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Suomen Allergologi- ja immunologiyhdistys 
Föreningen för Allergologi och Immunologi i Finland 
 
Vuosikertomus vuodelta 2007 
 
Vuosi 2007 oli Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen 61. toimintavuosi. Yhdistyksen 
pääasiallinen tehtävä on allergologian jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäminen. Lisäksi 
yhdistys pyrkii vaikuttamaan allergologian koulutukseen sekä Suomessa että muualla Euroopassa. 
 
Säännöt 
Yhdistyksen säännöt on vahvistettu 13.3.2002 vuosikokouksessa. 
 
Jäsenistö 
Vuonna 2007 yhdistykseen otettiin jäseneksi 13 uutta jäsentä: 
Maria Lönnrot, Hanna Tapanainen, Perttu Halme, Mikko Lehtonen, Juha Pekkanen, Riika 
Liukkonen, Maija Vedenpää, Mila Haapalahti, Kati Edelman, Teija Dunder, Tiina Milan, Liisa 
Nuorteva sekä Leeni Mäkelä. 
 
Yhdistyksestä erosivat vuonna 2007 seuraavat: Timo Heino, Kristiina Turjanmaa, Lauri Laitinen. 
 
Jäsenistöstä nukkui pois Pekka Kavalto, Heikki Heiskala, Eeva Kokko sekä Ritva Piipari. 
 
Vuoden lopussa jäseniä oli 425. 
 
Organisaatio 
 
Hallitus kokoontui 5 kertaa, hallituksen puheenjohtana toimi LT Maritta Kilpeläinen, 
varapuheenjohtajana Elina Toskala-Hannikainen, sihteerinä Paula Kauppi, varainhoitajana Paula 
Pallasaho. Muina hallistuksen jäseninä olivat Mikael Kuitunen, Tuomas Virtanen sekä Heli 
Majamaa. 
 
Apurahatoimikunta Henrik Malmberg vuoteen 2008 asti, Leena Koulu oli erovuorossa ja valittiin 
uudelleen sekä Harri Alenius (vuoteen 2009). 
 
Talousvaliokunta: Hallituksen alaisena toimii talousvaliokunta, jonka jäseninä ovat olleet 
yhdistyksen rahastonhoitaja sekä Jaakko Karvonen ja Tapio Rantanen. 
 
Allergolgian koulutusvaliokunta: Valiokunnan tehtävänä on seurata allergologian erikoisalan 
näkymiä ja kehittymistä Suomessa ja Euroopassa.Valiokunta antaa tarvittaessa julkilausumia 
asiasta. Koulutusvaliokunnan puhjeenjohtajan toimii Kristiina Turjanmaa. Koulutusvaliokunnassa 
Suomen Ihotautilääkäriyhdistystä edustaa Kristiina Turjanmaa, Suomen Keuhkolääkäriyhdistystä 
Timo Helin, Suomen Lastenlääkäriyhdistystä Minna Kaila ja Suomen Otolaryngologiyhdistystä 
Henrik Malmberg. 
 
Pediatrinen koulutusvaliokunta: Toimikunan puheenjohtajana toimii Mika Mäkelä ja jäseninä Alf 
Backman, Tari Haahtela, Minna Kaila ja Mikael Knip.  
 
 



Edustajat muissa organisaatioissa 
 
EAACI ( European Academy of Allergology and Clinical Immunology) ja WAO (World Allergy 
Organization): yhdistyksen puheenjohtaja, varajäseninä varapuheenjohtaja sekä sihteeri.  
 
NFA, (Nordisk Förening för Allergologi): yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
varajäsenenä sihteeri. NFA:n hallituksen kokoontui 3 kertaa. 7.2.07. Oslossa SAIYa edusti 
kokouksessa puheenjohtaja, joka osallistui samalla Norjan Allergologi ja 
Immunopatologiyhdistyksen 60-vuotisjuhlakokoukseeen. NFA:n puheenjohtajaksi valittiin Karin 
Lodrup-Karlsen Oslosta. NFA:n hallitus kokoontui toisen kerran 12.6.2008 Göteborgissa, 
kokoukseen osallistui puheenjohtaja, joka valittiin NFA:n sihteeriksi. SAIYn puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja  osallistuivat NFA:n hallituksen kokoukseen 16.11.08.  
 
