
   

 

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 5 / vuoden 2014 hallitus 

Aika  Ma 20.10.2014, klo 16.30–18.00 
Paikka Tilastokeskus (Työpajankatu 13), Hypoteesi-kabinetti, 2. krs 

Läsnä 
Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 
Ari Jaakola  varaesimies 
Tara Junes 
Kaisa Mäntysaari  sihteeri 
Tuomo Nieminen  opiskelijajäsen 
Marjo Pyy-Martikainen 
 
Poissa 
Leena Kalliovirta  rahastonhoitaja 
Maiju Pankakoski 
Pekka Pere 
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 
Ei ilmoitusasioita. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 4 / vuoden 2014 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja tallen-
netaan seuran nettisivuille. 

6. Jäsenasiat 
Seuralle ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia. Todettiin, että markkinointi uusien jäsenien hankkimiseksi on 
tarpeen. 

7. Talousasiat 
Jäsenmaksusaamisia on 1 540 euroa. Uusi karhukierros tehdään lokakuun lopussa ja joulukuussa katsotaan, 
onko maksamattomien jäsenmaksujen takia erotettavia jäseniä. 

Päätettiin jatkaa Tilastoseuran ja Moodin sponsorisopimusta. 

Tilin saldo on 17 402,22 €. Näyttää siltä, että tilinpäätös tulee olemaan noin parisataa euroa tappiollinen. 
Tulevia menoja ovat Moodille 200 €, vuosikirjan taittopalkkio sekä vuosikirjan painatus yhteensä korkein-
taan 3 000 euroa. 
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8. Iltapäiväseminaari 18.11.2014 
Iltapäiväseminaari järjestetään yhdessä Suomen Syöpärekisterin kanssa. Seminaarin aihe on Suomen Syöpä-
rekisteri – tilastointia ja tutkimusta. 

Jäsenille on mainostettu seminaaria sähköpostitse ja ilmoittautuminen tilaisuuteen on alkanut. Mainostetaan 
tilaisuutta myös omille kontakteille. 

9. Vuosikirja 2013–2014 
Vuosikirja on parhaillaan taitossa ja taitto valmistuu lokakuun loppuun mennessä. 

Marjo ja Kaisa selvittävät varastoa ja vanhoja pöytäkirjoja tutkimalla, mikä oli edellisen vuosikirjan paino-
määrä ja missä vuosikirja painettiin. Kaisa ottaa yhteyttä painotaloon ja selvittää painettujen vuosikirjojen 
toimitusaikataulun. 

Vuosikirjan postitustalkoot järjestetään marraskuun lopussa. Kirja lähetetään kaikille jäsenille sekä henkilöil-
le, jotka ovat osallistuneet kirjan sisällön tuottamiseen. 

Pohdittiin vuosikirjan julkaisemista seuran nettisivuilla. Mikäli tähän päädytään, pyydetään lupa julkaisuun 
kaikilta osallisilta. 

10. Tilastopäivät 2015 
Tilastopäivien ohjelma on valmisteilla ja parhaillaan tehdään avustushakemuksia eri tahoille. Pohdittiin so-
pivaa luentosalia seminaarille ja ravintolaa dinnerille. Jyrki hoitaa tilojen varauksen ja mainostaa tilastotie-
teen laitoksille Tilastopäivillä jaettavaa Törnqvist-palkintoa. 

11. Muut asiat 
Kaisa alkaa koostaa marraskuussa lähetettävää jäsenkirjettä. Kirjeeseen tulee lyhyt raportti iltapäiväseminaa-
rista, maininta vuosikirjasta, mainos Tilastokilpailusta, FENStatS-kuulumiset sekä mahdollisesti myös Moo-
din tervehdys. Jäsenkirjeeseen lisätään tuttuun tapaan myös lista tulevista konferensseista. 

Rahastonhoitajan ja sihteerin paikat tulevat avoimiksi nykyisten lopettaessa tämän toimikauden päättyessä 
helmikuussa 2015. 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 
Seuraava kokous pidetään vuosikirjan postitustalkoiden yhteydessä marraskuun lopulla. 

13. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 17.43. 


