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Tilastoseuran vuosikokouksen 2017 kuulumiset 

Suomen Tilastoseuran vuosikokous pidettiin 23.2. Tilastokeskuksen tiloissa. 
Kokouksessa valittiin Tilastoseuralle uusi hallitus seuraavalla kokoonpanolla: 

Jyrki Möttönen esimies 
Ari Jaakola varaesimies 
Tommi Mäklin sihteeri 
Emma Kämäräinen rahastonhoitaja 
Paula Bergman 
Tommi Härkänen 
Tara Junes 
Pihla Oksanen 
Pekka Pere 
Johanna Seppänen 

Vuoden 2017 toiminnantarkastajiksi valittiin Ilkka Mellin ja Maria Valaste. 
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Leena Kalliovirta ja Mika Gissler. Vuosikokouksen 
sekä hallituksen pöytäkirjat vuodelta 2016 löytyvät seuran nettisivuilta. 

Tilastoseuran vuosikirja 2015-16 julkaistu 

Tilastoseuran vuosikirja 2015-2016 valmistui toukokuussa ja julkaistaan 
sähköisessä muodossa tämän jäsenkirjeen yhteydessä. Kirjan voi hankkia 
ilmaiseksi seuran verkkosivuilta pdf-muodossa osoitteesta Vuosikirja 2015-2016. 
Vuosikirjoja on myös painettu muutama kappale, joita on mahdollista tilata seuran 
sihteeriltä hintaan 15e niin kauan kuin kirjoja riittää. 

Tilastopäiviä 2017 vietettiin Turussa 

Joka toinen vuosi järjestettäviä Tilastopäiviä vietettiin 18.5. ja 19.5. Turussa Turun 
yliopiston tiloissa. Tilastopäivien teemana oli tällä kertaa “MISSING DATA OR 
MISSING INFORMATION?” ja tapahtuman pääpuhujana professori Niels Keiding 
Kööpenhaminan yliopistosta. Tapahtumassa jaettiin myös perinteisesti Leo 
Törnqvist -palkinnot parhaista opinnäytetöistä sekä neljän vuoden välein jaettava 
väitöskirjapalkinto. Suomen Tilastoseura palkitsi seuraavat henkilöt ja työt: 

Väitöskirjapalkinto: 
Johan Pensari - Structure Learning of Context-Specific Graphical Models 

Leo Törnqvist -palkinto: 
Niko Liétzen - New Approach to Complex Valued ICA: From FOBI to AMUSE 
Santtu Tikka - Kausaalivaikutusten identifiointi algoritmisesti 
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Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi. Seuraa meitä myös 
@tilastoseura. 
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Iltapäiväseminaari Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 

Seuraava iltapäiväseminaari järjestetään keskiviikkona 30.8. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksella. Tapahtumasta tiedotetaan lisää lähempänä ajankohtaa 
sähköpostitse ja seuran verkkosivuilla. 

European Meeting of Statisticians -konferenssi Helsingissä 

Tilastoseura on mukana järjestämässä Helsingissä 24. - 28.7. pidettävää European 
Meeting of Statisticians (EMS) -konferenssia. Konferenssi järjestetään Helsingin 
yliopiston keskustakampuksella ja ilmoittautuminen on auki 18.6. asti. Lisätietoja 
EMS-konferenssista löydät osoitteesta http://ems2017.helsinki.fi/. 

Vuoden 2017 jäsenmaksut 

Seuran jäsenmaksut vuonna 2017 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. 

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 sihteeri@tilastoseura.fi tai 
suomentilastoseura@gmail.com. 

 

 

 

Terveisin, 
Suomen Tilastoseura ry 
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