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Suomen Tilastoseuran vuosikokouksen kuulumisia 

Seuran vuosikokous järjestettiin 25.2.2019 Helsingissä. Kokouksessa 
valittiin seuralle uusi hallitus toimikaudelle 2019 seuraavalla 
kokoonpanolla 

Pauliina Ilmonen (esimies) 
Ari Jaakola (varaesimies) 
Tommi Mäklin (sihteeri) 
Mikhael Koufos (rahastonhoitaja) 
Paula Bergman 
Tommi Härkänen 
Jyrki Möttönen 
Pekka Pere 
Johanna Seppänen 
Riku Laine 

Marianne Laalo (1. varajäsen) 
Niko Lietzén (2. varajäsen) 
Lauri Viitasaari (3. varajäsen) 

Kokouksen pöytäkirja ja seuran toimintakertomus vuodelta 2018 ovat 
luettavissa seuran verkkosivuilla. Onnea valituille! 

Tilastopäivät ja Tilastoseuran 100-vuotisjuhla 14.-15.5.2020 

Suomen Tilastoseuran perustamisesta tulee vuonna 2020 kuluneeksi 
100 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan sopivalla arvokkuudella toukokuussa 
2020 järjestettävien Tilastopäivien yhteydessä Helsingissä. Satavuotisen 
taipaleen kunniaksi Tilastoseura palkitsee tuttuun tapaan ansioituneita 
väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia ja julkaisee 2020-luvulle päivitetyn 
tilastosanaston sekä artikkeleita seuran ja tilastotieteen historiasta 

Uusia kirja-alennuksia kustantajilta 

Seuran jäsenenä olette oikeutettu 25% kirja-alennukseen CRC Pressin ja 
35% alennukseen Wileyn julkaisemasta kirjallisuudesta. Alennus 
lunastetaan alennuskoodilla, jota voi pyytää seuran sihteeriltä. 
Alennukset ovat voimassa vain kustantajien verkkosivuilta ostettaessa. 

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

 
Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi. Seuraa meitä myös 

@tilastoseura. 

http://tilastoseura.fi/fi/wp-content/uploads/2019/02/pk_sts_vk_2019.pdf
http://tilastoseura.fi/fi/wp-content/uploads/2019/02/sts_toimintakertomus_2018.pdf
https://www.crcpress.com/
https://www.wiley.com/
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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Iltapäiväseminaari “Artificial intelligence and statistics – friends or 
foes” 

Tilastoseura järjestää maanantaina 13.5. klo 13 – 16 Aalto-yliopiston 
Otaniemen kampukselle maksuttoman ja kaikille avoimen 
iltapäiväseminaarin. Seminaarin kieli on englanti. Tervetuloa! 

Aika 13.5.2019 13.00-17.00 
Paikka Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu, Otakaari 1, 

2. kerros, Luentosali B 
Ilmoittaudu https://forms.gle/gyvNa13t9YXAbbRn8 

13.00 Pauliina Ilmonen, Finnish Statistical Society & Aalto University 
AI Meets Statistics 

13.10 Saara Hyvönen, Dain studios 
Data in Modern Business: Have a Solid Foundation & Use What Works 

13.50 Paavo Raittinen, Aalto University 
On Randomness of Random Forest Classification in High-dimensional 
Lipidomic Data  

14.15 Coffee and Juice Break, 
International Statistical Poster Competition (for students)  
Winners' Poster Session 

14.50 Juho Kannala, Aalto University 
Artificial Intelligence and Vision 

15.30 Statistics Finland - International Statistical Poster Competition Awards 
Reija Helenius, Statistics Finland, International Statistical Literacy 
Project, Pauliina Ilmonen 

16.00 Matias Heikkilä, Futurice 
AI and Statistics in Digital Business 

16.25 Ilkka Särkiö, Dagmar 
Is This AI? Topical Trend Identification with Statistical Methods for 
Marketing Use 

16.50 Pauliina Ilmonen 
Definitely Friends 

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

 
Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi. Seuraa meitä myös 

@tilastoseura. 

https://forms.gle/gyvNa13t9YXAbbRn8
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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Pohjoismainen tilastokonferenssi Helsingissä 26.-28.8.2019 

Tilastokeskus järjestää Pohjoismaisen tilastokonferenssin Nordic 
Statistical Meeting (NSM2019) Marina Congress Centerissä 
Helsingissä 26.-28.8.2019. Konferenssin teemana on Facts for Future. 

Konferenssi tuo tilastoalan ja tiedonkäyttäjät yhteen keskustelemaan 
parhaista käytännöistä ja viimeaikaisista tilastoalan innovaatioista. 
Konferenssissa on pääseminaarin lisäksi lyhytkursseja ja workshoppeja. 
Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.nsm2019.fi. 

Hyödynnä ennakkohinta ja ilmoittaudu mukaan 30.4.2019 mennessä. 
Lisätietoa konferenssist sekä ohjelma ja ilmoittautumislinkki 
verkkosivuilla. Konferenssin kieli on englanti. 

Lisätiedustelut konferenssin sisällöstä tutkimuspäällikkö Faiz Alsuhail ja 
järjestelyistä tapahtumakoordinaattori Leila Kaunisharju, 
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi 

Ehdotuksia Leo Törnqvist -palkinnon saajiksi otetaan vastaan 

Seuran hallitus jakaa Leo Törnqvist -palkinnon parhaista vuosina 2017 ja 
2018 hyväksytyistä pro gradu -tutkielmista tavallisen aikataulun mukaan 
vuonna 2019 Tilastopäivien siirtymisestä vuoteen 2020 huolimatta. 
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. 

CRC Press tarjoaa e-koostekirjan R-ohjelmointikielestä 

Osana Tilastoseuran yhteistyötä CRC Pressin kanssa alennuskoodien 
muodossa, kustantaja tarjoaa ladattavaksi lataajan yhteystietoja vastaan 
e-kirjan Using R, johon on koostettu kuusi kappaletta R-ohjelmointikielen 
käytöstä. Koostekirjan voi ladata CRC Pressin Tilastoseuran jäsensivulta 
ja kustantajalle voi myös lähettää Tilastoseuran kautta ehdotuksia 
muiden vastaavien koostekirjojen tuottamiseksi. 

c/o Pauliina Ilmonen suomentilastoseura@gmail.com Tilastoseura  
PL 11100 Aalto-yliopisto http://www.tilastoseura.fi  on Facebookissa. 
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos  
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Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi. Seuraa meitä myös 

@tilastoseura. 

http://www.nsm2019.fi/
http://www.nsm2019.fi/
mailto:pauliina.ilmonen@aalto.fi
mailto:sihteeri@tilastoseura.fi
https://www.crcpress.com/go/finnish_stats_society?utm_source=shared_link&utm_medium=post&utm_campaign=B190305516
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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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 tai tilastoseuran historiaan 
liittyvästä aiheesta, on vuosikirja erinomainen paikka teksteille. Takaraja 
tekstien 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. 

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. 

 

Hyvää alkukevättä toivottaen, 

Suomen Tilastoseura ry 
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