UEMS (Union Européenne des Médicins Specialistes) : Maija Hytönen ja Erkka Valovirta. 
 
Talous 
 
Varainhoitaja Pallasaho antoi raportin tilanteesta: nimenkirjoittajiksi SAIY:n tili- ja pankkiasioiden 
osalta hyväksytty Pallasaho ja Toskala-Hannikainen; muutosilmoitus tehty yhdistysrekisteriin, 
sijoitussalkku ja käteisvarat markkina-arvoltaan yhteensä 803 170 €. 
Varoista sijoituksia on 50 % ja korkorahastojen osuus 50 %. Yhdityksen omaisuutta hoiti 
omaisuudenhoitoyhtiö Mandatum. Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Helena Vanhala sekä 
Maija Hytönen, varatilintarkastajina Pirkko Salimäki ja Helena Keskinen. 
 
Vuoden 2007 jäsenmaksu oli 20 €, ei-jäseniltä voidaan kokouksiin osallistumisesta periä 50 € 
osallistumismaksuna. Kevät ja syyskokouksessa ei peritty osallistumismaksua.  
 
Apurahat 
Apurahan hakijoita oli vuonna 2007 seitsemän ja 4000 € tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville 
viidelle hakijalle: LT, KNK el Sanna Salmi; ETM(väit.), odont. yo Laura Piirainen; LL, KNK el 
Jari Suvilehto; LL keuhkosair. el Riikka Liukkonen ja FM Maritta Löytömäki. 
 
Tiedotus 
  
Toimintavuodena aikana postitettiin kolme jäsenkirjettä. Outi Kortekangas-Savolainen ylläpiti 
yhdistyksen internet-sivuja.   
 
SAIY:n kokoukset ja koulutustilaisuudet 
 
SAIY:n kevätkokous pidettiin 15.3. Työterveyslaitoksella. Esiintyjinä ja luentoaiheina kuultiin prof. 
Thomas Diepgen “Interventions to reduce burden of occupational skin diseases”, dos Elina Toskala-
Hannikainen “Occupational rhinitis”, dos Kristiina Alanko “Ammatti-ihotautien tutkiminen”, el 
Kirsi Karvala “Majvik II-suositus valmistunut”, yl Esa Rahkonen “Vakuutuslääkärin näkökulma 
ammattitauteihin” sekä LT Paula Kauppi “Occupational allergic asthma”. Tilaisuuden kulut katettin 
näyttelymaksuin. 
 
SAIY:n syyskokous pidettiin 14.11, teemana oli ”Allergian uudet hoidot”. Aiheina kuultiin prof. J 
Lötvallin esitys ”Future prospectives of asthma treatment”, prof. Tari Haahtelan luento 
Allergiaohjelmasta, LKT E Valovirran esitys Sublinguaalisen siedätyshoidon näkymistä, dos Sakari 
Reitamon puheenvuoro Atooppisen ekseeman uusista hoidoista, LT M Kilpeläisen Kokemuksia 



anti-IgE-hoidosta, LT M Kuitusen aihe Välttämisestä siedätykseen ruoka-allergiassa sekä el A 
Hakulisen esitys Vaikean astman hoito. Novartis sponsoroi kokousta; Novartiksen puheenvuoron 
piti Medical Adviser Päivi Paldanius. 
 
Muut kotimaiset koulutukset 
 
Lääkäripäivillä Helsingissä järjestettiin puolen päivän  koulutus aiheesta ”Urtikaria, angioödeema ja 
anafylaksia”  yhdessä Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen kanssa. Ohjelman suunnittelivat SILY:stä 
Kari Saarinen ja SAIY:stä Erkka Valovirta. Dos. Kristiina Turjanmaa toimi koulutustilaisuuden 
puheenjohtajana. 
 
