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Tilastopäivät ja Tilastoseuran 100-vuotisjuhla 14.-15.5.2020

Seuraavat tilastopäivät järjestetään 14.5.-15.5.2020 Aalto yliopiston tiloissa
Espoon Otaniemessä.

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/XLmnmM6mPnWndNC87
Posterisubmissio: https://forms.gle/ZY85Nirg2CYiMaw47 (30.4. mennessä)

Tilastopäivät 2020 juhlistaa Suomen tilastoseuran satavuotista taivalta
tilastotieteen edistäjänä. Juhlavuoden kunniaksi tilastopäivät 2020 esittelee
laajan kattauksen tilastotiedettä ja sovelluksia yhteiskunnassa sekä tieteen eri
osa-alueilla. Esitelmien pitäjät edustavat tilastotieteen kansainvälistä
huipputasoa ja aiheet vaihtelevat matemaattisesta menetelmäkehityksestä ja
tilastotieteen historiasta taloustieteisiin, koneoppimiseen, ympäristötieteisiin,
sekä kansanterveyteen. Pääpuhujaksi on kutsuttu Royal Statistical Societyn
(RSS) presidentti ja Imperial College Londonin professori Deborah Ashby.
Muut puhujat tilaisuudessa löytyvät Tilastoseuran verkkosivuilta osoitteesta
http://tilastoseura.fi/tilastopaivat/. Esitelmien pääasiallinen kieli on englanti.

Tilastopäivien osallistumismaksut ovat

● Tilastoseuran jäsenille 100 euroa.
● Tilastoseuran opiskelijajäsenille: 0 euroa ilman illallista, 70 euroa

illallisen kanssa.
● Muut 130 euroa.

Osallistumismaksu kattaa konferenssimateriaalin, kahvit, sekä illallisen.
Maksuohjeet lähetetään ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse.

Tilastopäivillä on myös mahdollista pitää posteriesitys, ja Tilastoseura
palkitsee parhaan opiskelijan pitämän posterin. Lisätiedot posteriesityksestä
löytyvät posterisubmissiolomakkeelta.

Lisätietoja tarvittaessa antavat

Lauri Viitasaari (etunimi.sukunimi@iki.fi), järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Pauliina Ilmonen (etunimi.sukunimi@aalto.fi), tilastoseuran esimies

https://forms.gle/XLmnmM6mPnWndNC87
https://forms.gle/ZY85Nirg2CYiMaw47
http://tilastoseura.fi/tilastopaivat/
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Vuosikokous 11.2. Helsingissä

Suomen Tilastoseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään tiistaina
11.2. klo 17.00 Helsingin kaupungin kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikön
tiloissa (Ympyrätalo, Siltasaarenkatu 18-20 A, 5. krs, 00530 Helsinki).
Kokouksessa valitaan seuran hallitus vuodelle 2020 ja käsitellään muut
sääntömääräiset kohdat. Kokouksen esityslista on nähtävillä Tilastoseuran
verkkosivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokoukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Pyydämme
ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen paikalle saapumisestanne Tilastoseuran
sihteerille sähköpostitse (sihteeri@tilastoseura.fi). Mikäli ette pääse paikalle,
mutta haluatte asettua ehdolle johonkin kokouksessa täytettävistä pesteistä,
voitte ilmoittaa halukkuudestanne Tilastoseuran sihteerille.

Afterwork-tapahtuma perjantaina 31.1. Helsingissä

Tilastoseura järjestää uuden vuoden 2020 kunniaksi vapaamuotoisen
afterwork-henkisen yhteenkokoontumisen perjantaina 31.1. klo 17.00
eteenpäin Helsingissä panimoravintola Bruuverissa (Kampin kauppakeskus,
Fredrikinkatu 63 AB). Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen, tervetuloa!

Ehdotuksia parhaan väitöskirjapalkinnon saajaksi vuosilta
2017-2019 otetaan vastaan

Seuran hallitus on päättänyt jakaa Tilastopäivillä toukokuussa palkinnon
parhaalle vuosina 2017-2019 valmistuneelle tilastotieteen tai lähialan
väitöskirjalle. Ehdotuksia palkinnon saajiksi ottavat 29.2.2020 asti vastaan
Tilastoseuran esimies Pauliina Ilmonen (pauliina.ilmonen@aalto.fi) ja
Tilastoseuran sihteeri (sihteeri@tilastoseura.fi).

Ehdotuksia parhaan maisterintutkielman Leo Törnqvist -palkinnon
saajaksi vuodelta 2019 otetaan vastaan

Tilastopäivillä jaetaan myös Leo Törnqvist -palkinto parhaalle vuonna 2019
valmistuneelle tilastotieteen tai lähialan pro gradu -tasoiselle tutkielmalle.
Ehdotuksia palkinnon saajiksi ottavat 29.2.2020 asti vastaan Tilastoseuran
esimies Pauliina Ilmonen ja Tilastoseuran sihteeri.

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.

mailto:sihteeri@tilastoseura.fi
mailto:pauliina.ilmonen@aalto.fi
mailto:sihteeri@tilastoseura.fi
mailto:suomentilastoseura@gmail.com
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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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Tilasto-olympialaiset 2020

Tilasto-olympialaiset on kilpailu yläkoululaisille ja lukiolaisille sekä toisen
asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kilpailu on innostava tapa
tutustua tilastoihin. Se herättää oppilaiden ja opettajien kiinnostuksen
tilastotietoa kohtaan sekä kannustaa soveltamaan tilasto-osaamista
käytännössä. Suomen Tilasto-olympialaiset ovat osa Euroopan tilastokilpailua.
Kansallisessa kilpailussa on kaksi vaihetta, joita seuraa Euroopan-finaali.

Lisätietoja Tilastokeskuksen nettisivuilla.

Kirja-alennuksia kustantajilta

Tilastoseuran jäsenenä olette oikeutettu kirja-alennuksiin useiden kustantajien
materiaaleista. Seura on hankkinut jäsenilleen alennuskoodeja seuraaville
kustantajille:

Cambridge University Press, 20% alennus.
Oxford University Press, 30% alennus.
CRC Press, 25% alennus.
Wiley, 35% alennus.

Alennukset ovat voimassa vain kustantajien verkkosivuilta ostettaessa. Koodin
voi pyytää Tilastoseuran sihteeriltä.

Kirjoita tilastotieteen historiasta seuran 100-vuotisjuhlan kunniaksi

Juhlavuoden 2020 kunniaksi vuosien Tilastoseuran 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 antaa seuran sihteeri.

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.
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Tilastoseuran vuosikirja 2017-2018 julkaistu

Joka toinen vuosi ilmestyvä Tilastoseuran vuosikirja, vuosikertaa 2017-2018,
on julkaistu ja avoimesti saatavilla sähköisenä Tilastoseuran verkkosivuilta.
Vuosikirjan painettuja kappaleita voi tiedustella omakseen Tilastoseuran
sihteeriltä hintaan 22e, sisältäen postituksen Suomeen.

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.

Parhain terveisin ja hyvää alkuvuotta toivottaen,

Suomen Tilastoseura ry

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/2019/09/sts_vuosikirja_2017-2018.pdf
http://www.helsinki.fi/statnet/
https://docs.google.com/forms/d/15gvtSFLy97jXRr_kOx3TYlmfrHouQUcMVfdmrqBaLd4/viewform?edit_requested=true
http://www.tilastoseura.fi
mailto:sihteeri@tilastoseura.fi
mailto:suomentilastoseura@gmail.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

