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Jäsenistö 
Seuran jäsenrekisterissä 31.12.2018 oli 96 jäsentä, joista 57 
maksoi jäsenmaksun ja 9 maksusta vapautettuja hallituksen 
jäseniä. Lisäksi seuraan kuului 12 Vuoden epidemiologia 
ja 11 eläkeläistä, jotka ovat myös vapautettuja jäsen 
maksuista.  
 

Vuonna 2018 seurasta erotettiin jäsenrekisterin siivouksen yhteydessä 59 jäsentä, jotka eivät 
olleet maksaneet jäsenmaksu edeltävän kahden vuoden (2016 ja 2017) aikana (katso seuran 
säännöt). Asiasta oli tiedotettu kyseisiä jäseniä henkilökohtaisella viestillä ennen erottamista. 
Lisäksi jäsenrekisteristä poistettiin neljä jäsentä, joille ei enää löytynyt yhteystietoja.  
 
Vuoden 2018 aikana seuraan liittyi 12 uutta jäsentä. Eropyyntöjä ei toimitettu seuralle vuoden 
aikana.  
 
Jäsenrekisterin tietosuoja päivitettiin vastamaan GDPR-asetusta. Seuran jäsenrekisteriä 
ylläpidetään suojatun pilvipalvelun avulla. 
 
HALLITUS 
 
Seuran vuosikokouksessa 19.3.2018 valittuun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:  
 
Anssi Auvinen (puheenjohtaja) 
Pikka Jokelainen (varapuheenjohtaja) 
Miia Artama (sihteeri) 
Petra Kokko, (rahastonhoitaja) 
Jussi Sane (jäsen, someasiat) 
Sirpa Heinävaara (jäsen) 
Tomi-Pekka Tuomainen (varajäsen) 
Johanna Jyrkkä (varajäsen, jäsenasiat) 
Sari Stenholm (varajäsen) 
 
Vanha hallitus kokoontui alkuvuonna 2018 kaksi kertaa. Uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous pidettiin 19.3.2018.  Hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2018 aikana. 
 
 
TIEDOTUS 
 
Seuran sähköpostiliikenne ja tiedottaminen on keskitetty gmail-osoitteeseen 
(sesepidemiology@gmail.com). Ongelmia aiheutti gmailin tietoturva, joka ei päästä kaikkia 
hallituksen jäseniä lukemaan posteja. Seuralle tulleisiin viesteihin saatiin kuitenkin vastattua 
sujuvasti.  
 

mailto:sesepidemiology@gmail.com


Seura tiedotti jäseniään sähköpostitse seuran toimintaa koskevista asioista. Jäsenistölle 
lähettiin kesäkuussa myös jäsenkirje sähköpostitse.  
 
Seura painotti viestintää Facebookiin, jossa informoitiin erityisesti ajankohtaisista yleisesti 
tieteellistä toimintaa koskevista asioista, kuten tieteen avoimuudesta ja eettisyydestä ja 
tietosuojasta. Lisäksi tiedotettiin seuran tapahtumista ja epidemiologian alan 
työmahdollisuuksista sekä kansainvälisistä kongresseista. 
 
Seuran Facebook-tilillä on 210 seuraajaa (kasvu 27 seuraajaa vuoden 2018 aikana) ja tilillä 
julkaistiin 56 julkaisua tai päivitystä. Suosituimmat julkaisut käsittelivät uutta tietosuoja-
asetusta (GDPR) ja Vuoden epidemiologin valintaa.  
 
Seuran Twitter-tilillä (FinnishEpiSociety) on 89 seuraajaa (kasvu 52seuraajaa vuoden 2018 
aikana). Kyseisellä tilillä seura twiittasi 24 kertaa vuoden 2018 aikana. Seura seuraa 176 
Twitter-tiliä.  
 
