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MATKAKERTOMUS: NMKL:N 70. VUOSIKOKOUS 21.–24.8.2016 

 
Pohjoismaisen elintarvikkeiden metodiikkakomitean (Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel, 
NMKL) vuosikokous pidettiin 21.–24.8.2016 Rørosissa Norjassa. Tämän vuoden vuosikokous oli 
järjestyksessä 70., jonka vuoksi se oli tavallista juhlavampi. Merkkivuoden kunniaksi NMKL jul-
kaisi myös historiikin, joka jaettiin juhlaillallisella. Vuosikokoukseen osallistui 37 henkilöä sekä 
juhlaillalliselle lisäksi 9 kutsuvierasta (mm. edellinen suomalainen NMKL:n pääsihteeri Harriet 
Wallin,). Osallistujia oli kaikista pohjoismaista.  Suomesta oli 4 osanottajaa. Muista maista osal-
listuttiin seuraavasti: Islanti 4, Norja 11, Ruotsi 7 ja Tanska 11 henkilöä. Ann-Christine Ekström  
osallistui ÄK-FJLS:n elintarvikeosaston edustajana. Tähän vuosikokoukseen loppui 19 vuotta 
pääsihteerinä olleen Nilde Skal Nordlin ja hänen sihteerinään toimineen Nina Bakkelundin kausi. 
Vuosikokouksen jälkeen pääsihteeristö muuttaa Norjasta Tanskaan, jolloin uutena pääsihteerinä 
aloittaa Nina Skall Jensen (nsni@food.dtu.dk) ja hänen sihteerinään Kirsten Becker Hansen 
(kirha@food.dtu.dk).  
 
 Vuosikokouksen jälkeen 25.8.2016 oli NMKL:n järjestämä seminaari molekulaarista menetel-
mistä, johon Saija Hallanvo osallistui ja esityksen ”Elaboration and validation  of PCR-method”. 
 
Vuosikokoustyöskentely oli normaaliin tapaan jaettu neljään alaryhmään eli subkomiteaan.  Li-
säksi oli yhteisiä asioita käsittelevä istunto. Vuosikokous alkoi hallinnollisia asioita käsittelevän 
alakomitean (puheenjohtajat ja sihteerit) kokouksella.  
Suomen edustajat eri alaryhmissä: 

 Subkomitea 1, hallinnolliset asiat: Tuula Pirhonen (Suomen kansallisen komitean puheen-
johtaja) ja Leena Lilleberg (Suomen kansallisen komitean sihteeri). 

 Subkomitea 2, mikrobiologiset asiat: Tuula Pirhonen ja Saija Hallanvuo  

 Subkomitea 3, kemialliset asiat: Mirja Hokkanen 

 Subkomitea 4, aistinvaraisen arvioinnin asiat: Leena Lilleberg 
 

 
Plenaari-istunto 

 Kokouksen plenaari-istunnon avasi uusi NMKL:n puheenjohtaja Franklin Georgsson (Islanti) 
kertomuksellaan NMKL:n toiminnasta ja 70-vuotisesta historiasta. Hän totesi NMKL:n toimin-
nan muuttuneen entistä kansainvälisemmäksi vuosien varrella (CEN, ISO/TC 34, AOAC In-
ternaional, AOAC Europa, CCMAS, Eurachem. Nordval International). 

 NMKL:n pääsihteeri Hilde Skår Norli raportoi kokoukselle toimintavuoden julkaisu- ja muusta 
toiminnasta, taloudesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.  Viime vuosikokouksen jälkeen 
on julkaistu 2 uutta menetelmää (NMKL 200, 2015 Histamin. HPLC-bestemmelse med post-
kolonne-derivatisering og fluorescensdetektsjon  i fisk och fiskeprodukter  ja NMKL187,2.  
utg. 2016 Salmonella. Påvisning i næringsmidler, avføring fra dyr og miljøprover fra ani-
malskprimærproduksjon  ved bruk  av MRSV) ja 2 uutta menettelyohjetta ( NMKL  Procedure 
31, 2015 Guidelines for Sensory Evaluation of Bread, NMKL Procedure 3 , 2 ed. 2016 Control 
charts and control materials in internal quality in food chemical laboratories ja NMKL technical 
Report 5, 2016 Application of NIR in food and feed analysis). 
NMKL:n tavoitteena on julkaista vuosittain 6 uutta menetelmää. 

 NordVal International toiminta on ollut aktiivista vuonna 2016. 8 uutta sertifikaattia on uusittu 
ja 1 uusi menetelmä (Salmonella Velox)  on arvioitu ja hyväksytty.  

 Ann- Christine Larsson-Ekström ja Maria Været Veggeland  raportoi ÄK-FJLS:in elintarvike-
osastosta  sen työryhmien toiminnasta (NMF, NMDD, MKMT).  

 Ulf Bondesson iti esityksen MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption /Ionization) –TOF MS 
–tekniikasta.  
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Subkomitea 1 (hallinnolliset asiat) 

 NMKL:n rahoitus ÄK-FJLS:n elintarvikeosaston projektirahalla: pääsihteeristön ylläpitoon 
vuonna 2016 haettiin ja saatiin 550 000 Norjan kruunua. Vuodelle 2017 haettava rahoitus on 
500  000 Tanskan kruunua.  

 Hyväksyttiin vuoden 2017 budjetti, jonka loppusumma on 1 340 000 Tanskan kruunua. 

  

 Hyväksyttiin NMKL:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016/2017. 

 Hyväksyttiin NMKL:n pitkän aikavälin suunnitelma 1.1.2016 -31.12.2019  

 Todettiin NMKL:n laaja kansainvälinen yhteistyö (ISO, IDF, AOAC, Codex, MicroVal) sekä 
osallistuminen eri järjestöjen tilaisuuksiin. 

 Hyväksyttiin seuraavat mandaatit 
o Pääsihteeri: Nina Skall Nielsen (DK)  2016 - 2020 
o Subkomitea 1 pj:Franklin Georgsson (IS)  2015 - 2019 
o Subkomitea  2 pj: Gro Johannessen  (NO) 2015 - 2019  
o Subkomitea  3 pj: Tuija Pihlström (SE)  2015 - 2019  
o Subkomitea 4 pj: Grethe Hyldig (SE)  2016 - 2020 
o NordVal International pj : Hilde Skår Norli 2016 – 2020 

 Päätettiin luopua yhteisestä arkistointinumeroinnin (journalnummer) käytöstä, koska kukaan 
ei käytä sitä tällä hetkellä.  

 NMKL-julkaisujen hintoihin tehdään pienet korostukset valuuttamuutoksen NOK→DKK yh-
teydessä.  
   

  
Subkomiteoiden 2-4 yhteiset asiat 

 Kansallisten referenssilaboratorioiden työpaja Oslossa 8.11.2016. ÄK-FJLS (Livs) on myön-
tänyt avustusta 60 000 DK  sen järjestämiseen. 

 MALDI-TOF MS -käyttäjäverkosto.  Subkomiteat ehdottivat, että aihe siirretään subkomitea   
2:een.  

 Ehdotettiin työpajan järjestämistä mikrobiologisten menetelmien verifioinnista menettelyoh-
jeen NMKL 32 (Verification of microbiological methods) valmistuttua.  

 AOAC-Europe - NMKL- Nordval International Symposium vuonna 2019. Kansallisia komite-
oita pyydetään nimeämään henkilöt ohjelmatyöryhmään 1.12.2016 mennessä. 
 

 
Subkomiteoissa 2-4 käsiteltiin menetelmien laatimiseen ja revidointiin liittyviä asioita.  


