JÄSENKIRJE
2/2018
Iltapäiväseminaari 6.9. Tilastot muuttuvassa, vaihtoehtoisten
totuuksien maailmassa
Aika
6.9.2018 klo 13.00-16.00
Paikka Tilastokeskus, auditorio, 2 krs. (Työpajankatu 13, Helsinki)
Ilmoittautuminen: https://goo.gl/forms/caj7UFdlZpIsznZy2
Suomen Tilastoseuran ja Tilastokeskuksen iltapäiväseminaari teemasta ”Tilastot
muuttuvassa, vaihtoehtoisten totuuksien maailmassa” järjestetään torstaina
6.9.2018 klo 13.00-16.00 Tilastokeskuksen tiloissa. Seminaarin ohjelma:
13:00 – 13:20

Avaus ja johdanto seminaarin

Tilastoseuran puheenjohtaja Pauliina Ilmonen, Aalto yliopisto ja
tietopalvelujohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus.
13:20 – 14:00

Miten tilastotiede ja tilastot haastavat vaihtoehtoiset totuudet?

Tilastotieteen näkökulma
Yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti, Helsingin yliopisto – Tilastotieteen
näkökulma.
Tilastojen näkökulma
Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus.
14:00 – 14.30

Kahvitauko

14:30 – 15.00 Luotettavaa tilastoakin on osattava lukea; on tunnettava tiedon
käytön mahdollisuudet ja rajoitteet. Case: BKT
Suunnittelija Katri Soinne, Tilastokeskus.
15:00 – 15:30

Miten innostan nuoria tilasto-osaajiksi?

Tilasto-olympialaisten voittajanuorten esitys.
15:30 -16:00

Loppukeskustelu ja seminaarin päätös

Ilmoittautuminen iltapäiväseminaariin 3.9. mennessä tämän lomakkeen kautta.
Lomakkeella kerätyt tiedot hävitetään tilaisuuden jälkeen.
Tilaisuus on maksuton, tervetuloa!

c/o Pauliina Ilmonen
suomentilastoseura@gmail.com
PL 11100 Aalto-yliopisto
http://www.tilastoseura.fi
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
00076 Aalto

Tilastoseura
on Facebookissa.

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi.

Seuraa meitä myös
@tilastoseura.
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Julkaise Tilastoseuran vuosikirjassa 2017-2018
Tilastoseuran vuosikirjaan voi vielä 15.9. asti lähettää julkaistavaksi
vertaisarvioimatonta sisältöä. Sisältö voi olla mitä tahansa tilastotieteeseen liittyvää
kuvista tekstiin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vuosikirja julkaistaan
vuodenvaihteessa. Sisällön lähettäminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen
suomentilastoseura+vuosikirja@gmail.com.

Muista StatNet-lista
StatNet on suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattiseurojen
sähköpostilista, jossa jaetaan tilastotieteellistä ajankohtaista tietoa sekä
työmahdollisuuksia. Listalle voi liittyä kuka vaan ja se on erinomainen väline
lähiseudun tilastollisten tapahtumien sekä työpaikkojen seurantaan. Lisätietoja
listasta löydät osoitteesta http://www.helsinki.fi/statnet/.

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

c/o Pauliina Ilmonen
suomentilastoseura@gmail.com
PL 11100 Aalto-yliopisto
http://www.tilastoseura.fi
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos
00076 Aalto

Tilastoseura
on Facebookissa.

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi.

Seuraa meitä myös
@tilastoseura.