Kansainväliset kokoukset ja koulutukset 
 
Galen/EAACI:n SummerSchool pidettiin Helsingissä 16-18.8. Iho- ja Allergiasairaalassa.  
Järjestelytoimikunnassa toimivat pj:na prof Tari Haahtela sekä dos Mika Mäkelä, lisäksi Maritta 
Kilpeläinen, Mikael Kuitunen, Antti Lauerma sekä Pekka Malmberg ja sihteerinä Sinikka 
Hänninen. Kokonaisuutena koulutus onnistui erinomaisesti, SAIY kiittää sekä järjestelytoimikuntaa 
että kaikkia puhujia ja puheenjohtajia. Tilaisuuten osallistui ulkomaisia osanottajia ja Suomesta 
pääosin SAIY:n jäseniä. Hallitus myönsi 10 000 € takuusumman tilaisuuden kulujen kattamiseksi, 
mutta sitä ei jouduttu käyttämään. Rahoitus tuli pääosin Galenin kautta. 

 
Ensimmäisenä päivänä teeman oli allergian ja astman preventio ja preventiivinen hoito; 
luennoistijoiden aiheina kuultiin seuraavia: Paul van Cauwenberge/Norbert Frayeman 
“Is there a rationale for allergy prevention?”. Dos Antti Lauerman sekä Magnus Wickmanin 
johtamassa sessiossa Magnus Wickman Ruotsista esitti ”Where are we going in allergy and asthma 
prevention? “ , prof Juha Keren aiheen oli “Gene – environment interactions are more complicated 
than we have thought”. Samasta aiheesta jatkoi Erika von Mutius/Germany, teeman päätti prof Tari 
Haahtelan esitys “Lessons from the Karelia allergy study”.  
 
Tauon jälkeen oli mahdollisuus osallistua demonstraatioihin: Testing lung function and 
inflammation. Unit of Clinical Physiology  Pekka Malmberg; Detecting allergens. Anaphylaxis 
Register. Allergen Laboratory  Soili Mäkinen- Kiljunen; Skin Prick and Epicutaneous Testing. 
Allergy Center. Leena Petman, Leena Ackerman, Johanna Höök-Nikanne. 
 
Iltapäivän luentojen puheenjohtajina toimivat dos Mika Mäkelä sekä Erika von Mutius. 
Puheenvuoron seuraavin aihein olivat saaneet Outi Vaarala ”What goes wrong in allergic immune 
deviation?”; Harri Alenius ”Hypersensitivity or tolerance - crosstalk of exposure and immune 
response”, Johannes Savolainen “New ways to manipulate immune system to be less allergic”, 
Mikael Kuitunen “Sunrise or sunset for pre- and probiotics?” sekä Erkka Valovirta ”Patient 
expectations should not be forgotten”. 
 
Perjantaina ohjelma jatkuin aiheella astman ja vinkuna preventiivinen hoito. Ensimmäisen session 
puheenjohtajina toimivat Erkka Valovirta ja Nikos Papadopoulos. Session aloitti Nikos 
Papadopoulos aiheella ”Understanding virus induced exacerbations of asthma”, seuraavana Peter 
Jeffery “Origin of asthma - airway remodelling or not remodelling “. Tämän jälkeen puhuivat Mika 
Mäkelä ja Pekka Malmberg otsikoin ”Wheezy small children – what can we do? ” ja”Our diagnosis 
of asthma may be wrong”.  
 
Tauon jälkeen oli jälleen mahdollisuus osallistua demonstraatioihin ja sen jälkeen jatkettiin –Elina 
Toskala-Hannikaisen. ja Luis Delgadon johdolla “Why asthma treatment is not working” (Tari 



Haahtela), ”Can we prevent asthma by treating the skin?” (Sakari Reitamo), “Measuring asthmatic 
inflammation and how to adjust treatment” (Todor Popov/Bulgaria) sekä “Exercise induced 
symptoms in athletes and how to prevent them” (Luis Delgado/Portugal). Tämän jälkeen ohjelma 
jatkui tunnelmallisella illallisella Suomenlinnassa. 
 
