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Vuosikokous
Kulunut toimikausi alkoi vuosikokouksella, joka pidettiin 15.2.2018
Helsingin kaupungin Tietokeskuksen tiloissa Ympyrätalolla
(Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki). Vuosikokouksessa keskusteltiin
seuran tulevaisuuden suunnitelmista ja valittiin seuralle uusi hallitus.
Vuosikokoukseen osallistui tällä kertaa 11 henkilöä.

Kansainvälinen yhteistyö
Seura on osallistunut kolmen muun pohjoismaisen sisarjärjestön kanssa
Scandinavian Journal of Statistics (SJS) -lehden julkaisemiseen. Lehti
ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Päätoimittajina toimivat professorit
Peter Dalgaard ja Niels Richard Hansen. Lehden hallituksen (Board)
puheenjohtaja on Thomas Scheike ja muut jäsenet Juha Karvanen,
Jukka Corander, Geir Olve Storvik, Rolf Larsson, J. Hjelmborg ja Hans
Karlsen. Suomesta hallituksen jäseninä toimivat professorit Juha
Karvanen (Jyväskylän yliopisto) ja Jukka Corander (Helsingin
yliopisto). Jälkimmäinen on hallituksessa ns. National Editor, joka on
valittu tehtävään Suomen Associate Editoreista. Lehden kustantajana
toimii Wiley-Blackwell, Yhdistynyt Kuningaskunta.
Lokakuussa 2018 Tilastoseura valtuutti Niko Lietzénin ja Tommi
Mäklinin edustamaan suomalaisia nuoria tilastotieteilijöitä sekä
Suomen Tilastoseuraa Pariisissa 29. - 31.10. ensimmäistä kertaa
järjestettyyn Regional Workshop of European young researchers in
statistics -tapahtumaan. Tapahtumassa keskusteltiin nuorten
tilastotieteilijöiden kansainvälisistä verkostoitumismahdollisuuksista.

Kansallinen yhteistyö
Marraskuussa 2018 Suomen tilastoseura ja Biostatistiikan seura
järjestivät yhdessä nuorten väitöskirjatutkijoiden illan 20.11.
Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. Illan tavoitteena oli saattaa
yhteen suomalaisia tilastotieteilijöitä eri aloilta ja tapahtuma sisälsikin
täten tieteellisen osuuden, jossa tutkijat pääsivät kertomaan
tutkimuskohteistaan, sekä epävirallisen verkostoitumisosuuden.
Osallistujien hyvien kokemuksien perusteella tapahtuma pyritään
järjestämään ensi vuonna uudestaan.
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Tilastoseuran 100-vuotisjuhlavuosi ja Tilastopäivät 2020
Suomen tilastoseura täyttää 100 vuotta vuonna 2020. Tilastopäivät,
jotka olisi tavallisen aikataulun mukaan järjestetty 2019, päätettiin
siirtää juhlavuoden kunniaksi satavuotisjuhlan yhteyteen 2020. Seuran
historiaa juhlistetaankin Tilastopäivien lisäksi julkaisemalla
Tilastosanasto 2020 -sanakirja, digitoimalla vanhoja materiaaleja
seuran taipaleen varrelta, keräämällä vuosikirjaan 2019-2020
kirjoituksia tilastotieteen historiasta sekä perinteisemmillä tavoilla.

Iltapäiväseminaarit
Toimikaudella järjestettiin kaksi iltapäiväseminaaria. Ensimmäinen
iltapäiväseminaari järjestettiin 12.4. teemalla "Mikä on relevanttia ja
luotettavaa tietoa ja mistä se tunnistetaan?" Helsingin kaupungin
Laituri-tilassa Kampissa. Toinen iltapäiväseminaari jatkoi saman aiheen
parissa 6.9., kun Suomen Tilastoseura ja Tilastokeskus järjestivät
seminaarin otsikolla "Tilastot muuttuvassa, vaihtoehtoisten totuuksien
maailmassa”. Molemmat seminaarit olivat menestyksekkäitä ja
keräsivät osallistujia myös Tilastoseuran ulkopuolelta.

Vuosikirja
Tilastoseuran vuosikirja 2017-2018 koottiin hallituskauden aikana ja on
matkalla painoon. Vuosikirjassa kerrotaan muun muassa Tilastoseuran
järjestämistä iltapäiväseminaareista, Pariisin nuorten
tilastotieteilijöiden tapaamisesta, esitellään yksi Leo Törnqvist
-palkinnon saanut pro gradu -tutkielma ja käsitellään puheenjohtajan
palstalla Tilastoseuran toimintaa yleisemmin.

