
   

 

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 2 / vuoden 2014 hallitus 

Aika  Ma 31.3.2014, 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 
Tuomo Nieminen  opiskelijajäsen 
Maiju Pankakoski 
Marjo Pyy-Martikainen 
Kristiina Tyrkkö 
 
Poissa 
Tara Junes 
Pekka Pere 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.36. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 
Ei ilmoitusasioita. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 1 / vuoden 2014 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja tallen-
netaan seuran nettisivuille. 

6. Jäsenasiat 
Seuralle ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia. 

Viimeisteltiin jäsenkirjettä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostitse yhdessä jäsenlaskujen kanssa huhtikuun aika-
na. Postitustalkoita ei siis ole tarpeen järjestää keväällä. 

7. Talousasiat 
Koska jäsenkirjeet ja –laskut lähetetään sähköpostitse, säästetään postituskuluissa. 

8. Iltapäiväseminaari 
Iltapäiväseminaarin teemaksi on suunnitteilla sähköiset tiedonkeruumenetelmät. Esityksiä saataneen Tiekes-
tä, Tilastokeskuksesta ja Kelasta. Ari organisoi tapahtumaa. Seminaari järjestetään kesäkuun alussa; aika ja 
paikka tarkentuvat lähiviikkoina. 
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9. Vuosikirja 2013–2014 
Tilastopäivien 2013 puhujiin on otettu yhteyttä ja heiltä odotetaan materiaalia vuosikirjaan toukokuun lop-
puun mennessä. 

10. Tilastopäivät 2015 
Pohdittiin teemaa ja paikkaa seuraaville tilastopäiville. Jyrki ottaa yhteyttä kontakteihinsa ja ehdottaa yhteis-
työtä. 

11. Nettisivut 
Hyväksyttiin jäsenyyssivuun ja liittymis- ja muutoslomakkeisiin tehdyt muutokset. Poistetaan vielä tulostet-
tavaksi tarkoitettu PDF-muotoinen liittymislomake, sillä on oletettavaa, että sille ei ole enää käyttöä. 

Lisätään nettisivuille tiedot tiedossa olevista avoimista tilastoalan työpaikoista. Kaisa kysyy vinkkiä net-
tisivujen uudistuksesta vastanneelta Kati Tiirikaiselta. 

12. Muut asiat 
Moodi ry matkustaa Lontooseen. Tuomo kysyi vinkkejä matkaan ammatillisesta näkökulmasta. 

Hallituksen vaihtokaronkka pidetään kesäkuussa ennen juhannusta. Järjestetään Doodle-kysely sopivasta 
ajankohdasta. Ravintola-vaihtoehtoihin palataan seuraavassa kokouksessa. 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous pidetään THL:ssä maanantaina 5.5.2014 klo 16.30–18.00. 

14. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 17.59. 