Lauantain ohjelma jatkui Timo Reunalan ja Walter Canonican toimessa puheenjohtajina. Tällä 
kertaa kuultiin Soili Mäkisen-Kiljusen, Juha Rouvisen sekä Mika Mäkelän esitykset teemasta  
“Allergic symptoms are induced by allergens. How to avoid and treat to prevent?” (The world of 
allergens. Anaphylaxis register in Finland; Allergens and receptors –  we can even see how it 
happens!  ja Food allergy – time to revisit our strategies ).  
 
Tauon jälkeen oli vielä aiheina “A growing problem of insect allergies ” (Timo Reunala), ”Drug 
reactions. Challenge or not to challenge and what else we can do?” ( WJ Pichler/Switzerland) sekä 
“Allergen specific immunotherapy is preventive or is it” (Walter Canonica/Italy). 
 
Pohjoismainen allergologikokous pidettiin 15-17.11. Oslossa, Norjassa. SAIY:n jäsenille tarjottiin 
apurahoja kokoukseen osallistumista varten, mutta kiinnostus osallistumiseen oli niukahkoa. 
Nordisk Forening for allergologi (NFA) oli järjestänyt kaksipäiväisen seminaarin (NFA 1st 
Educational seminar of Allergology), jossa aiheina olivat mm. Allergian perusmekanismit, 
Allergiadiagnostiikan käytäntöä, Allergisten hengitystiesairauksien kliininen diagnostiikka, 
Allergisten sairauksien hoitostrategiat. Suomesta sekä järjestelytoimikunnassa että puhujina 
kokouksessa mukana olivat mm. dos Mika Mäkelä, dos Elina Toskala-Hannikainen, prof Tari 
Haahtela sekä LT Maritta Kilpeläinen. Lisäksi LL Heikki Ekroos kertoi uloshengityksen 
typpioksidimittauksista. 
 
Lisäksi Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) tuella oli järjestetty 
pohjoismainen seminaari aiheesta ”Strategies to combat chronic respiratory diseases”.  Samassa 
yhteydessä oli myös Norjan Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen kokous ja symposiumi aiheesta 
”Allergies in ”allergic diseases”; what is the connection?”.  
 
 
Muu toiminta 
 
Hallitus laati lausunnon allergologien erikoiskoulutuksesta STM:n työryhmämietintöä varten. 
Allergologian siirtämistä lisökoulutusohjelmaksi ehdotettiin keuhkoisairauksien ja ihotautien osalta. 
Lastentautien ja korva-nenä- ja kurkkutautien osalta ne ovat allergologia on jo 
lisäkoulutusohjelmana (lastenallerogologia ja rinokirurgia ja allergologia). 
 
Puheenjohtaja Maritta Kilpeläinen laati Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon pyynnöstä 
”Yliopistosairaalassa toteutettava allergian hoito”. 
 
Dos Mika Mäkelä ja LT Mikael Kuitunen tekivät SAIY:n puolesta Lääkkeiden hintalautakunnalle 
lausunnon ravintovalmisteista Lääkelaitoksen pyynnöstä. 
 
EAACI-kongressia vuodelle 2012 haetaan Suomeen, SAIY oli asettanut toimikunnan asiaa 
hoitamaan (Mikael Kuitunen, Tari Haahtela, Antti Lauerma sekä Erkka Valovirta ja Maritta 
Kilpeläinen). Kongressihaun tilanne on edelleen keskeneräinen, ExCom-jäsenet ovat käyneet 
tutustumassa Suomen mahdollisuuksiin kongressin järjestäjinä. 
   
 



EAACI:lle, EAACI-CME:lle ja WAO:lle on toimitettu pyynnön mukaisesti tietoja yhdistyksen 
toiminnasta ja hallituksen jäsenten yhteystiedot. 
 
Elina Toskala-Hannikainen on toiminut GALEN-networkin Executive Committeessa (rotating 
member).  
 
Erkka Valovirta on toiminut EAACI:n Immunotherapy Interest Groupissa 2003 - . 
 
Mikael Kuitunen osallistui SAIY:n edustajana EAACI:n jäsenistön kokoukseen Wienissä EAACI:n 
kongressin yhteydessä.  
 
 
 
Helsingissä 22.2.08 
 
 
 
 
Paula Kauppi, SAIY sihteeri                    Maritta Kilpeläinen, SAIY pj 


