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Jäsenistö
Seuran jäsenrekisterissä 31.12.2017 oli 169 jäsentä, joista
55 maksoi jäsenmaksun. Vapautettuja maksusta oli 9
hallituksen jäsentä, 11 Vuoden epidemiologia ja 8
eläkeläistä. Vuonna 2016 seuraan liittyi 8 uutta jäsentä ja
erosi 2 jäsentä.
Kahteen vuoteen jäsenmaksua maksamattomia on 72 henkilöä. 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 .Heille laitetaan asiasta sähköposti.
Seuran jäsenrekisteri on päivitetty kausien 2016 ja 2017 aikana ajantasalle.

HALLITUS
Seuran vuosikokouksessa 24.4.2017 valittiin 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 2017 kaksi kertaa. Uuden hallituksen
järjestäytymiskokous pidettiin 24.4.2017. Hallitus kokoontui viisi kertaa vuoden 2017
aikana.

TIEDOTUS
Seuran sähköpostiliikenne ja tiedottaminen on keskitetty gmail-osoitteeseen
(sesepidemiology@gmail.com), johon kaikilla hallituksen jäsenillä on pääsy.
Seura tiedotti jäseniään sähköpostitse (5 postia) seuran toimintaa koskevista asioista. Tämän
lisäksi lähetettiin kaksi jäsenmaksua koskevaa viestiä.
Seura painotti viestintää Facebookiin, jossa informoitiin erityisesti seuran tapahtumista ja

epidemiologian alan työmahdollisuuksista sekä kansainvälisistä kongresseista.
Seuran Facebook-tilillä on 183 seuraajaa (kasvu 39 seuraajaa vuoden 2017 aikana) ja tilillä
julkaistiin 39 julkaisua tai päivitystä. Suosituimman julkaisun, joka käsitteli vuoden nuori
epidemiologi kisan voittajaa, oli nähnyt 3982 ihmistä.
Seura Twitter-tilillä (FinnishEpiSociety) on 37 seuraajaa (kasvu 12 seuraajaa vuonna 2017).
Kyseisellä tilillä seura twiittasi 47 kertaa vuoden 2017 aikana. Seura seuraa 88 Twitter-tiliä.
TALOUS
Seuran jäsenmaksuja maksettiin vuonna 2017 55 kappaletta (a 30 €). Eläkeläiset (8),
hallituksen jäsenet (9) ja vuoden epidemiologi (11) ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Seuran jäsenille lähetettiin tieto jäsenmaksun maksamisesta sähköpostitse 27.4. ja sitä
koskeva muistutus 29.5.
Seuran tilintarkastajina vuonna 2017 toimivat Ilkka Vohlonen ja Jaakko Kaprio. Seuran
tilikausi jäi 588 € voitolliseksi.
TILAISUUDET
SES vuosikokous pidettiin 24.4.2017 THL:n tiloissa Helsingissä. Kokoukseen oli mahdollista
osallistua Skypen välityksellä.
Seura järjesti syysseminaarin 1.11.2017 Kela-talolla (Nordenskiöldinkatu 12) Helsingissä,
jonka kutsuttuna puhujana esiintyi Jaakko Nevalainen esityksellään ”Loyalty card data as
lifestyle indicator - first experiences with a new data source in health research”. Esityksen
diat toimitettiin soveltuvin osin jäsenille sähköpostitse.
Syysseminaarin yhteydessä järjestettiin Vuoden Nuori Epidemiologi-kilpailu 2017, jonka
voitti Tuija Jääskeläinen esityksellään ”The positive impact of general vitamin d food
fortilication policy on vitamin D status in a representative adult Finnish population: evidence
from an 11-y follow-up based on standardized 25-hydroxyvitamin D data Socioeconomic
inequalities in statin adherence under universal coverage – does sex matter?”. SES maksoi
palkintona 500 € vuoden nuorelle epidemiologille.
Seura ei valinnut tänä vuonna vuoden epidemiologia.
MUU TOIMINTA
Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seura pitää aktiivisesti yhteytä TSV:n
kanssa, ja välittää heidän kautta tullutta tiedotusta jäsenistölle tarpeen mukaan.
Seura julkaisi uuden logon ja uudet nettisivut (www.finepi.fi) 6.9.2017. Vanhat nettisivut
poistettiin saatavilta.
Seuran jäsenrekisterin uudistamisprosessi saatettiin loppuun. Seuran jäsenrekisteriä
ylläpidetään GoogleSheetin avulla.

Nordic Epi 2017 -kongressiin suunnitteluryhmään osallistuivat SES puolesta Eero Pukkala ja
Anssi Auvinen. Kokous pidettiin 13.-15.9.2017 Lundissa.
NorPEN (Nordic PharmacoEpidemiological Network) vuosikokouksen järjestelytoimintaan
osallistuivat SES hallituksesta Miia Artama ja Johanna Jyrkkä. Kokous pidettiin 1.-3.11.2017
Helsingissä.
Seura aloitti suunnittelemaan NordicEpi 2019 -kongressin, joka järjestetään syyskuussa 2019
Tampereella, SES vastaa kongressin järjestelyistä.

