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Tilastopäivät siirtyvät vuoteen 2021

Koronavirustilanteen vuoksi Tilastopäiviä ja Tilastoseuran 100-vuotisjuhlia ei
voida järjestää enää vuonna 2020. Seuran hallitus onkin päättänyt siirtää
Tilastopäivät pidettäviksi mahdollisuuksien mukaan vuonna 2021.
Pahoittelemme asiasta koitunutta häiriötä.

Äänestä suomalainen  ISI:n (International Statistical Institute)
counciliin

Suomen Tilastoseura ry:n hallituksen jäsen Reija Helenius on ehdolla ISI:n
counciliin vuosille 2021-2025. Kaikki kansainvälisen tilastoinstituutin jäsenet
(elected members) voivat äänestää. Ehdokkaiden esittely:
https://www.isi-web.org/isi-officers-elections. Ehdokkaita voi äänestää 20.10.
klo 23.59 asti.

Säätiöt rahoittavat tilastolukutaitoa maailmalla

Muutaman kuluneen vuoden ajan Suomen Tilastoseura on tukenut
International Statistical Literacy-projektia (http://iase-web.org/islp/), joka
edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoa ympäri maailman. Nyt projekti on saanut
taloudellista avustusta Liikesivistysrahastolta, Kansan sivistysrahastolta,
Palkansaajasäätiöltä sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.

Saadun taloudellisen tuen ansiosta projektiin on kyetty palkkaamaan
osa-aikainen projektityöntekijä. Saamansa tuen ansiosta projekti kykenee
tulevaisuudessa laajentamaan toimintaansa ja yhteistyöverkostoaan ympäri
maailman. Suunnitelmissa on tilastollisen lukutaidon kehittäminen erityisesti
kehitysmaissa. Tilastollinen lukutaito on kansalaistaito, joka on yhtä tärkeä
kuin tavallinen lukutaito. Tilastollinen ymmärrys korostuu erityisesti nykyajan
nopean syklin monikanavaisessa viestinnässä. ISLP haluaa, että kaikki lapset
ja nuoret oppivat tulkitsemaan monitahoista mediaa.

Tilastoseura kiittää projektin rahoittajia tilastolukutaidon tukemisesta!

Elm Magazinen tilastonumero

Tilastoseuran ry:n esimiestä Pauliina Ilmosta ja hallituksen jäsentä Reija
Helenius haasteltiin Elm Magazineen. Lue koko juttu täältä
https://elmmagazine.eu/adult-education-and-numeracyfinance/how-to-lie-with-

https://www.isi-web.org/isi-officers-elections
http://iase-web.org/islp/
https://elmmagazine.eu/adult-education-and-numeracyfinance/how-to-lie-with-statistics/
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Nuorten tilastojulistekilpailu

Kerrothan eteenpäin nuorten tilastojulistekilpailusta, joka on nyt käynnissä.
Suomen tilastoseura ry on mukana järjestämässä kilpailua yhdessä
Tilastokeskuksen ja MAOL ry:n kanssa.

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.

Avoimista työpaikoista ilmoittaminen Tilastoseuran sivuilla

Julkaisemme pyynnöstä Tilastoseuran yhteisöjäsenten avoimia työpaikkoja
verkkosivuillamme osoitteessa http://tilastoseura.fi/fi/fi/avoimet-tyopaikat/.
Juuri nyt haettavissa ei ole yhtäkään paikkaa, mutta mikäli haluat ilmoittaa
avoimesta työpaikasta Tilastoseuran yhteisöjäsenen organisaatiossa, otathan
yhteyden seuran sihteeriin.

Kirjoita Tilastoseuran vuosikirjaan 2019-2020

Tilastoseuran vuosikirjan 2019-2020 suunnittelu on aloitettu. Mikäli haluat
kirjoittaa tai julkaista tekstin mistä tahansa tilastotieteeseen tai tilastoseuraan
liittyvästä aiheesta, on vuosikirja erinomainen paikka vapaamuotoisille
teksteille. Takaraja tekstien valmistumiselle tulee tarkentumaan myöhemmin,
mutta alustavasti tekstejä otetaan vastaan vuoden 2021 ensimmäisen
puoliskon ajan. Vuosikirjassa on mahdollisuus julkaista tekstiä suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi. Lisätietoja vuosikirjassa julkaisusta 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.

https://elmmagazine.eu/adult-education-and-numeracyfinance/how-to-lie-with-statistics/
https://www.cambridge.org
https://global.oup.com/academic/
https://www.crcpress.com
https://www.wiley.com
https://t.co/BO176mvosQ?amp=1
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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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 syksyä toivottaen,

Suomen Tilastoseura ry
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