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TERVEHDYS JÄSENILLE 

Tilastoseura ja Suomen Syöpärekisteri järjestivät 18. marraskuuta iltapäiväseminaarin, jonka 
aiheena oli Suomen Syöpärekisteri – tilastointia ja tutkimusta. Seminaarissa käsiteltiin mm. 
Syöpärekisterin tilastotoimintoja sekä syöpäseulontojen tilastollista tutkimusta. 
Tilastoseuran uusi vuosikirja postitetaan jäsenille joulukuun alussa. Vuosikirja pitää sisällään mm. 
katsauksen seuran toimintaan tulevina vuosina sekä materiaalia Tilastopäiviltä ja 
iltapäiväseminaareista vuosilta 2013–2014. 

Seuraavat Tilastopäivät pidetään Helsingissä elokuussa 2015. Tilastopäivien aiheena on Big Data in 
Biomedical Research. Tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin Tilastoseuran nettisivuilla ja 
seuraavassa jäsenkirjeessä. 

MUISTA OPISKELIJAT 

Tilastoseura pitää yhteyttä tilastotieteen tuleviin toivoihin Helsingin yliopiston tilastotieteen 
opiskelijoiden yhdistyksen, Moodi ry:n kautta. Moodin edustaja istuu myös perinteiden mukaisesti 
Tilastoseuran hallituksessa opiskelijajäsenenä. Muistathan, että opiskelijat ovat aina valmiita 
vastaanottamaan uusia haasteita mielenkiintoisten projektien parissa esim. opinnäytetöitä varten. 
Jos haluat tavoittaa tilastotieteen opiskelijoita, ota yhteyttä Moodin tai Tilastoseuran hallituksen 
opiskelijajäseneen! Yhteystiedot löydät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/moodi-ry/yhteystiedot. 

KANSAINVÄLINEN TILASTOKILPAILU 2014–2015 

Kansainvälinen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailu on nyt käynnissä. Kilpailun tavoitteena on 
edistää koululaisten yhteiskunnallisen ja numeerisen tiedon käyttöä ja ymmärtämistä. 

Oppilaat tekevät pienen tutkimuksen haluamastaan aiheesta ja kokoavat tutkimuksen kulun ja 
saamansa tulokset posteriin. Posterit lähetetään Tilastokeskukseen Suomen kansallisen raadin 
arvioitavaksi. Kansallisten kilpailujen jälkeen eri maiden voittajat kilpailevat kansainvälisestä 
voitosta sekä yläkoulu- että lukiosarjassa. Kansainväliset voittajaposterit esitellään ISI:n 
järjestämässä Maailman 60. tilastollisessa konferenssissa kesällä 2015. 
Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden 
opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry. 
Kilpailuun voi osallistua tammikuun 2015 loppuun mennessä. Lisätietoa kilpailusta löytyy 
Tilastokeskuksen Tilastokoulusta sivulta http://tilastokoulu.stat.fi. 

FENStatS:N KUULUMISIA 

Vuonna 2013 perustetun Euroopan tilastoseurojen kattojärjestön, Federation of European National 
Statistical Societies (FENStatS), tavoitteena on yhdistää useiden pienten seurojen voimat ja saada 
aikaan uudenlaista yhteistyötä muun muassa tiedotuksen ja koulutuksen alueilla. Marraskuussa 
järjestettiin kokous, jonka sisältöön voi tutustua sivulla 

http://cdss.sta.uniroma1.it/index.php/dssconference/cess2014. 
Syksyllä 2015 järjestetään FENStatSin koordinoima ”ECAS course on Statistical Analysis of 
Network Data”, josta löytyy lisätietoa sivulta http://www.statistik.lmu.de/ecas/. 
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TERVETULOA TILASTOSEURAN VUOSIKOKOUKSEEN 

Aika: Tiistai 17.2.2015 klo 16.15–18.00 
Paikka: Sattuma, Tilastokeskus, Työpajankatu 13, Helsinki  

Kokouksessa käydään läpi menneen vuoden toiminta, valitaan seuralle uusi hallitus sekä käsitellään 
muut vuosikokoukselle sääntöjen mukaan kuuluvat asiat. Kokouksessa on kahvi- ja pullatarjoilu.  

Kokouksen esityslista julkaistaan tammikuussa 2015 seuran nettisivuilla osoitteessa 
www.tilastoseura.fi. Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan sihteerille sähköpostitse 
osoitteeseen sihteeri@tilastoseura.fi torstaihin 12.2.2014 mennessä. 

TULEVAT SEMINAARIT JA KONFERENSSIT 

NTTS 2015: New Techniques and Technologies for Statistics 
March 10–12, 2015, Brussels, Belgium 

New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) is an international biennial scientific 
conference series (organised by Eurostat) on new techniques and methods for official statistics, and 
the impact of new technologies on statistical collection, production and dissemination systems. 
http://www.cros-portal.eu/content/ntts-2015 

IWMS-2015: 24th International Workshop on Matrices and Statistics 
May 25–28, 2015, Haikou City, Hainan Province, China 

The purpose of this ILAS-endorsed Workshop is to stimulate research and, in an informal setting, to 
foster the interaction of researchers in the interface between statistics and matrix theory. The 
Workshop will provide a forum through which statisticians may be better informed of the latest 
developments and newest techniques in linear algebra and matrix theory and may exchange ideas 
with re-searchers from a wide variety of countries. 
http://people.uta.fi/~simo.puntanen/IWMS-2015-Hainan-Announcement.pdf 

BaNoCoSS-2015: Fourth Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics 
Aug 24–28, 2015, Helsinki, Finland 

BaNoCoSS-2015 is a scientific conference presenting developments on theory, methodology and 
applications of survey statistics in a broad sense. 

The conference provides a platform for discussion and exchange of ideas for a variety of people. 
These include, for example, statisticians, researchers and other experts of universities, national 
statistical institutes, research institutes and other governmental bodies, and private enterprises, 
dealing with survey research methodology, empirical research and statistics production. 

http://isi-iass.org/home/events/fourth-baltic-nordic-conference-on-survey-statistics-banocoss-2015/ 

Tilastoseuran hallitus toivottaa kaikille seuran jäsenille 

Rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2015! 
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