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Suomen Tilastoseuran vuosikokous 25.2.2019 klo 17.00
Suomen Tilastoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään
25.2.2019 klo 17.00 Helsingin kaupungin Tietokeskuksen tiloissa
(Ympyrätalo 5. kerros, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki). Kokouksessa
valitaan seuran hallitus vuodelle 2019 ja käsitellään muut sääntömääräiset
kohdat. Kokouksen esityslista on nähtävillä Tilastoseuran verkkosivuilla
viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Vuosikokoukseen ovat paikalle
tervetulleita kaikki seuran jäsenet.
Mikäli et pääse paikalle, mutta haluat asettua ehdolle johonkin kokouksessa
täytettävistä pesteistä, otathan yhteyttä tilastoseuran sihteerin.

Iltapäiväseminaari 13.5. otsikolla “Artificial intelligence and statistics –
friends or foes”
Tilastoseura järjestää maanantaina 13.5. klo 13 – 16 Aalto-yliopiston
Otaniemen kampukselle vuoden 2019 ensimmäisen iltapäiväseminaarin
otsikolla ”Artificial intelligence and statistics – friends or foes”. Seminaari
käsittelee tilastotiedettä, tekoälyä, neuroverkkoja ja näiden sovelluksia.
Iltapäiväseminaarin yhteydessä keskustellaan siitä, mitä eroa on tekoälyllä ja
tilastotieteellä sekä siitä miten tilastotieteilijät voivat hyötyä
tekoälytutkimuksesta ja miten erilaisissa tekoälysovelluksissa voidaan hyötyä
tilastotieteen osaamisesta.
Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake julkaistaan myöhemmin.
Iltapäiväseminaarin esitelmien ja seminaarin kieli on englanti.

Seuraavat tilastopäivät 100-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 2020
Tilastoseura juhlii vuonna 2020 satavuotista taivaltaan. Juhlan kunniaksi sen
yhteydessä järjestetään myös seuraavat Tilastopäivät. Vuonna 2019 ei
järjestetä Tilastopäiviä, vaan ne siirtyvät vuodelle 2020, jonka jälkeen
Tilastopäivät järjestetään tuttuun tapaan kahden vuoden välein.

Kirjoita tilastotieteen historiasta seuran 100-vuotisjuhlan kunniaksi
Juhlavuoden 2020 kunniaksi vuosien 2019-2020 vuosikirjaan on päätetty
sisällyttää tilastotieteen historiaa käsittelevä osuus. Mikäli haluat kirjoittaa tai
julkaista mistä tahansa tilastotieteen historiaan liittyvästä aiheesta seuran
vuosikirjassa, on vuosikirja erinomainen paikka teksteille. Takaraja tekstien
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valmistumiselle tulee tarkentumaan myöhemmin, mutta alustavasti tekstejä
otetaan vastaan vuoden 2020 toiselle puoliskolle saakka ja vuosikirjassa
tullaan tarjoamaan mahdollisuus julkaista myös vertaisarvioitua tekstiä
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Lisätietoja tarvittaessa antaa seuran
sihteeri.

Ehdotuksia Leo Törnqvist -palkinnon saajiksi otetaan vastaan
Seuran hallitus on Tilastopäivien siirtymisestä huolimatta päättänyt jakaa Leo
Törnqvist -palkinnon parhaista vuosina 2017 ja 2018 hyväksytyistä pro gradu
-tutkielmista tavallisen aikataulun mukaan vuonna 2019. Ehdotuksia
palkinnon saajiksi ottaa 31.5.2019 asti vastaan seuran esimies Pauliina
Ilmonen (pauliina.ilmonen@aalto.fi) ja sihteeri (sihteeri@tilastoseura.fi).
Vuoden 2019 palkintoa seuraava Leo Törnqvist -palkinto ja parhaan
väitöskirjan palkinto jaetaan vuonna 2020 seuran 100-vuotisjuhlan ja
Tilastopäivien yhteydessä, jonka jälkeen palkintojen jako jatkuu tuttuun
tapaan kahden ja neljän vuoden välein.

Nuorten Tilasto-olympialaiset käynnistyvät 14.1.2019!
Tilastokeskuksen kilpailu on erilainen ja hauska tapa oppia tilastoista.
Kilpailun ensimmäinen vaihe on monivalintatehtäviä ja finaalissa toteutetaan
pieni tilastotutkimus. Voittajat jatkavat Euroopan-finaaliin, jonka suomalaiset
viimeksi voittivat! Tehtävät tehdään tietokoneella. Osallistua voi yksin tai 2-3
nuoren ryhmissä. Kilpailussa on kaksi osallistujakategoriaa: yläkoulu sekä
lukio ja ammatilliset oppilaitokset. Opettaja, ilmoita oppilaasi mukaan
31.1.2019 mennessä Tilastokeskuksen sivustolla.

Kerro tarinasi tilastoilla ja osallistu Tilastokeskuksen
tilastojulistekilpailuun!
Esitä tutkimus vapaavalintaisesta aiheesta tilastoposterissa.
Tilastokeskuksen tilastoposterikilpailu on kiva tapa oppia kriittistä
tilastojenlukutaitoa ja se sopii hyvin koulujen projekti- ja ilmiöpohjaisen
oppimisen tehtäväksi. Työt tehdään 2-5 opiskelijan ryhmissä. Kilpailussa on
kolme sarjaa: yläkoulu, lukio/ammatilliset oppilaitokset sekä uutena sarjana
yliopistot/ammattikorkeakoulut. Suomen voittajat palkitaan hyvin ja
voittajatyöt jatkavat kansainväliseen finaaliin!
Ilmoittautuminen, lisätietoa sekä aiempia kilpailutöitä Tilastokoulu-sivustolla
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(kohdassa Tilastokilpailut). Kilpailu jatkuu 1.3.2019 saakka, ilmoita oppilaat
mukaan viimeistään 1.2.2019.

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/.

Alennuksia Wileyn kirjallisuudesta Tilastoseuran jäsenille
Seuran jäsenenä olette oikeutettu -35% kirja-alennukseen Wileyn
julkaisemasta kirjallisuudesta, kun ostatte kirjallisuutta Wileyn verkkosivujen
kautta. Huomioittehan, että koodi on tarkoitettu vain Tilastoseuran jäsenille.
Koodi on saatavilla Tilastoseuran sihteeriltä sähköpostitse.

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.

Hyvää uutta vuotta toivottaen,
Suomen Tilastoseura ry
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