Wegelius
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:06.
2. Seuran yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Dan Lindholm, sihteeriksi Katri Wegelius sekä
pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Rantamäki ja Simo Vanni ja ääntenlaskijoiksi Anni-Maija Lindén ja Anne
Panhelainen.
3. Kokous oli kutsuttu laillisesti koolle ja kokous oli päätösvaltainen.
4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5. Käytiin läpi yhdistyksen sääntöjen kohdan 7 mukaiset asiat:
5.1. Esitettiin tilinpäätös, joka sisälsi tuloslaskelman, taseen, hallituksen toimintakertomuksen 2019
(liite 1).
5.2. Käytiin läpi toiminnantarkastajien lausunto (liite 2). Todettiin, ettei tilinpäätös anna aihetta
toimenpiteisiin.
5.3. Vahvistettiin tilinpäätös.
5.4. Yhdistys myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
5.5. Hallitus esitti vuoden 2020 tulo- ja menoarvion. Arviot hyväksyttiin.
5.6. Hallitus esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2020 (liite 3). Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
6. Vahvistettiin vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus
Päätös: Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan: 30 euroa/vuosi. Opiskelijan
jäsenmaksu on 20 euroa. Lisäksi jäsenille tarjotaan mahdollisuus maksaa kerralla 10 vuoden
jäsenmaksuna 250 euroa ja kannatusjäsenmaksuna 50 euroa/vuosi.
7. Valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavalle 3-vuotiskaudelle (2020-2023)
Vuonna 2020 ovat hallituksesta erovuorossa Marc Baumann (neurobiologia) ja Satu Palva
(laskennallinen neurotiede ja neuroinformatiikka). Koska molempiin tehtäviin haki kolme jäsentä,
järjestettiin kokouksessa henkilövaali Zoom-ohjelman äänestystoiminnolla suljetulla äänestystavalla.
Edustajiksi valittiin eniten ääniä (yli 50% äänistä) saaneet ehdokkaat.
Erovuorossa olivat myös puheenjohtaja Dan Lindholm, sihteeri Katri Wegelius ja rahastonhoitaja AnniMaija Lindén.
Päätös: Hallituksen seuraavalle 3-vuotiskaudelle (2020-2023) valittiin erovuoroisten tilalle
neurobiologian edustajaksi Susanne Bäck (Orion) ja laskennallisen neurotieteen ja neuroinformatiikan
edustajaksi Marja-Leena Linne (Tampereen yliopisto).
Aivotutkimusseuran seuraavan 3-vuotiskauden (2020-2023) uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pirta
Hotulainen (Minerva-säätiö) ja sihteeriksi kahdesta ehdokkaasta edellä esitetyllä äänestystavalla Katja
Kanninen (Itä-Suomen yliopisto).
Rahastonhoitajana jatkaa Anni-Maija Lindén vuosikokoukseen 2021 asti.

Muina hallituksen jäseninä jatkavat: Mikko Airavaara (neuroanatomia ja kuvantaminen 2019-2022),
Vesa Kiviniemi (neuropsykiatria 2018-2021), Soila Kuuluvainen (kognitiivinen neurotiede 2019-2022),
Anne Panhelainen (neurofysiologia 2019-2022), Tomi Rantamäki (neurofarmakologia 2019-2022),
Tuomas Rauramaa (neuropatologia 2018-2021) ja Simo Vanni (kliininen neurotiede ja neurologia 20192021).
8. Valittiin vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi Sari Lauri ja Mikko Uusi-Oukari
9. Aivotutkimuksen kansalliskomitean toimintasuunnitelma
Hyväksyttiin Aivotutkimuksen kansalliskomitean toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
10. Muut asiat / Ilmoitusasiat
•
•

