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Iltapäiväseminaarit 2018 

Ensi vuonna pyrimme järjestämään ainakin kaksi iltapäiväseminaaria, joista 
ensimmäinen tammi-helmikuussa. Huhti-toukokuussa järjestetään toinen 
iltapäiväseminaari, jossa käsitellään luotettavaa tietoa ja sen tunnistamista. 
Iltapäiväseminaareista tiedotetaan lisää myöhemmin. 

Oletko valokuvannut Tilastoseuran tapahtumissa? 

Tilastoseura on ottanut tavoitteekseen digitalisoida seuran historian aikana 
syntyneitä materiaaleja, joista näyttävimpinä valokuvat. Tarvitsemme kuitenkin 
valokuvien julkaisemiseen luvan tekijänoikeuksien haltijoilta. Mikäli olette ottanut 
valokuvia jossain Tilastoseuran tapahtumassa tai tunnette valokuvaajan, pyydämme 
teitä olemaan yhteydessä seuran sihteeriin tekijänoikeuksien luovutusta varten. 

Alennuksia ammattikirjallisuudesta Tilastoseuran jäsenille 

Seuran jäsenenä olette oikeutettu kirja-alennuksiin seuraavilta kustantajilta: 

● Wiley -35% 
● CRC press ja Routledge -20% 
● Cambridge University Press -20% tilastotieteen ja lähialojen kirjallisuudesta. 
● Springer -20% 12.1.2018 asti 

Alennukset ovat voimassa vain Tilastoseuran jäsenille. Alennukseen oikeuttava 
koodi on lähetetty seuran jäsenille sähköpostitse. 

Vuosikirjaan 2017-2018 vertaisarvioitu osio 

Tilastoseuran seuraavaan vuosikirjaan sisällytetään vertaisarvioitu osio tieteellisiä 
tekstejä varten. Vuosikirja on mainio tilaisuus julkaista tilastotieteellistä tekstiä 
suomeksi tai ruotsiksi vertaisarvioituna. Kirjaan voidaan hyväksyä myös 
englanninkielisiä tekstejä. Vuosikirjasta julkaistaan avoin e-versio seuran 
verkkosivuilla sekä painettu kirja alkuvuodesta 2019. Vertaisarvioitujen tekstien 
lähettämisestä ohjeistetaan myöhemmin. Vertaisarviointi suoritetaan nimettömänä 
sekä arvioijien, että arvioitavien osalta. 

 

 

 

Luonnonvarakeskuksen Generalized Linear Mixed Models -workshop 

Luonnonvarakeskus järjestää 19.-22.3.2018 työpajan aiheella Workshop on 

c/o Jyrki Möttönen, PL 18 suomentilastoseura@gmail.com Suomen Tilastoseura  
00014 Helsingin yliopisto http://www.tilastoseura.fi  on Facebookissa. 

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi. Seuraa meitä myös 
@tilastoseura. 

mailto:suomentilastoseura@gmail.com
http://www.tilastoseura.fi/
https://www.facebook.com/suomentilastoseura/
https://docs.google.com/forms/d/15gvtSFLy97jXRr_kOx3TYlmfrHouQUcMVfdmrqBaLd4/viewform?pref=2&pli=1&edit_requested=true
https://twitter.com/tilastoseura
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Generalized Linear Mixed Models: Concepts and Applications by Prof. Walter 
W. Stroup (University of Nebraska-Lincoln) Lapland Hotel Luostotunturissa 
Luostossa. Lisätietoja sekä ilmoittautuminen 30.11. mennessä osoitteessa: 
https://www.lyyti.fi/p/Workshop_on_Generalized_Linear_Mixed_Models_8054 

Tilasto-olympialaiset 

Euroopan tilasto-olympialaiset on uusi kilpailu yläkoululaisille ja lukiolaisille sekä 
toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kilpailu on hauska ja 
innostava tapa tutustua tilastoihin. Se herättää oppilaiden ja opettajien kiinnostuksen 
todellista tilastotietoa kohtaan sekä kannustaa soveltamaan tilasto-osaamista 
käytännössä. Tehtävät sisältävät monivalintaa, tilastollisen tiedon tulkintaa ja 
etsintää sekä pienen tutkimuksen tekoa. 
 
Suomen kilpailun voittajat palkitaan Tilastokeskuksella raha- ja tavarapalkinnoin. 12 
Euroopan maata järjestää kansallisen kilpailun. Kansallisissa kilpailuissa 
menestyneet jatkavat eurooppalaiseen finaaliin, jonka voittajat palkitaan Puolassa. 

Ilmoittautuminen 31.1.2018 mennessä Tilastokeskuksen sivuilla. 
Tykkää Facebookissa ja katso video! 

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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