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Tervehdys jäsenille 

Vuosi lähenee loppuaan ja uuden vuoden tapahtumat siintävät jo silmissä. 

Alkuvuodesta julkaistaan Tilastoseuran vuosikirja, ja myöhemmin keväällä 

järjestetään Tilastopäivät. 

Seuraavat Tilastopäivät pidetään Turussa toukokuussa 2017. Tilastopäivien aiheena 

on Missing Data. Tapahtumasta tiedotetaan myöhemmin Tilastoseuran nettisivuilla 

ja sähköpostitse jäsenistölle, sekä Facebookissa ja Twitterissä. 

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 Moodiin tai Tilastoseuran hallituksen 

opiskelijajäseneen! Yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/moodi-

ry/yhteystiedot . 

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 

Pyrimme pitämään Tilastoseuran jäsenrekisteriä jatkuvasti ajantasaisena ja 

toivommekin, 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 vuosikirja 2015-2016 

Tilastoseuran vuosikirja 2015-2016 julkaistaan alkuvuodesta 2017. Koska pyrimme 

siirtymään toiminnassa entistä ekologisempiin toimintatapoihin, julkaisemme 

Tilastoseuran vuosikirjan sähköisessä muodossa. Vuosikirja on mahdollista 

kuitenkin tilata 12 euron hintaan (+postituskulut) paperimuodossa ilmoittamalla siitä 

seuran sihteerille 31.1.2017 mennessä.  

 

Tervetuloa Tilastoseuran vuosikokoukseen 

Aika: 23.2.2017. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. 

Paikka: Ilmoitetaan myöhemmin. 

Kokouksessa käydään läpi menneen vuoden toiminta, valitaan seuralle uusi hallitus, 

sekä käsitellään muut vuosikokoukselle sääntöjen mukaan kuuluvat asiat. 

Kokouksessa on pieni tarjoilu. Kokouksen esityslista julkaistaan tammikuussa 2017 

seuran nettisivulla.  

Hallitukseen haetaan uusia innokkaita jäseniä. Rooleista ainakin sihteerin tehtävään 

etsitään uutta tekijää. 

Ilmoitathan tulostasi etukäteen seuran sihteerille sähköpostitse 

suomentilastoseura@gmail.com. Mikäli hallituksessa toimiminen kiinnostaa, mutta 

et pääse kokoukseen paikalle, ilmoitathan myös tästä etukäteen.  

 

Tulevia tapahtumia 
 

18.-19.5.2017 Tilastopäivät, Turku 

Tilastopäivien aiheena on tällä kertaa puuttuva tieto ja sen käsittely. Lisää tietoa 

tapahtumasta tulossa ensi vuoden puolella.  
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11.-14.7.2017 Satellite Conference, Rabat, Morocco 

The International Association for Statistical Education (IASE) is pleased to 

announce that its 10th Satellite Conference will take place July 11-14 in Rabat, 

Morocco, just before the 61st World Statistics Congress (WSC61; July 16-21 in 

Marrakesh in Morocco). IASE Satellites bring 80-120 participants from around the 

world and the host country to share their passion, expertise and experiences in 

statistics education. Many delegates continue to the larger WSC which has 

numerous sessions related to statistics education, but many come just for the 

Satellite meeting. 

 

The 2017 Satellite conference will be organized around the broad theme *Teaching 

Statistics in a Data Rich World*. It is co-organized by IASE and IAOS (Int'l 

Association for Official Statistics) and will be hosted by the Faculty of Sciences at 

the campus of the University Mohammad V in the city of Rabat. 

Read more behind these conference web links: 

http://bit.ly/IASE2017 or 

http://iase-web.org/conference/satellite17 

 

16.-21.7.2017 World Statistic conference Conference, Marrakech, Morocco 

The biennial WSC is the flagship conference of the International Statistical Institute 

(ISI) and its seven associations. It brings together eminent statisticians and 

members of the statistical community from the five continents to present, discuss, 

promote and disseminate research and best practices in every field of Statistics and 

its applications. 

Read more on the website http://www.isi2017.org/  

  

 

 

Tilastoseuran hallitus haluaa toivottaa koko jäsenistölle 

rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta! 
 

 

Terveisin, 

Suomen Tilastoseura ry 
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