Vanhojen vuosikirjojen digitointi
Tilastoseura on selvittänyt vuonna 2018 mahdollisuutta digitoida
seuran edelliset vuosikirjat ja saattaa ne yleiseen jakeluun. Vuosikirjojen
digitointiin on onnistuneesti haettu rahoitusta Suomen
tiedekustantajien liitolta, ja tammikuussa 2019 Tilastoseuran hallitus
hyväksyi Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteen tarjouksen
vuosikirjojen digitoinnista. Vanhat vuosikirjat tullaan digitoimaan ja
julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan tulevina vuosina.
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Tilastosanasto 2020
Suomen tilastoseuran pian satavuotisen taipaleen kunniaksi seura on
päättänyt käynnistää Tilastosanasto 2020 -hankkeen. Hankkeen
tavoitteena on tuottaa ajantasainen suomi-englanti-tilastosanasto, joka
sisältää laadukkaat käännökset nopeasti kehittyvän alan tuoreimmille
termeille. Tilastosanasto on tarkoitus julkaista vuonna 2020 seuran
satavuotisjuhlan yhteydessä.

Kyllikki Korven testamentti
Toukokuussa 2018 Tilastoseura sai tietää edesmenneen Kyllikki Korven
testamentanneen Suomen Tilastoseura r.y:lle 300 000 markkaa
sosiaali- ja terveydenhuollon kertomus-tietojärjestelmän (KETI) ja
Kyllikki Korven edustaman perustilastojärjestelmän
vertailuselvitykseen. Suomen Kulttuurirahaston hallitus hyväksyi
kesäkuussa 2018 Tilastoseuran ehdotuksen testamentin
toimeenpanosta, jossa testamentin tahto toteutuu rahoittamalla
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen tutkimusprofessorin Tarja
Heinon projektia, jossa Kyllikki Korven elämäntyön hengessä rahat
käytetään lastensuojelun tietopohjan kehittämiseen luomalla uusi
rekisteri lastensuojelun palveluja tarjoavien yksiköiden tiedoille.
Lastensuojelutilaston kerääminen lopetettiin Kyllikki Korven
eläköitymisen jälkeen ja testamentti mahdollistaa tilaston keräämisen
aloittamisen uudelleen nykyaikaisella tavalla sekä kansallisen
lastensuojelun tietopohjan yleisen kehittämisen.

Muu toiminta
Tilastoseura on myös International Statistical Instituten (ISI),
Federation of European National Statisical Societiesin (FENStatS),
Suomen tiedekustantajien liiton ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan
(TSV) jäsen.

Jäsenistö
Jäsenrekisteriin on toimikauden lopussa merkitty 285 jäsentä, joista
kymmenen on uusia jäseniä. Seuralla on 38 kunniajäsentä sekä 45
vapaajäsentä. Yhteisöjäseniä on kolme. Seurasta poistui toimikauden
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aikana seitsemän jäsentä.

Tiedotus
Jäsentiedotus on järjestetty toimikaudella sähköisesti. Kaksi
jäsenkirjettä, jäsenmaksulaskut ja muut tiedotteet julkaistiin seuran
verkkosivuilla sekä lähetettiin seuran jäsenille sähköpostitse. Seuran
verkkosivuilla julkaistiin hallituksen kokouspöytäkirjat.

Hallinto
Seuran hallitus kokoontui toimikaudella 9 kertaa. Hallitukseen
kuuluivat seuraavat henkilöt:
Pauliina Ilmonen
Ari Jaakola
Tommi Mäklin
Mikhael Koufos
Paula Bergman
Tommi Härkänen
Johanna Seppänen
Marianne Laalo
Pekka Pere
Jyrki Möttönen

esimies
varaesimies
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
opiskelijajäsen
jäsen
jäsen

Talous
Vuoden 2018 jäsenmaksun maksoi 102 jäsentä. Kaikkiaan vuoden 2018
aikana on jäsenmaksutuloja saatu 3520,00 euroa, joka sisältää
aiempien vuosien jäsenmaksuja 580,00 euroa. Tämän vuoden
perusteella jäsenmaksujen perintää pyritään tehostamaan.
Suurimmat tuloerät ovat olleet Kyllikki Korven legaatinmaksu (82
657,90 euroa) ja Suomen tiedekustantajien liitolta saatu seuran
vuosikirjojen digitointiin suunnattu apuraha (11 700,00 euroa).
Suurimmat kuluerät ovat aiheutuneet vuosikirjan toimituksesta (3
110,83 euroa) ja Tilastosanasto-projektista (1 210,52 euroa).

