
   

 

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 7 / vuoden 2014 hallitus 

Aika  Pe 30.1.2015, klo 16.30–18.00 

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

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Tara Junes 

Kaisa Mäntysaari  sihteeri 

Maiju Pankakoski 

Pekka Pere 

Marjo Pyy-Martikainen 

 

Poissa 

Leena Kalliovirta  rahastonhoitaja 

Tuomo Nieminen  opiskelijajäsen 

Kristiina Tyrkkö 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30. 

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 6 / vuoden 2014 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja tallen-

netaan seuran nettisivuille. 

6. Jäsenasiat 

Seuralle on tullut viisi uutta jäsenhakemusta, jotka kaikki hyväksyttiin. Osa hakemuksista on tullut jo viime 

vuoden puolella. Hakemuksia ei kuitenkaan ole huomattu, koska ne ovat tulleet vanhan liittymislomakkeen 

kautta, johon nettisivuilta on löytynyt vielä linkki. Tämän vuoksi myös muutama osoitteenmuutos on jäänyt 

huomaamatta, mutta osoitteet päivitetään jäsenrekisteriin piakkoin. 

7. Talousasiat 

Allekirjoitettiin toimintakauden 2014 tilinpäätös. 

8. Vuosikokous 

Vuosikokous pidetään tiistaina 17.2.2015 klo 16.15 alkaen Tilastokeskuksen Sattuma-kabinetissa. Pohdittiin 

uusia mahdollisia kunniajäseniä, jotka jäsenistö hyväksyy vuosikokouksessa. Todettiin, että kaikki Tilasto-
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seuran kunniajäsenet ovat tällä hetkellä yhtä lukuun ottamatta miehiä. Kokouksessa valitaan uudet kunniajä-

senet annettujen ehdotusten pohjalta. Uusia kunniajäseniä voi ehdottaa kaikki seuran jäsenet. 

9. Tilastopäivät 2015 

Yhteistyö FIMM:in kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Jyrki ja Ari ovat olleet kokouksessa Biomedicumissa, 

jossa mm. hahmoteltiin aikataulua ja mietittiin rahoitusta. Tilavaraus on tehty Meilahden kampuksella ja 

ravintolasta on tehty alustava varaus. Pohdittiin eri tiedetoimittajien kutsumista paikalle tilaisuuteen. Kun 

Tilastopäivien ohjelma on lyöty lukkoon, aloitetaan tilaisuuden markkinointi. 

10. Muut asiat 

Twitter-viestit näkyvät nyt Tilastoseuran sivuilla, mistä kiitos kuuluu Kati Tiirikaiselle. Tilastoaiheisia tviit-

tejä voi kirjoittaa hashtagilla #statpublifi. 

Vuosikirjan 2013–2014 lisääminen nettiin on valmisteilla. Kirjaan osallistuneilta odotetaan tammikuun lop-

puun mennessä lupaa kirjan julkaisulle netissä. 

Uutta sihteeriä toimikaudelle 2015 ei ole vielä löytynyt. Tuomo kysyy Moodin hallituksesta, löytyisikö sieltä 

halukkuutta sihteerin tehtäviin. 

Heräteltiin ideoita kevään iltapäiväseminaarin aiheeksi ja jätettiin ajatukset vielä hautumaan. 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.2.2015 klo 15.45–16.15 ennen vuosikokousta Tilastokeskuksen Sat-

tuma-kabinetissa. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.45. 