 
TALOUS 
 
Seuran jäsenmaksuja maksettiin vuonna 2019 57 kappaletta (a 30 €). Eläkeläiset (11), 
hallituksen jäsenet (9) ja vuoden epidemiologi (12) ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 
 
Seuran jäsenille lähetettiin tieto jäsenmaksun maksamisesta sähköpostitse ja Facebookin 
välityksellä 25.3.2018 ja sitä koskevat muistutukset 25.5. ja 19.6. 
 
Seuran tilintarkastajina vuonna 2018 toimivat Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio. Seuran 
tilikausi jäi 675,02 € tappiolliseksi. 
 
TILAISUUDET 
 
SES vuosikokous pidettiin 19.3.2018 Tampereen yliopistolla. Kokoukseen oli mahdollista 
osallistua Skypen välityksellä.  

Seuran kevätseminaari järjestetiin 7.5.2018 THL:n tiloissa Helsingissä. Seminaari järjestettiin 
Sosiaalilääketieteen yhdistyksen, Suomen epidemiologian seuran, Tilastoseuran, Suomen 
väestötieteen yhdistyksen ja Westermarck-seuran yhteistyönä. Aiheena oli ”Tutkimuksen 
hyvät käytännöt ja tietosuoja: vaikutukset kyselytutkimuksiin vastaamiseen ja katoanalyysiin”. 
Seminaarin järjestämisen taustalla oli viimeaikaisten kyselytutkimusten heikko 
vastausaktiivisuus, kadon vähentäminen ja miten EU-tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa yhtäältä 
tutkimuksiin osallistumiseen ja toisaalta mahdollisuuksiin tutkia katoa. Tarkoituksena oli 
keskittyä tietosuojalainsäädännön muutosten vaikutuksiin erityisesti kysely- ja 
rekisteritutkimusten teon kannalta.  Tilaisuus oli erittäin suosittu – tarkkaa epidemiologian 
seuran jäsenten osallistujamäärää ei ole tiedossa.  

Seuran syysseminaari järjestettiin 1.11.2018 Tampereen yliopistolla. Seminaarin teemana oli 
”Epidemiologian sanasto 10 vuotta”. Tätä varten seura valmisteli sanastopäivitystä, jota 
työstettiin eteenpäin seminaarissa.  Syysseminaarin yhteydessä pidettiin myös Vuoden Nuori 
Epidemiologi 2018 –kilpailu, johon saatiin ennätysmäärä osallistujia (16 kpl). Heistä kuusi 
valittiin finaaliin. Kilpailun voitti Penelope Grey artikkeliinsa pohjautuvalla esityksellä 
”Evaluation of HPV type-replacement in unvaccinated and vaccinated adolescent females – 



post-hoc analysis of a community-randomized clinical trial (II). SES maksoi palkintona 500 € 
vuoden nuorelle epidemiologille ja osallistumisoikeus syyskuussa 2019 järjestettävään 
NordicEpi –kongressiin.  
 
Syysseminaarin yhteydessä julkistettiin myös Vuoden epidemiologi, jota varten seura sai useita 
ehdotuksia. Vuoden epidemiologiksi 2018 valittiin tutkimusprofessori Erkki Vartisen. Hän piti 
juhlaluentonsa syysseminaarin yhteydessä.   
 
MUU TOIMINTA 
 
Seura päivitti yksityisyyskäytäntöä koskevat tiedotn EU:n uusitun tietosuojalainsäädännön 
mukaisiksi verkkosivuilleen. 
 
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seura on ollut aktiivinen TSV:n suuntaan, 
mm. päivittämällä yhteystietojaan ja seuraamalla aktiivisesti TSV:n toimintaa.  
 
Seura on ajantasaistanut seuran säännöt, ja tehnyt sitä koskevat valmistelut vuosikokousta 
varten.    
 
Seura on ylläpitänyt aktiivisesti uudistettuja nettisivuja (www.finepi.fi). 
 
Seura on valmistautunut  pohjoismaisen NordicEpi 2019 -kongressiin sen pääjärjestäjänä. 
Kongressi pidetään Tampereella 18.-20.9.2019.  
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