
   

 

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 4 / vuoden 2014 hallitus 

Aika  To 4.9.2014, klo 16.30–18.00 

Paikka Tilastokeskus (Työpajankatu 13), Hypoteesi-kabinetti, 2. krs 

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Kaisa Mäntysaari  sihteeri 

Tara Junes 

Tuomo Nieminen  opiskelijajäsen 

Maiju Pankakoski 

Pekka Pere 

Marjo Pyy-Martikainen 

 

Poissa 

Leena Kalliovirta  rahastonhoitaja 

Kristiina Tyrkkö 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.31. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Marjo ja Tara osallistuivat Tallinnassa järjestettyyn BNU Network on Survey Statistics -workshopiin elo-

kuun lopulla. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 3 / vuoden 2014 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja tallen-

netaan seuran nettisivuille. 

6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin yksi uusi varsinainen jäsen sekä kaksi uutta vapaajäsentä. 

7. Talousasiat 

Vuoden 2014 ja aiempien maksamattomien jäsenmaksujen karhuamiset on suoritettu kesällä. Maksujen ti-

lanne tarkistetaan myöhemmin syyskuussa. 

8. Vuosikirja 2013–2014 

Vuosikirjan materiaali on lähes kasassa, vain muutama teksti jää puuttumaan vuonna 2013 pidetyistä iltapäi-

väseminaareista. Ari koostaa kesäkuun 2014 esityksistä tiivistelmän. Materiaalit toimitetaan taittajalle syys-

kuun toisella viikolla. ”Hätätilanteessa” materiaaleja voi toimittaa taittajalle vielä lokakuun lopussa esimer-

kiksi syksyn iltapäiväseminaarista. 
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Pekka ja Jyrki kysyvät Kimmo Vehkalahdelta, onko vuosikirjan vakiopalstoihin kuuluvan ”Tilastotieteellisiä 

tutkimuksia” -listaan lisättävää. 

9. Tilastopäivät 2015 

Kansainvälisten konferenssien ja kansallisten seminaarien avustus TSV:ltä on haettavissa lokakuun loppuun 

mennessä. Hakemukseen on kirjattava pääpuhuja ja alustava ohjelma, joista Jyrki keskustelee vielä FIMM:n 

Samuli Ripatin kanssa. Jyrki on ottanut yhteyttä myös mahdollisiin tapahtuman rahoittajiin. Leena hoitaa 

hakemuksen täyttämisen. Tilastopäivät pidetään mahdollisesti kesäkuussa 2015. 

10. Muut asiat 

Seuraava iltapäiväseminaari pidetään yhdessä Suomen Syöpärekisterin kanssa loppusyksystä. Yksityiskohdat 

tarkentuvat syyskuun toisella viikolla. Jyrki vastaa tapahtuman järjestelyistä. 

Puheeksi tuli Pohjoismaisen tilastosanaston (Kööpenhamina 1954) -teoksen päivittäminen. Marjo ja Tara 

etsivät vanhan tilastosanaston seuran varastosta. 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodle-kyselyn pohjalta. 

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.23. 


