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HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 

 

JÄSENISTÖ 

 

Seuran jäsenrekisterissä 31.12.2010 oli 161 varsinaista jäsentä, yksi kannattajajäsen ja yksi 

kunniajäsen. Vuonna 2010 hyväksyttiin 7 uutta jäsentä. Neljä jäsentä erosi vuoden 2010 

aikana. Sähköpostilistalla on 143 osoitetta. 

 

HALLITUS 

 

Seuran vuosikokouksessa 2010 valittuun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:  

 

Eero Pukkala (puheenjohtaja) 

Tapio Luostarinen (varapuheenjohtaja) 

Jenni Ilomäki (sihteeri 9.2.2010 saakka) 

Esa-Pekka Takala (rahastonhoitaja) 

Anssi Auvinen, jäsen 

Maarit Korhonen, jäsen 

  

Laura Laakso, varajäsen (sihteeri 9.2.2010 lähtien) 

Karoliina Koskenvuo, varajäsen 

Janne Pitkäniemi, varajäsen 

Petri Ruutu, varajäsen 

 

Vanha hallitus kokoontui vuonna 2010 2 kertaa ja uusi 3 kertaa.  

 

TALOUS 

 

Vuonna 2010 jäsenmaksutuloja oli 1560€, josta varsinaisia jäsenmaksuja 1180€ 56 jäseneltä 

ja 380€ IEA:n jäsenmaksuja 19 seuran jäseneltä, jotka tilitettiin edelleen IEA:lle (tiliöity v. 

2011 puolelle). Tämän palkkioerän lisäksi maksettiin palkkioina Nuori epidemiologi -

kilpailusta maksettiin 1000 € palkkio, joka oli saatu seuran tilille kannatusjäsenmaksuna jo 

vuoden 2009 puolella. Kilpailun muita kuluja oli 392,83€ (osallistujien matkat ja kukat 

voittajille). Verkkosivujen palvelimesta maksettiin 175€. Hallinnollisia kokouskuluja oli 

364,63€.  Tulos oli alijäämäinen 855,36€ johtuen lähinnä ennakkoon maksetusta 

kannatusjäsenmaksuista. Vuoden 2010 lopussa seuran tilillä oli rahaa 4038,56€.  

 

Tilintarkastajiksi vuodelle 2010 valittiin Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio sekä 

varatilintarkastajiksi Ulla Broms ja Timo Hakulinen. 

 

TILAISUUDET 

 

Seuran vuosikokous järjestettiin 25.3 2010 klo 15.30-16.25 Helsingissä (Tieteiden talo, 

Kirkkokatu 6, Helsinki, Sali 309). Vuosikokoukseen osallistui 7 jäsentä. Vuosikokousta edelsi 

seuran järjestämä Nuori epidemiologi -kilpailu ja vuoden epidemiologin Petri Ruudun luento. 

Nuori epidemiologi 2010 valittiin kilpailuun tarjotun tutkimusartikkelin ja kilpailussa pidetyn 

esityksen perusteella. Nuori epidemiologi finaalin voitti LKT Teemu Murtola Tampereen 

yliopistosta aiheella "Prostate cancer and PSA among statin users in the Finnish Prostate 

Cancer Screening Trial". 

 



Seura järjesti huhtikuussa 2010 yhteisseminaarin THL:n kanssa aiheena Pandemia H1N1.  

Seminaarin puheenjohtajana ja tilaisuuden avaajana toimi Suomen epidemiologian seuran 

hallituksen puheenjohtaja Eero Pukkala.  

Muina puhujina seminaarissa olivat:  

Pasi Penttinen, crisis manager, senior expert, European Centre for Disease prevention and 

Control (ECDC): Approaches to evaluation of pandemic responses in Europe 

Petri Ruutu, professori, THL: Pandemia H1N1 2009 Suomessa 

Angus Nicoll, influenza coodinator, senior expert, ECDC: What we can expect next from 

seasonal and pandemic influenza in Europe 

Markku Kuusi, ylilääkäri, THL: Pandemian kulku Suomessa eri seurantamittarein 

Mikko Virtanen, THL: Kuolleisuusseuranta 

Ilkka Julkunen, tutkimusprofessori, THL: Pandemia H1N1 2009 – virologiaa ja 

immunologiaa 

Terhi Kilpi, ylilääkäri, THL: Pandemia H1 N1 2009 – rokottamisesta Suomessa 

Puheenjohtaja Eero Pukkala esitteli H1N1 -epidemian kulun Suomessa 2009 kartta-

animaationa 

Seminaarin päätteeksi oli loppukeskustelu. Seminaariin osallistui noin 100 henkilöä. 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

IEA-FES yhteisjäsenyys oli mahdollista ensimmäisen kerran vuonna 2010. Yhteisjäsenyys 

aloitettiin syksyllä ja yhteisjäseniä vuonna 2010 oli 6. 

 

Tapio Luostarinen toimi Suomen edustajana seuran kattojärjestössä IEA-EEF:ssä.  

Hän oli seuran edustaja Cardiffissa 8.4. pidetyn IEA-EEF:n hallituksen kokouksessa. Tapio 

Luostarinen edusti seuraa myös 6.11. pidetyssä IEA-FES:n hallituksen kokouksessa 

Firenzessä, jossa hän oli faculty member ja toimi muun muassa puheenjohtajana ja 

Maccacaro-palkintokandidaattien esitelmien arvioijana.  

 

Seura on ollut aktiivinen Reykjavikissa kesäkuussa 2011 järjestettävän pohjoismaisen 

Epidemiologiakongressin suunnittelussa ”Nordic meeting in epidemiology and register-based 

health research 2011”. Puheenjohtaja Eero Pukkala ja jäsen Mika Gissler ovat tieteellisen 

komitean jäseniä. Lisäksi varapuheenjohtaja Tapio Luostarinen on ollut mukana kokouksen 

suunnittelussa. 

 

MUU TOIMINTA 

 

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. 

 

Seura pitää yhteyttä aktiivisesti jäseniinsä sähköpostin ja internet-sivuston kautta. Internet-

sivujen päivityksestä vastaa Jenni Ilomäki. Päivitysoikeus on myös muilla hallituksen 

jäsenillä. Sähköpostitse on ilmoitettu paitsi seuran tapahtumista myös avoinna olevista 

epidemiologeille sopivista työpaikoista. Sihteeri toimii sähköpostilistan päivittäjänä. 

 

Seura otti aktiivisesti osaa keskusteluun uuden biopankkilakiehdotuksen sisällöstä 

puheenjohtaja Eero Pukkalan johdolla. Sihteerillä on dokumentaatio käydystä keskustelusta. 

Biopankkilain käsittely siirtyy nyt seuraavalle eduskuntakaudelle, mikä antaa enemmän aikaa 

pyrkiä muuttamaan lain keskeneräisyyksiä epidemiologisen tutkimuksenkin perspektiivistä 

toimivampaan suuntaan. 

http://astra.cancer.fi/influenza/h1n1/fi10_influenssat_b_i_2009_20100504_141425.html
http://astra.cancer.fi/influenza/h1n1/fi10_influenssat_b_i_2009_20100504_141425.html