•

FENS Forum 2020 (Glasgow, UK) tullaan todennäköisesti siirtämään heinäkuulta järjestettäväksi
myöhemmin. Lopullinen päätös saadaan lähiaikoina.
SATSin matka-apurahoja FENS Forum -kokoukseen haki 14 tohtorikoulutettavaa tai tutkijatohtoria.
SATSin hallitus päätti hakemusten perusteella myöntää 300 euron matka-avustuksen seuraaville
hakijoille: O. Alitalo (Helsingin yliopisto), I. Belaia (Itä-Suomen yliopisto), L. Elsilä (Helsingin
yliopisto), M. Koskuvi (Itä-Suomen yliopisto) ja S. Leskelä (Itä-Suomen yliopisto). Maksu
myönnetään kokouksen jälkeen laskua vastaan toteutuneiden kulujen perusteella.
SATS on noin kahden vuoden välein valinnut parhaan neurotieteen alan väitöskirjan ja vuoden
neurotietelijän. Nämä palkinnot on myönnetty osana Neuroscience Finland -kokouksen ohjelmaa.
Vuosikokouksessa kannatettiin palkintojen jakamista myös tänä vuonna mahdollisuuksien mukaan
sopivassa tilaisuudessa. Hallitus jatkaa asian suunnittelua.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:30

Helsingissä 6.4.2020

Dan Lindholm
SATS ry:n puheenjohtaja

Katri Wegelius
SATS ry:n sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tomi Rantamäki

Liitteet:
Liite 1: Toimintakertomus 2019
Liite 2: Toiminnantarkastajien lausunto
Liite 3: Toimintasuunnitelma 2020

Simo Vanni

Suomen aivotutkimusseura (SATS) ry:n toimintakertomus vuodelta 2019
Vuosi 2019 oli Suomen Aivotutkimusseuran 46. toimintavuosi.
Seuran puheenjohtajana toimi Dan Lindholm (HY, Helsinki), sihteerinä Katri Wegelius (HY) ja
rahastonhoitajana Anni-Maija Linden (HY). Seuran hallituksessa ovat toimineet seuraavat jäsenet:
Mikko Airavaara (HY), Marc Baumann (HY), Jari Rossi (HY), Sanna Janhunen (Orion Pharma, Turku),
Pirta Hotulainen (Minerva-säätiö, Helsinki), Vesa Kiviniemi (OY, Oulu), Paula Virtala (HY), Anne
Panhelainen (HY) Tuomas Rauramaa (KYS/Itä-Suomen yliopisto), Satu Palva (HY), Tomi Rantamäki
(HY) ja Lauri Soinne (HY), Simo Vanni (HY), Soila Kuuluvainen (HY).
Seuraan hyväksyttiin 6 uutta jäsentä ja seurasta erosi 6 jäsentä. Vuoden 2019 lopussa jäsenmäärä
oli 287. Jäsenmaksun suuruus oli 25 €.
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kerran ja piti 3 sähköpostikokousta. Seuran
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.3.2019 Biomedicumissa (Haartmaninkatu 8, Helsinki).
Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Sanna Janhunen, Tomi Rantamäki, Jari Rossi ja Paula Virtala.
Lisäksi Lauri Soinne pyysi eroa hallituksesta. Eronneiden tilalle hallituksen jäseniksi valittiin Simo
Vanni (kliiniset neurotieteet ja neurologia, 2019-2021), Soila Kuuluvainen (kognitiivinen neurotiede,
2019-2022), Mikko Airavaara (neuroanatomia ja kuvantaminen, 2019-2022), Anne Panhelainen
(neurofysiologia, 2019-2022), Tomi Rantamäki (neurofarmakologia 2019-2022).
Kansainväliset ja kansalliset neurotieteen kokoukset
3rd Nordic Neuroscience -kokous (NN2019) järjestettiin 12.-14.6.2019. NN2019 oli suunnattu
erityisesti kaikille neurotieteilijöille Pohjoismaissa ja Baltiassa, mutta kokoukseen osallistui paljon
kansainvälisiä tutkijoita myös muualta maailmasta. Kokouksen ensisijaisena tavoitteena oli lisätä
naapurimaiden välistä vuorovaikutusta ja luoda verkostoja tulevaa yhteistyötä varten sekä esitellä
uusimpia tuloksia erityisesti Pohjois-Euroopassa tehdystä aivotutkimuksesta. Kokouksen
osallistujamäärä kasvoi jopa suuremmaksi kuin edellisten Nordic Neuroscience -kokousten (2015
Trondheim, 2017 Tukholma): yhteensä osallistujia oli 374, joista ulkomaalaisia 161. Kokouksessa
järjestettiin kolmen päivän aikana viisi kaikille osallistujille yhteistä pääluentoa sekä kahdeksan
rinnakkaissymposiumia, joissa kussakin perehdyttiin erityiseen neurotieteen tutkimusalueeseen.
Lisäksi kokouksessa järjestettiin neljä posterisessiota, joissa esitettiin yhteensä 177
posteria. Kokouksen täydellinen ohjelma löytyy osoitteesta:
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/nn2019_program2019.pdf
SATSin hallitus myönsi matka-avustuksia NN2019 kokoukseen seuraaville hakijoille:A. Benkherouf
(Turku, osallistumismaksu ja matkakulut 300€), N. Huber (Kuopio, osallistumismaksu ja matkakulut
400€), A. Singh (Helsinki, osallistumismaksu 100€) ja P. Stepanova (Helsinki, osallistumismaksu
100€).

