
   

 

S u o m e n  T i l a s t o s e u r a   P Ö Y T Ä K I R J A  

HALLITUKSEN KOKOUS 1 / vuoden 2014 hallitus 

Aika  Ti 4.3.2014, klo 16.30–18.00 

Paikka Tilastokeskus (Työpajankatu 13), Kabinetti Momentti, 2. Krs 

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Kaisa Mäntysaari  sihteeri 

Leena Kalliovirta  rahastonhoitaja 

Tara Junes 

Maiju Pankakoski 

Pekka Pere 

Marjo Pyy-Martikainen 

Kristiina Tyrkkö 

 

Poissa 

Tuomo Nieminen  opiskelijajäsen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.32. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Hallituksen jäsenet esittäytyivät toisilleen lyhyesti. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 8 / vuoden 2013 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja tallen-

netaan seuran nettisivuille. 

6. Jäsenasiat 

Seuralle ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia. 

Suunniteltiin huhtikuussa sähköpostitse lähetettävän jäsenkirjeen sisältöä. Leena selvittää, voiko Datamikeä 

hyödyntäen lähettää myös jäsenlaskut sähköpostitse, vai lähetetäänkö laskut perinteisesti kirjepostitse. Jos 

päädytään kirjeiden lähettämiseen, kirjekuoritilanne täytyy tarkistaa seuran varastosta. 

Seuran entinen esimies Kimmo Vehkalahti on lähettänyt vuosikokouksessa hyväksytyille uusille kunniajäse-

nille sähköpostia. Kimmo on lähettänyt sähköpostia myös heille, jotka ollaan poistamassa seuran jäsenrekis-

teristä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Kaikkia ei ole saatu kiinni toimimattomien sähköpostiosoit-

teiden vuoksi. 
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Marjo ja Tara etsivät seuran varastosta viime hallituksen kokouksessa puheeksi tullutta sinistä mappia, jossa 

on mainittu seuran kirjeenvaihtajajäsenet ja mahdollisesti myös muuta mielenkiintoista tietoa. 

7. Talousasiat 

Ei käsiteltäviä talousasioita. 

8. Nettisivut 

Tehdään nettisivuille pieniä päivityksiä. Kaisa muotoilee uudelleen jäsenyys-sivua ja jäsenhakemuslomaket-

ta jäsenrekisterin päivityksen yhteydessä. 

Tallennetaan lista kunniajäsenistä jäsenyys-sivulle PDF-dokumenttina. 

9. Vuosikirja 

Aletaan pikkuhiljaa valmistella vuosikirjaa 2013–2014, jonka tulee olla valmis lokakuussa. Kaisa ottaa yh-

teyttä Tilastopäivien 2013 puhujiin ja kysyy heiltä tekstejä kirjaan. 

10. Muut asiat 

Ideoitiin toimikauden iltapäiväseminaareja ja jatketaan kevään seminaarin suunnittelua sähköpostitse. Myös 

ensi vuoden Tilastopäivien suunnittelu on käynnistettävä lähiaikoina, sillä päivien konsepti tulee haettavia 

avustuksia ajatellen olla valmis lokakuussa. 

 

Marjo ottaa jatkossa vastaan Tilastoseuran kirjepostin, Kaisa lukee seuran sihteerin sähköpostia. 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyn pohjalta. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.09. 


