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Finntesting – yhdistys ry TOIMINTAKATSAUS 2017
Seminaarit
Yhdistyksen kevätseminaari ja jäsenkokous pidettiin 4.5.2017 Helsingissä Suomen ympäristökeskuksen
tiloissa. Seminaarin aiheena oli
”Asetusten mukaisten menetelmävaatimusten tulkinta kiertotalouden näkökulmasta”.
Teemu Näykki Suomen ympäristökeskuksesta esitelmöi aiheesta ”Ympäristöalan menetelmästandardisointi”, Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta aiheesta ”SYKEn rooli säädösten ja
ohjeistusten valmistelussa ja toimeenpanossa – esimerkkinä PIMA-ohje”, ja Marika Kaasalainen
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys rystä aiheesta ”Esimerkkejä menetelmävaatimusten
tulkintaongelmista”.
Yhdistyksen syysseminaari ja jäsenkokous pidettiin 21.11.2017 Helsingin yliopiston tiloissa Viikissä
Helsingissä. Syysseminaari teemana oli
” Poistaako automaattinen mittaus näytteenoton epävarmuuden?”
Jarmo Lohilahti, EHP Environment Oystä esitelmöi aiheenaan “Miten varmistetaan näytteen edustavuus,
kun perustetaan vedenlaadun automaattinen mittausasema”, Marjo Tarvainen, Varsinais-Suomen ELYkeskussesta
aiheenaan
“Käytännön
kokemuksia
jatkuvatoimiseen
mittaukseen
liittyvistä
epävarmuustekijöistä” ja Arto Muttilainen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:sta aiheenaan “Mitä
näytteenottaja tekee varmistaakseen näytteen edustavuuden”.
Syysseminaarin aineisto on myös yhdistyksen verkkosivuilla.
Kannustuspalkintot
Syysseminaarin jälkeen oli syksyn jäsenkokous, jonka yhteydessä jaettiin kannustuspalkinnot testaus- ja
laboratorioalan vuoden 2016 opinnäytetöiden tekijöille. 500€ suuruiset palkinnot saivat filosofian maisteri
Tiina Hongisto Jyväskylän Yliopiston Liikuntalääketieteen koulutusohjelmasta ja bioanalyytikko Jenni
Dudek Metropolia AMK:n Bioanalytiikan koulutusohjelmasta.
Hongiston pro gradun aiheena oli “Suolistomikrobiston koostumuksen erot HCR- ja LCR -rotilla ja yhteys
viskeraalisen rasvakudoksen geenien ilmentymiseen”. Dudekin työn aihe oli “Set up and selection of
qPCR kits for the diagnosis of human respiratory syncytial virus and influenza viruses”.
Molemmista töistä on yhteenveto yhdistyksen verkkosivuilla.
Tunnustuspalkinto vaikuttajalle
Tunnustuspalkintoa vaikuttajalle ei jaettu 2017.
Osallistuminen työryhmiin
Finntesting yhdistyksen edustajat kansainvälisissä työryhmissä:
Eurachem
•
Eurachem General Assembly, Anna-Liisa Pikkarainen
•
Education and Training Working Group, Linnéa Linko (Turun yliopisto)
•
Qualitative Analysis Working Group, Katri Matveinen (Rikostekninen laboratorio)
•
Measurement Uncertainty and Traceability Working Group, Teemu Näykki (SYKE)
•
Proficiency Testing Working Group, Ulla Tiikkainen (Labquality Oy)
•
EEE Proficiency Testing - "Proficiency Testing in Accrediation" (A joint EA – Eurolab – Eurachem
Working Group), Mirja Leivuori (SYKE)
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Eurolab
•
Eurolab General Assembly, Matti Lanu (VTT) ja Janne Nieminen (EVIRA)
Finntesting yhdistyksen edustajat kotimaisissa työryhmissä:
•
Vaatimusten mukaisuuden arvioinnin neuvottelukunta
Eurolab Finland seuran yhdyshenkilönä Janne Nieminen

(VANK)/pätevyyden

toteamisjaosto

Hallitus
Koska erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle ei ollut uusia ehdokkaita, edellinen hallitus valittiin
uudelleen.
Finntestingin yritysjäsenluettelo samoin kuin lisätietoa toiminnasta sekä Eurachemin ja Eurolabin
toiminasta on kotisivuilla : http://kemianseurat.fi/finntesting/.
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