Vuoden 2019 yleisötapahtumat
Hallituksen jäsenet osallistuivat kansainvälisen aivoviikon (vk 11) yleisötilaisuuksien järjestelyyn
kotipaikkakunnillaan. Helsingissä järjestettiin yleisöseminaari 13.3.2019 yhteistyössä Suomen
aivosäätiön, Suomen Aivot ry:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Yleisöseminaarin
aiheena oli ”Addiktio” ja luennoimassa olivat yliopistotutkija Petri Hyytiä (HY), tutkijatohtori Anna
Alanko (HY) ja työelämäprosessori Kaarlo Simojoki (HY).
Muu toiminta
-

-

Aivotutkimuksen kansalliskomitean toiminta: hallituksen puheenjohtaja osallistui
kansainvälisen kattojärjestön toimintaan Suomen Tiedeakatemioiden tukemana: FENS:in
Governing Council kokous Brysselissä 11/2019.
Seuran jäsen Eero Castren on FENSin Advisory Boardin Secretary General- toimessa (2018-2020)
Seuran hallituksen jäsen Pirta Hotulainen jatkoi FENS-Kavli Scholarina (2016-2020)
Mikko Airavaara valittiin EUPATI (Eurooppalainen Potilaskatemia) Suomen johtoryhmään
tutkijayhteisön edustajana
Yhteistyötoiminta Suomen Aivot ry:n kanssa jatkui. SATS ry:n edustaja (hallituksen valitsema
edustaja Tomi Rantamäki) osallistui Suomen Aivot ry:n hallituksen toimintaan.
Yhteydet FENS:iin ja IBRO:on ja sitä kautta tulevien neurotieteen kokouksien,
koulutustilaisuuksien ja rahoituksen tiedotustoiminta jäsenille.
Seuran jäsenille tiedotettiin alan tapahtumista ja kattojärjestöjen toiminnasta sähköpostilistan
ja kotisivujen kautta.
Vuonna 2015 aloitettua tiedeblogi-sarjaa jatkettiin myös vuonna 2019.

Helsingissä 16.1.2020

Dan Lindholm, puheenjohtaja

Katri Wegelius, sihteeri

TOI MINNANTARKASTU SKERTOMUS

Suomen Aivotutkim usseuran jäsenil le

Olemme tarkastaneet Suomen Aivotutkimusseura ry:n kirjanpidon, til¡npäätöksen ja hallinnon

tilikaudelta 1.1.2019-31. 12.20L9.

Hallituksen vastuu
Hallitus vastaa tilipäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja

riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilipäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon
valvonna n asianmukaisesta jä rjestämisestä.

