Kutsu Nuori Epidemiologi 2022 -kilpailuun
Kilpailuun voi osallistua epidemiologian alan alkuperäisartikkelilla. Finaaliin valitut pitävät suullisen
esityksen artikkelistaan, minkä jälkeen epidemiologian asiantuntijoista koottu raati valitsee voittajan.
Kuka voi osallistua?
Osallistujan tulee olla suomalainen tai asua/työskennellä Suomessa,
1. ei vielä väitellyt tai väitöksestä kulunut korkeintaan kaksi vuotta loppukilpailupäivänä 29.11.2022, ja
2. Suomen epidemiologian seuran jäsen.
Kilpailuartikkelin kriteerit?
Osallistujan tulee olla ensimmäinen kirjoittaja kilpailuun lähetetyssä artikkelissa, tai osallistujan ja
ensimmäisen kirjoittajan panos tulee olla määritelty ja osoitettu yhtä suureksi (jaettu ensimmäinen
kirjoittaja). Epidemiologian alaan kuuluvan artikkelin tulee olla julkaistavaksi hyväksytty vuoden 2022
aikana joko painetussa tai elektronisessa lehdessä. Kilpailutyön tulee olla alkuperäisartikkeli tai metaanalyysi. Katsausartikkeli ei sovellu kilpailutyöksi. Osallistua voi yhdellä artikkelilla/osallistuja.
Miten osallistut?
Lähetä
1. artikkeli ja
2. CV
osoitteeseen sesepidemiology@gmail.com 22.11.2022 klo 16:00 mennessä.
Miten voittaja valitaan?
Suomen epidemiologian seuran hallitus valitsee finalistit ja kutsuu heidät finaaliin, joka pidetään
virtuaalitapahtumana 29.11.2022. Finaalin valittujen tulee pitää lyhyt suullinen esitys artikkelista.
Esityksen voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Suomen epidemiologian seuran hallituksen nimeämä raati valitsee kilpailun voittajan artikkelin ja
esityksen perusteella. Arvioinnissa huomioidaan työn tulosten merkitys, epidemiologisten
menetelmien soveltaminen sekä suullinen esitys.

Onnea kilpailuun!
Suomen Epidemiologian Seura ry

Invitation to the Young Epidemiologist of the Year 2022 -competition
One can participate with an original article within the field of epidemiology. The finalist works are
presented as oral presentations, after which a jury decides the winner.
Who can participate?
The candidate should be a Finnish citizen or working/living in Finland,
1. who does not yet have a PhD or who defended not more than two years before the final day of this
competition, 29.11.2022, and
2. who is a member of the Finnish Epidemiology Society.
Criteria for the article?
The candidate must be the first author or equal contribution is demonstrated and shown (shared first
authorship) of the epidemiological research article that has been accepted for publication in 2022 in
either print or electronic format. Original research articles and meta-analyses are considered
acceptable types of article; review article is not acceptable. Each candidate can participate with one
article.
How to participate?
Please send
1. the article and
2. your CV
to sesepidemiology@gmail.com by 22.11.2022 16:00.
How is the winner selected?
The board of the Finnish Epidemiology Society selects the finalists and invites them to the Final, which
will be held online on 29.11.2022. The finalists give a short oral presentation based on the article in
Finnish, Swedish or English.
The award winner is chosen based on the article and the oral presentation by a jury named by the board
of the Society. The relevance of the results of the study, applying of epidemiological methods, and the
oral presentation are taken into account in the evaluation.
Good luck to the competition!
Finnish Epidemiology Society

