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HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 1.1.2016-31.12.2016
Jäsenistö
Seuran jäsenrekisterissä 31.12.2016 oli 164 jäsentä, joista 55 maksoi jäsenmaksun.
Vapautettuja maksusta oli 10 hallituksen jäsentä, 10 Vuoden epidemiologia ja 2 eläkeläistä.
Vuonna 2016 seuraan liittyi 6 uutta jäsentä ja erosi 4 jäsentä.
Seuran jäsenrekisteri uudistettiin ja päivitettiin vuoden 2016 aikana. Jäsenrekisteriin kerättiin
jäsenistön yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) sekä tiedot koulutuksesta, työpaikasta ja
edustamansa epidemiologian ala.
Seuran sääntöjen mukaan: “Jäsenen, joka ei kahdelta vuodelt ole maksanut hänen
suoritettavakseen kuuluvaa jäsenmaksua, voi hallitus erottaa”. Hallitus tulee erottamaan
vuoden 2017 aikana jäsenet, jotka eivät ole maksaneet 2016 ja 2017 jäsenmaksuja.
HALLITUS
Seuran vuosikokouksessa 2016 valittiin hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:
Anssi Auvinen (puheenjohtaja)
Pikka Jokelainen (varapuheenjohtaja)
Miia Artama (sihteeri)
Petra Kokko, (rahastonhoitaja)
Anu Ruusunen, (rahastonhoitaja, jäsenvastaava)
Johanna Jyrkkä, (jäsenvastaava)
Jussi Sane, jäsen
Tomi-Pekka Tuomainen, jäsen
Sirpa Heinävaara, varajäsen
Vanha hallitus kokoontui alkuvuonna 2016 kaksi kertaa.
Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 28.4.2016.
Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden 2016 aikana.
TIEDOTUS
Seura tiedotti jäsenistöään seuran sähköpostitse (4 postia). Seuran Facebook-tilillä on 144
seurajaa, ja tilillä julkaistiin 20 julkaisua. Suosituimman julkaisun on nähnyt 786 henkilöä.
Seuran tiedottamista ja dokumenttien hallintaa (mm. jäsenrekisteri, kokousmuistiot) varten
avattiin Google-tili (sesepidemiology@gmail.com). Kaikki seuran sähköpostiliikenne ja
tiedottaminen on keskitetty kyseiseen osoitteeseen, mistä on tiedotettu jäsenistöä.
Seuralle vattiin myös Twitter-tili (FinnishEpiSociety), jota seuraa 25 henkilöä. Kyseisellä
tilillä seura twiittasi 27 kertaa vuoden 2016 aikana. Seura seuraa 86:tta Twitter tiliä.

TALOUS
Seuran jäsenmaksuja maksettiin vuonna 2016 55 kappaletta (a 30 €). Eläkeläiset (2) ja
hallitusjäsenet (10) sekä vuoden epidemiologit (10) ovat vapautettu jäsenmaksusta.
Jäsenmaksun maksamisesta lähetettiin sähköpostiviesti jäsenistölle toukokuussa ja
maksumuistutus elokuussa. Viivästys jäsenmaksujen perinnässä johtui jäsenrekisterin ja
tiedottamisen uudistamisesta. Jatkossa tieto jäsenmaksuista pyritään lähettämään jäsenistölle
maaliskuussa ja maksumuistutus syyskuussa.
Seuran tilintarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio sekä
varatilintarkastajiksi Ulla Broms ja Timo Hakulinen.
TILAISUUDET
SES vuosikokous pidettiin 13.4.2016 THL:n tiloissa Helsingissä.
Seura järjesti syysseminaarin 3.11.2016 Tieteiden talolla Helsingissä, jonka kutsuttuna
puhujana esiintyi Jaana Suvisaari esityksellään ”Epidemiology of mental disorders in
Finland”.
Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin Vuoden Nuori Epidemiologi-kilpailu 2016, jonka voitti
Emma Aarnio esityksellään ”Socioeconomic inequalities in statin adherence under universal
coverage – does sex matter?”. FCG Konsultointi Oy sponsoroi 1000 € palkintorahan
toistaiseksi viimeistä kertaa.
Seminaarissa julkistettiin hallituksen aiemmin valitsema Vuoden epidemiologi Eero Pukkala.
MUU TOIMINTA
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.
Seuran jäsenrekisteri uudistettiin ja päivitettiin. Jäsenrekisterin päivittämisestä vastasi
Johanna Jyrkkä. Jatkossa seura pitää yhteyttä jäseniin pääasiassa Facebook-tilin ja
sähköpostin kautta. Jäsenistöä tiedotetaan jäsenmaksuista ja muista seuran aktiivisesta
toiminnasta sekä epidemiologian alan kursseista/kongresseista ja avoinna olevista
epidemiologeille sopivista työpaikoista.
Nordic Epi 2017 -kongressin suunnitteluryhmään osallistuivat SES puolesta Eero Pukkala ja
Anssi Auvinen. Kokous pidetään 13.-15.9.2017 Lundissa.
NorPEN (Nordic PharmacoEpidemiological Network) vuosikokouksen järjestelytoimintaan
osallistuivat vuonna 2016 SES hallituksesta Miia Artama ja Johanna Jyrkkä. Kokous
järjestetään 1.-3.11.2017 Helsingissä.
Seura teki KELAn vetoomuksen tutkimuslupahakemusten käsittelyajan ja aineistojen
luovutuksen hitaudesta. Mukaan vetoomukseen tulivat myös Sosiaalilääketieteen Yhdistys
ry., Suomen Väestötieteen Yhdistys ry. ja Suomen Terveystaloustieteen Seura ry. Jäseniltä ja
KELAsta saadun tiedon mukaan näihin ongelmiin on tehty ratkaisuja ja aikataulut ovat
nopeutuneet.

