SUOMEN EPIDEMIOLOGIAN SEURA RY

HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2020
1.1.-31.12.2020

JÄSENISTÖ
Seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2020 87 jäsentä, joista 41 maksoi jäsenmaksun. Maksusta
vapautettuja hallituksen jäseniä oli yhdeksän. Lisäksi seuraan kuului 13 Vuoden epidemiologia
ja 10 eläkeläistä, jotka ovat myös vapautettuja jäsenmaksuista.
Vuonna 2020 seurasta erotettiin 14 jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua edeltävän
kahden vuoden aikana (ks. seuran säännöt). Asiasta tiedotettiin henkilökohtaisella viestillä
ennen erottamista.
Vuoden 2020 aikana seuraan liittyi neljä uutta jäsentä. Eropyyntöjä toimitettiin yksi.
Seuran jäsenrekisteriä ylläpidetään suojatun pilvipalvelun avulla.

HALLITUS
Seuran vuosikokouksessa 14.4.2020 valittuun hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:
Pikka Jokelainen (puheenjohtaja)
Miia Artama (varapuheenjohtaja)
Sanna Heikkinen (sihteeri)
Laura Saarelainen (rahastonhoitaja)
Idil Hussein (jäsen)
Mika Gissler (jäsen)
Tomi-Pekka Tuomainen (jäsen)
Anssi Auvinen (varajäsen)
Jussi Sane (varajäsen)
Sari Stenholm (varajäsen)
Ilkka Vohlonen (varajäsen)
Aiempi hallitus kokoontui alkuvuonna 2020 kerran, ja kokouksessa valittu hallitus kokoontui
vuoden aikana neljä kertaa.
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TIEDOTUS
Seuran sähköpostiliikenne ja
(sesepidemiology@gmail.com).

tiedottaminen

on

keskitetty

gmail-osoitteeseen

Seura tiedotti jäseniään sähköpostitse seuran toimintaa koskevista asioista. Jäsenistölle
lähettiin jäsenkirje sähköpostitse 15.5.2020 ja 25.8.2020.
Seura jatkoi viestintää myös Facebookissa ja Twitterissä.
Seuran Facebook-tilillä on yli 360 ja Twitter-tilillä yli 230 seuraajaa. Molemmat lukumäärät
ovat huomattavasti korkeammat kuin edeltävänä vuonna (silloin noin 240 ja 160).
Seura on ylläpitää nettisivuja (www.finepi.fi).

TALOUS
Seuran jäsenmaksuja maksettiin vuonna 2020 41 kappaletta (a 30 €). Eläkeläiset, hallituksen
jäsenet ja vuoden epidemiologit ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Seuran jäsenille lähetettiin tieto jäsenmaksun maksamisesta sähköpostitse 18.5.2020 ja sitä
koskeva muistutus 20.9.2020.
Seuran toiminnantarkastajat vuonna 2020 olivat Jaakko Kaprio ja Johanna Jyrkkä,
varatoiminnantarkastajat olivat Anu Ruusunen ja Eero Pukkala.
Seuran tilikauden 2020 tulos oli suunnitellusti negatiivinen: Pohjoismaisen epidemiologian
kokouksen järjestämisen voittoa (vuoden 2019 poikkeuksellisen voitollinen tilikausi) käytettiin
seuran 20-vuotisjuhlaseminaarin järjestämiseen.
Tuloslaskelman ”muut kulut” (3294,49 EUR) sisältävät seuraavat kulut:
- verkkosivun vuosimaksu 206,83 EUR
- verkkotunnuksen vuosimaksu 18,60 EUR
- yhdistysrekisteriotteen tilaaminen 3,22 EUR
- 20-vuotis-juhlaseminaarin tekninen toteutus ja virtuaalialusta: 2530,84 EUR
- Nuori Epidemiologi -kilpailun voittajan palkinto 500,00 EUR
- Vuoden Epidemiologi -nimilaatta 35,00 EUR
Jäsenmaksutulot ovat laskeneet jälleen. Hallitus ehdottaa toimintasuunnitelmassa toimia
jäsenmäärän ylläpitoon ja kasvattamiseen.
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TAPAHTUMAT
SES vuosikokous pidettiin 14.04.2020.
Vuoden päätapahtuma oli Seuran 20-vuotisseminaari, joka pidettiin 21.10.2020. Tapahtuma
järjestettiin virtuaalisesti, ohjelma oli koko päivän mittainen ja pidettiin pääosin englanniksi.
Juhlapuheen piti Eero Pukkala, aiheenaan ’Suomen Epidemiologian Seura 20 vuotta/Finnish
Epidemiology Society 20 years’.
Seminaarin kutsutut puhujat olivat Kari Auranen, aiheenaan ’Epidemiological models of the
corona – prognosis or scenarios’, Tarja Sironen aiheenaan ’Real-time tracking of Covid-19 by
molecular epidemiology’, ja Mika Gissler aiheenaan ’Rekisteritutkimuksen uudet tuulet:
toisiolaki ja Findata/News on register-based studies: legislation on secondary use of register
data and Findata’.
Seminaarin yhteydessä pidettiin Vuoden Nuori Epidemiologi 2020 -kilpailun finaali, jonka
voittajaksi valittiin Sebastián Peña, artikkelillaan ’Measurement error as an explanation for the
alcohol harm paradox: analysis of eight cohort studies’.
Seminaarissa julkistettiin Vuoden Epidemiologi, Arto Palmu. Hän piti esityksen aiheesta
’Register Based Impact Research for vaccines in Phase IV, a Finnish example with
the public health perspective’.

MUU TOIMINTA
Seuran toiminta oli aktiivista pandemiasta huolimatta: tapahtumat järjestettiin virtuaalisesti.
Pandemian myötä epidemiologia oli paljon esillä mediassa.
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsen ja seuraa aktiivisesti sen toimintaa.
Seura koordinoi epidemiologian alan sanaston päivittämistyötä.
Sanastotyöhön liittyen seura koordinoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eläintautilaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Lausuntopyyntö VN/4546/2020MMM).
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (”toisiolaki”) tuli voimaan 1.5.2019.
Seura on seurannut rekisteritutkimuksen edellytysten kehitystä huolestuneena. Seura antoi
aihetta koskevan lausunnon (Lausuntopyyntö THL/2492/4.00.00/2020).
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