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Iltapäiväwebinaari “Totta vai tarua — ota avuksi tilastot!”

Tilastoseura järjestää 26.1. yhdessä Tilastokeskuksen kanssa
iltapäiväwebinaarin aiheesta “Totta vai tarua — ota avuksi tilastot”. Webinaari
on osa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa. Tilaisuus järjestetään
Teams-yhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.
Ilmoittautuminen webinaariin 22.1. mennessä (linkki)

Aika: tiistai 26.1.2021 klo 13.00 – 14.30

Ohjelma:

Avaus ja johdanto aiheeseen
apulaisprofessori Pauliina Ilmonen, Aalto-yliopisto & Suomen Tilastoseura

Mihin sinä tarvitset tilastoja ja tiedettä?
yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti, Helsingin yliopisto

Miten luet ja tulkitset tilastoja?
tutkimuspäällikkö Jukka Hoffren, Tilastokeskus

Miten erotan tarinan tilastotiedosta?
toimittaja, tietokirjailija Johanna Vehkoo

Tilaisuuden moderoi koulutuspäällikkö Marika Jokinen, Tilastokeskus.
Tervetuloa langoille!

Lisätietoja: Leila Kaunisharju, leila.kaunisharju@tilastokeskus.fi

Ps. Tilastokeskus järjestää Tutkitun tiedon teemavuonna webinaarisarjan.
Seuraa twitterissä #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi

Tilastoseura etsii rahastonhoitajaa ja sihteeriä

Tilastoseuran vuosikokouksessa valitaan seuralle uusi hallitus, johon kuuluvat
myös rahastonhoitaja ja sihteeri. Pestien nykyiset haltijat eivät näillä näkymin
ole jatkamassa, joten helmikuussa 2021 järjestettävässä vuosikokouksesssa
tehtäviin tullaan valitsemaan uudet toimijat. Kummastakin pestistä maksetaan
vuosittainen pieni palkkio. Luonnollisesti myös muihin kokouksessa täytettäviin
paikkoihin (hallituksen jäsenet, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
varajäsenet) voi asettua ehdolle. Lisätietoja pesteistä saa seuran sihteeriltä.

http://web.tilastokeskus.fi/tilastokeskusfi-ayxnf/pages/kwbnwz97eeuoewanorckzw.html?PageId=5be7062b7b3feb11a813000d3ab70a67
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Tilastojulistekilpailu järjestetään talvella 2020-2021

Kansainvälisen tilastolukutaidon edistämisprojekti ISLP:n Tilastojulistekilpailu
on käynnissä. Kilpailussa on kolme sarjaa: peruskoulu-, lukio-, ja yliopistotaso.
Kilpailussa 2-5 hengen opiskelijajoukkueet tekevät tilastollisen tutkimuksen
valitsemastaan aiheesta ja laativat siitä julisteen. Vuoden 2020-2021 kilpailun
teemana on ympäristö, tiedostava kuluttaminen ja kestävä kehitys.

Kilpailuun on vielä aikaa ilmoittautua! Lisätietoa kilpailusta:
jaana.kesti@tilastokeskus.fi.

Tilasto-olympialaiset ovat käynnissä

Suomen Tilasto-olympialaiset ovat osa Euroopan tilastokilpailua, johon voivat
osallistua yläkoulu- ja lukioikäiset. Kansallisessa kilpailussa on kaksi vaihetta,
minkä jälkeen osallistujilla on mahdollisuus edetä Euroopan finaaliin saakka.

Lisätietoa kilpailusta: leena.aulaskari@tilastokeskus.fi.

Niin Tilastoposterikilpailussa kuin Tilasto-olympialaisissakin voittajat palkitaan
hyvin. Toivommekin, että verkoston jäsenet voisivat levittää sanaa
kummastakin kilpailusta mahdollisimman laajalti.

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon vuosi. Teemavuosi tuo tullessaan runsaasti
erilaisia tapahtumia, tekoja ja tempauksia tutkitun tiedon puolesta. Teemavuosi
pyrkii tekemään tutkittua tietoa entistä saavutettavammaksi. Tavoitteena on
laajempi ymmärrys nyky-yhteiskunnan murroksista ja niiden ratkaisemisesta.
Teemavuoden tapahtumien toivotaan herättelevän luovuutta, innostusta ja
tulevaisuudenuskoa erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Vuoden
toteuttamiseen osallistuu useita eri toimijoita, kuten opetus- ja
kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Jäsenkirjeessä esitelty Suomen Tilastoseuran ja Tilastokeskuksen yhteinen
webinaari on osa tutkitun tiedon teemavuotta.
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Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tietosi.
Seuraa meitä myös

@tilastoseura.

https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?page_type=opettajalle
https://www.stat.fi/tup/tilasto-olympialaiset/index.html
mailto:leena.aulaskari@tilastokeskus.fi
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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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.

Muista StatNet-lista

StatNet on suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattiseurojen
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https://www.cambridge.org
https://global.oup.com/academic/
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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.

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaen,

Suomen Tilastoseura ry
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