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SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY  

 

 

HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2019 

1.1.-31.12.2019 

 

 

Jäsenistö 

Seuran jäsenrekisterissä 31.12.2019 oli 97 jäsentä, joista 45 

maksoi jäsenmaksun ja 9 maksusta vapautettuja hallituksen 

jäseniä, joista yksi kuitenkin maksoi jäsenmaksun. Lisäksi 

seuraan kuului 12 Vuoden epidemiologia ja 11 eläkeläistä, 

jotka ovat myös vapautettuja jäsenmaksuista.  

 

Vuonna 2019 seurasta erotettiin jäsenrekisterin päivityksen yhteydessä 6 jäsentä, jotka eivät 

olleet maksaneet jäsenmaksua edeltävän kahden vuoden (2017 ja 2018) aikana (ks.seuran 

säännöt). Asiasta oli tiedotettu kyseisiä jäseniä henkilökohtaisella viestillä ennen erottamista. 

Vuoden 2019 aikana seuraan liittyi 9 uutta jäsentä. Eropyyntöjä ei toimitettu seuralle vuoden 

aikana.  

 

Seuran jäsenrekisteriä ylläpidetään suojatun pilvipalvelun avulla. 

 

HALLITUS 

 

Seuran vuosikokouksessa 20.3.2019 valittuun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:  

 

Anssi Auvinen (puheenjohtaja) 

Pikka Jokelainen (varapuheenjohtaja) 

Miia Artama (sihteeri) 

Laura Saarelainen (rahastonhoitaja) 

Idil Hussein (jäsen) 

Sanna Heikkinen (jäsen) 

Mika Gissler (jäsen) 

Jussi Sane (varajäsen) 

Tomi-Pekka Tuomainen (varajäsen) 

Sari Stenholm (varajäsen) 

Ilkka Vohlonen (varajäsen) 

 

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen yhteydessä.  Hallitus 

kokoontui kaksi kertaa vuoden 2019 aikana ja lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Seuran 

toimintaa valmisteltiin lisäksi sähköpostitse kokousten välillä. Nordic Epidemiology 

konferenssin järjestelytoimikuntaan ja tieteelliseen toimikuntaan kuului useita hallituksen 

jäseniä. Kokouksen käytännön järjestelyihin osallistui myös Tampereen yliopiston 

konferenssipalvelut. Tieteellinen toimikunta puheenjohtajana Anssi Auvinen suunnitteli 

kokouksen teemat ja ohjelman sekä arvioi lähetetyt abstraktit. Konferenssin tuotto jaettiin 

Tampereen yliopiston ja seuran välillä.  
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TIEDOTUS 

 

Seuran sähköpostiliikenne ja tiedottaminen on keskitetty gmail-osoitteeseen 

(sesepidemiology@gmail.com). Haasteita aiheutti gmailin tietoturva, joka ei päästä kaikkia 

hallituksen jäseniä lukemaan posteja. Seuralle tulleisiin viesteihin saatiin kuitenkin vastattua 

sujuvasti.  

 

Seura tiedotti jäseniään sähköpostitse seuran toimintaa koskevista asioista. Jäsenistölle 

lähettiin lokakuussa 2019 myös jäsenkirje sähköpostitse.  

 

Seura jatkoi viestintää myös Facebookissa ja Twitterissä.  

 

Seuran Facebook-tilillä on yli 240 ja Twitter-tilillä yli 160 seuraajaa. 

Seura twiittasi n. 90 kertaa vuoden 2019 aikana, ja seuraa 307 Twitter-tiliä.  

 

 

TALOUS 

 

Seuran jäsenmaksuja maksettiin vuonna 2019 46 kappaletta (a 30 €). Eläkeläiset (11), 

hallituksen jäsenet (9) ja vuoden epidemiologit (12) ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 

 

Seuran jäsenille lähetettiin tieto jäsenmaksun maksamisesta sähköpostitse 10.5.2019 ja sitä 

koskeva muistutus 13.12.2019 

 

Seuran tulot muodostuivat jäsenmaksuista ja Pohjoismaisen epidemiologian kokouksen 

tuotoista. Seuran kulut muodostuivat tavanomaisista kuluista (palvelumaksut, jäsenmaksut, 

verkkosivujen kulut, Nuoren epidemiologin palkinto) ja Nuori epidemiologi -kilpailun 

matkakuluista. Seuran tilikausi oli voitollinen 8492.30 € lähinnä Pohjoismaisen 

epidemiologian kokouksen järjestämisen johdosta. 

 

Seuran tilintarkastajina vuonna 2019 toimivat Jaakko Kaprio ja Johanna Jyrkkä.  

 

TILAISUUDET 

 

SES vuosikokous pidettiin 20.3.2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa Helsingissä. 

Kokoukseen oli mahdollista osallistua Skypen välityksellä.  

 

Seuran vuoden päätapahtuma oli Tampereen yliopiston ja kongressikeskuksen kanssa yhdessä 

järjestämä Pohjoismainen epidemiologian kongressi 18-20.9.2019 Tampereen yliopistolla. 

Tilaisuus oli sekä osanottajamäärältään (153) että sisällöltään menestyksekäs. Tilaisuuden 

kutsuttuna pääpuhuja oli Alex Broadbent Johannesburgin yliopistosta Etelä-Afrikasta 

aiheenaan: ”Philosophy of Epidemiology: How to identify causes?”. Muita kutsuttuja puhujia 

olivat Mika Kivimäki Lontoon University Collegesta (stress and health), Max Petzold 

Göteborgin yliopistosta (open data in epidemiology), Mette Nørgaard Aarhusin yliopistosta 

(clinical epidemiology), Naja Hulvej Rod Kööpenhaminan yliopistosta (big data in 

epidemiology), ja Paolo Vineis Lontoon Imperial Collegesta (epigenetic epidemiology) sekä 

Mika Gissler (GDPR). Yleisluentojen ohella konferenssissa oli neljä rinnakkaissessiota, kolme 

kerrallaan ja näissä pidettiin yhteensä 44 suullista esitystä. Postereita oli mukana noin 70. 

 

Seuran syysseminaari järjestettiin 3.12.2019 Itä-Suomen yliopistolla Kuopiossa. 
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Syysseminaarin yhteydessä pidettiin Vuoden Nuori Epidemiologi 2019 –kilpailu, jossa kuultiin 

kolme finaaliin valittua esitystä. Kilpailun voitti Irmina Michalek esityksellä ”Heavy metals, 

welding fumes, and other occupational exposures, and the risk of kidney cancer: A population-

based nested case-control study in three Nordic countries”. SES maksoi palkintona 500 € 

vuoden nuorelle epidemiologille. Syysseminaarin yhteydessä ei tänä vuonna julkistettu vuoden 

epidemiologia.    

 

MUU TOIMINTA 

 

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seura on ollut aktiivinen TSV:n suuntaan, 

mm. päivittämällä yhteystietojaan ja seuraamalla aktiivisesti TSV:n toimintaa.  

 

Seura on ylläpitänyt uudistettuja nettisivuja (www.finepi.fi). 

 

Seura koordinoi epidemiologian alan sanaston päivittämistyötä, joka eteni vuoden aikana 

odotetusti.  

 

 

 

 

 
 

http://www.finepi.fi/

