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Tilastoseuran vuosikokouksen 2016 kuulumiset 

Suomen Tilastoseuran vuosikokous pidettiin 26.2.2016 Helsingin yliopiston tiloissa. 

Kokouksessa valittiin Tilastoseuralle uusi hallitus, jonka kokoonpano on seuraava: 

Jyrki Möttönen esimies  

Ari Jaakola varaesimies  

Paula Bergman sihteeri   

Emma Kämäräinen rahastonhoitaja   

Tommi Härkänen jäsen   

Tara Junes jäsen   

Pihla Oksanen opiskelijajäsen   

Pekka Pere jäsen   

Johanna Seppänen jäsen 

Vuoden 2016 toiminnantarkastajiksi valittiin Timo Alanko ja Maria Valaste. 

Varatoiminnantarkastajina toimivat Mika Gissler ja Leena Kalliovirta. 

Vuosikokouksen pöytäkirja, toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot sekä hallituksen 

kokousten pöytäkirjat löytyvät seuran nettisivuilta osoitteesta 

http://www.tilastoseura.fi/esittely/hallitus/. 

Vuoden 2016 jäsenmaksut 

Seuran jäsenmaksut vuonna 2016 ovat samat kuin edellisenä vuonna: varsinainen 

jäsen 25 €, opiskelijajäsen 10 €, yhteisöjäsen 200 €, ainaisjäsen 250 €. Lasku 

lähetetään varsinaisille jäsenille sekä opiskelija- ja yhteisöjäsenille yhdessä tämän 

jäsenkirjeen kanssa. 

Tilastoseura verkossa 

Tuoreimmat tiedot tapahtumista, kuten kevään iltapäiväseminaarista ja seuran 

toiminnasta löytyvät Tilastoseuran nettisivuilta osoitteessa http://www.tilastoseura.fi. 

Samassa osoitteessa voit päivittää yhteystietosi. Nettisivujen etusivun ”Uutisia ja 

työpaikkoja” -kohdasta löydät myös tietoa tilastoalan avoimista työpaikoista. 

Vinkkaathan sihteerille, mikäli sivuilla ei näy tiedossasi olevan avoimen työpaikan 

tietoja. 

 

Suomen Tilastoseura on nyt  

Facebookissa. Käy tykkäämässä!  

 

Seuraa meitä myös  

Twitterissä @Tilastoseura1 
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Ovatko yhteystietosi ajan tasalla 

Päivitämme Tilastoseuran jäsenrekisteriä ajantasaiseksi ja toivoisimmekin, että 

jäsenet kävisivät päivittämässä mahdollisesti muuttuneet yhteystietonsa 

klikkaamalla tästä. (Tai mene verkkosivulle www.tilastoseura.fi ja valitse sieltä 

Jäsenyys  Muutoslomake) Päivitäthän myös mahdollisen sähköpostiosoitteesi. 

Näin viestimme tavoittavat jäsenet mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli olet 

epävarma siitä, ovatko tietosi ajan tasalla, älä epäröi ottaa yhteyttä sihteeriin 

sähköpostitse suomentilastoseura@gmail.com. 

 

Tilastoseuran sähköpostiosoite on muuttunut 

Suomen Tilastoseura on siirtynyt käyttämään Gmail-sähköpostiosoitetta. Jatkossa 

tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta suomentilastoseura@gmail.com. 

 

Tulevia tapahtumia 

22.-24.8.2016 Nordiskt Statistikermöte, Stockholm, Sweden 

Nordiskt statistikermöte takes place every third year. It is the  

largest, most important and enjoyable meeting place in 2016 for  

statisticians in the Nordic countries. 

Nordiskt statistikermöte offer a number of courses, workshops and  

presentations. Networking and sharing of knowledge is an important part  

of the Nordiskt statistikermöte. Therefore the event include 70 short  

presentations by colleagues from the Nordic statistical agencies. The  

presentations deal with different aspects of this year's theme, which is  

divided into four sub-themes: The role of statistics in society,  

Interaction with users, Data collection and Efficient statistical  

production. 

More information about the event here: http://www.scb.se/en_/nsm2016/ 
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12.-14.10.2016 European R users meeting (eRum), Potznan, Poland 

European R users meeting (eRum) is an international conference that aims at 

integrating users of the R language. eRum 2016 will be a good chance to exchange 

experiences, broaden knowledge on R and collaborate. One can participate in 

eRum 2016: (1) with a regular oral presentation, (2) with a lightning talk, (3) with a 

poster presentation, (4) or attending without presentation or poster.  

More information about the event here: http://erum.ue.poznan.pl/ 

 

20.–21.10.2016 Conference of European Statistics Stakeholders (CESS), Budapest, Hungary 

ESAC järjestää yhteisyössä Eurostatin ja yhteistyökumppanien kanssa – the 

European Central Bank, the Federation of European National Statistical Societies 

and the Hungarian Central Statistical Office with the involvement of the Hungarian 

Statistical Association – konferenssin: 

*Conference of European Statistics Stakeholders (CESS) 20-21 October 2016, 

Budapest* 

Konferenssin tavoitteena on saattaa yhteen tilastojen käyttäjät ja tuottajat, käydä 

keskustelua ajankohtaisista kehittämistarpeista (uusia tietotarpeita, ym.), jakaa 

kokemuksia onnistuneista tilastouudistuksista (uudet aineistot, uudet menetelmät, 

uudenlaiset yhteistyökuviot, uudet tilastopalvelut, jne.) unohtamatta tilastotiedon 

välittämisen tai saatavuuden alati kehittyvää kenttää. 

Tervetuloa mukaan Budapestiin! 

Tapahtuma on ilmainen!  Lisätietoa mm. tästä osoitteesta: 

http://www.tilastoseura.fi/20-21-10-2016-conference-of-european-statistics-

stakeholders-cess-budapest-hungary/ 

 

 

Terveisin, 

Suomen Tilastoseura ry 
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