Toiminnantarkeste¡¡en vastuu
Toiminnantarkastaj¡en tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan
edellyttämässä laajuudessa.
Lausunto
Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen, joka sísältää taseen ja
tuloslaskelman.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, ioka osoittaa ylijäämää 2282,33 euroa ja oman
pääoman arvon yhteensä 15 610,09 euroa tilikauden lopussa antaa Suomessa voimassa olevien

tilipäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puollamme tilipäåitöksen
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle.

Turussa/Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2020

Mikko Uusi-Oukari
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Sari Lauri

16.1.2020

Suomen aivotutkimusseura (SATS) ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Vuoden 2020 aikana SATS ry:n toiminta tulee noudattamaan pääsääntöisesti samoja toimintalinjoja kuin
edellisinä vuosina. Vuonna 2020, SATSin jäsenmaksuun tulee muutoksia: perusjäsenmaksu nousee 30 euroon,
mutta opiskelijan (perustutkinto-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat) jäsenmaksu laskee 20 euroon. Lisäksi on
mahdollista maksaa jäsenmaksu kannatusmaksun kanssa (50 euroa) tai maksaa kerralla 10 vuoden
jäsenmaksu 250 euroa.
Kansainväliset ja kansalliset neurotieteen kokoukset
•
•

Neuroscience Finland -kokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2020 aikana ja sen
yhteydessä palkitaan vuoden neurotieteilijä sekä paras neurotieteellinen väitöskirja (2018-2019).
FENS järjestää FENS Forum kokouksen Glasgowssa heinäkuussa (11-15.7.2020). SATSin hallitus
myöntää matka-avustuksia FENS Forum kokoukseen 3-4 SATSin jäsenelle (opiskelijat/tutkijatohtorit)
hakemusten perusteella.

Vuoden 2020 yleisötapahtumat
-

-

Suomen aivotutkimusseuran jäsenet osallistuvat Aivoviikon (vk 11) yleisötilaisuuksien järjestelyyn
kotipaikkakunnillaan. Helsingissä järjestetään mm. yleisöseminaari 10.3.2020 yhteistyössä Suomen
Aivosäätiön, Suomen Aivot ry:n, Neurocenter Finlandin, Helsingin ja Aalto-yliopistojen kanssa.
Yleisöseminaarin aiheena on ”Kipu” ja puhujina toimivat Eija Kalso ja Nuutti Vartiainen.
Muita yleisötapahtumia järjestetään vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan.

Muu toiminta
-

-

Aivotutkimuksen kansalliskomitean toiminta: hallituksen edustajat osallistuvat kansainvälisten
kattojärjestöjen toimintaan: FENS:in Governing Council kokouksiin Glasgowssa 07/2020 ja Brysselissä
11/2020 sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin FENSin ja IBROn hallitusten kokouksiin.
SATS ry:n hallitus ja jäsenet osallistuvat aktiivisesti pohjoismaiseen neurotieteen
aivotutkimusseurojen yhteiseen toimintaan mm. yhteisten kokousten suunnitteluun ja järjestelyyn.
Yhteistyötoiminta Suomen Aivot ry:n kanssa jatkuu. SATS ry:n edustaja (hallituksen valitsema
edustaja) osallistuu Suomen Aivot ry:n hallituksen toimintaan.
Yhteydet FENS:iin ja IBRO:on ja sitä kautta tulevien neurotieteen kokouksien, koulutustilaisuuksien
ja rahoituksen tiedotustoiminta jäsenille.
Kotimaisten kokousten ja tapahtumien tiedotustoiminta jäsenille sekä ulkopuolelta tulevien
kyselyjen välittäminen ja asiantuntijoiden etsiminen seuran kautta.
Jatketaan kotisivujen aktiivista päivittämistä ja ylläpidetään vuonna 2015 aloitettua blogi-toimintaa.
Kehitetään seuran kansallista toimintaa ja pyritään saamaan Helsingin ulkopuolisia jäseniä
hallitukseen lähivuosina.
Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa ja sen lisäksi järjestetään tarvittaessa sähköpostikokouksia.

