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Kesäinen tervehdys Suomen Epidemiologian seurasta!
Seura on uudistanut toimintaansa usealla eri saralla, kuten
uusilla nettisivuilla (www.finepi.fi). Samalla tuomme
takaisin myös jäsenistölle lähetettävät uutiskirjeet, jotka
sisältävät ajankohtaista tietoa seuran toiminnasta. Tiedotusta tapahtuu myös suoraan
sähköpostitse ajankohtaisista epidemiologian alan asioista. Suosittelemme seuraamaan meitä
myös Facebookissa, jossa julkaisemme erityisesti tietoa kongresseista ja työpaikoista.
Twitterissä puolestaan pyrimme tiedottamaan uusista tutkimustuloksista ja muista alan
ajankohtaisista asioista.
● Facebook: Finnish Epidemiology Society
● Twitter: @FINepidemiology
1. Vuosikokous ja uusi hallitus
Seuran vuosikokous pidettiin 19.3.2018 Tampereen yliopistolla. Hallituksen kokoonpano
kuluvalla toimintakaudella on seuraava:
● Anssi Auvinen, Tampereen yliopisto (puheenjohtaja)
● Pikka Jokelainen, Helsingin yliopisto (varapuheenjohtaja)
● Miia Artama, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (sihteeri)
● Petra Kokko, Itä-Suomen yliopisto (rahastonhoitaja)
● Johanna Jyrkkä, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (jäsenasiat)
● Jussi Sane, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (sosiaalinen media)
● Sirpa Heinävaara, Suomen syöpärekisteri (varajäsen)
● Tomi-Pekka Tuomainen, Itä-Suomen yliopisto (varajäsen)
● Sari Stenholm, Turun yliopisto (varajäsen)
2. Jäsenmaksut
Seuran jäsenmaksu on 30 €/vuosi. Vapautettuja jäsenmaksuista ovat eläkeläiset sekä Vuoden
epidemiologit ja hallituksen jäsenet.
Mikäli sinulla on vielä jäsenmaksu maksamatta, suoritathan sen seuran tilille (NORDEA FI96
1078 3000 2224 88) mahdollisimman pian. Viitteeksi “oma nimi + jäsenmaksu 2018”.
Seura haluaa muistuttaa, että mikäli jäsenmaksua ei ole maksanut kahteen peräkkäiseen
vuoteen, jäsen erotetaan seuran sääntöjen mukaisesti.

3. Tue SES toimintaa
Suomen epidemiologian seuran toimintaa voi tukea ryhtymällä kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenmaksu on yksityisille (100 €) ja yrityksille (min. 500 €). Kyseiset varat
ohjataan nuorten epidemiologien tukemiseen (mm. palkinto Nuori Epidemiologi -kilpailuun,
matka-apurahat).
Tukemalla seuran toimintaa yrityksesi saa näkyvyyttä nettisivuillamme ja sosiaalisen median
kanavissa. Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä (sesepidemiology@gmail.com).
4. Terveiset kevätseminaarista
SES kevätseminaari pidettiin 7.5.2018. Seminaarin aiheena oli “Tutkimuksen hyvät
käytännöt ja tietosuoja: vaikutukset kyselytutkimuksiin vastaamiseen ja katoanalyysiin”.
Seminaari pidettiin THL:n tiloissa Helsingissä. Seminaari toteutettiin Sosiaalilääketieteen
yhdistyksen, Suomen Epidemiologian seuran, Tilastoseuran, Suomen väestötieteen
yhdistyksen ja Westermarck-seuran yhteistyönä.
Seminaarissa käytiin ajankohtaista keskustelu kyselytutkimuksen tulevaisuudesta ja GDPR:n
vaikutuksesta siihen. Lisäksi avoimen tieteen tulevaisuus herätti runsaasti keskustelua
tilaisuudessa. Seminaarin esitykset saatavilla: http://www.socialmedicine.fi/ajankohtaista
5. Syysseminaari
SES syysseminaari

järjestetään torstaina 1.11.2018 Tampereella (klo 12-16). Teemana on
“Epidemiologian sanasto 10 vuotta”. Seminaarissa julkistetaan Vuoden Epidemiologi ja
käydään Vuoden Nuori Epidemiologi -finaali.
Seminaari sisältää luennon ajankohtaisesta epidemiologian aiheesta (päätetään syksyllä) sekä
Vuoden Epidemiologin -luennon. Tämän lisäksi työstetään epidemiologian sanastoa jäseniltä
tulleiden ehdotusten perusteella. Tarkempaa tietoa seminaarin ohjelmasta ja kilpailusta on
tulossa alkusyksyllä.
6. Ehdota Vuoden Epidemiologia
Seura kerää ehdotuksia Vuoden Epidemiologiksi. Kyseisen henkilön tulee olla ansioitunut
epidemiologian alalla sekä osallistunut alan tunnetuksi tekemiseen. Vuoden Epidemiologi
julkistetaan seuran syysseminaarin yhteydessä 1.11.2018 Tampereella.
Ehdota sähköpostitse (sesepidemiology@gmail.com) sopivaa henkilöä 10.10.2018
mennessä. Liitä ehdotuksesi mukaan lyhyt perustelu, miksi juuri tämä henkilö tulisi valita
Vuoden epidemiologiksi.

7. Osallistu epidemiologian sanaston päivittämiseen
Suosittu Epidemiologian sanasto täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi
sanastoa päivitetään vastaamaan nykyisiä epidemiologian alalla käytössä olevaa sanastoa.
Löydät sanaston seuran nettisivulta:
● Suomi-Englanti: https://www.finepi.fi/epidemiologian-sanasto-suomi-englanti
● Englanti-Suomi: https://www.finepi.fi/epidemiologian-sanasto-englanti-suomi
Epidemiologian ala kehittyy, ja sen myötä myös uusia sanoja ja termejä saadaan käyttöön.
Jäsenistöltä kaivataankin nyt apua: Mitä sanastosta puuttuu? Mitkä sanat vaativat uudelleen
määrittelyä? Kerro meille, mitä päivitystarpeita sanastossa on. Lähetä havaitsemasi tarpeet
seuralle yhteydenottolomakkeen kautta: https://www.finepi.fi/lomake.html?id=20696
Sanaston päivitykset valmistellaan seuran toimesta syysseminaariin, jossa jäsenistöllä on
mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päivityksiin.
8. GDPR
Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018 ja seura on ottanut tämän huomioon
toiminnassaan. Seuran rekisteriseloste löytyy seuran nettisivulta (www.finepi.fi → Society →
Privacy Policy).
Seura on päivittänyt myös jäsenrekisterinsä. Rekisteri sisältää seuran jäsenten nimet ja
sähköpostiosoitteet. Kyseisiä tietoja käytetään seuran säännöissä mainittuihin tavoitteisiin,
jotta seuran hallitus voi toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta.
9. NordicEPI 2019
Pohjoismainen 9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-Based Research kongressi (NordicEPI2019) järjestään 18.-20.9.2019 Tampereella. SES on kongressin
järjestävä organisaatio, mikä on meille kunniatehtävä. Varaa päivät jo kalenteriisi ja seuraa
tiedotusta!

