
 

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 2015 hallitus 

Aika  Ke 11.3.2015, klo 16.30–18.00 

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

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Emma Kämäräinen  rahastonhoitaja 

Tommi Härkänen 

Marjo Kaasila 

Marianne Laalo  opiskelijajäsen 

Marjo Pyy-Martikainen 

Pekka Pere 

 

poissa: Paula Bergman (sihteeri), Tara Junes 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:35 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

PRH päivitetty. 

Tietokeskuksella avoimet ovet 24.3. klo 13 alkaen, voi keskustella ylipäätänsä työntekijöiden kanssa, 

tietokantojen esittelyä yms. Sijaitsee Ympyrätalossa Hakaniemessä.  

SAS:lta tullut sähköpostia: ei kaupalliseen käyttöön ehkä käytettävissä ilmainen SAS, opiskelijoille ja 

työelämässä jo oleville itsenäisille opiskelijoille, Juha Jokinen voisi tulla esittelemään. Sovittiin että 

kutsutaan Jokinen johonkin seuraavaan sopivaan kokoukseen esittelemään, Jyrki kutsuu hänet.  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 8 / vuoden 2014 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja 

tallennetaan seuran nettisivuille.  

6. Jäsenasiat 

Seuralle ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia. 



Sovittiin, että Jyrki Möttönen lähettää valituille kunniajäsenille sähköpostia, kyselläkseen että ottavatko he 

kunniajäsenyyden vastaan. 

Mietittiin, että kunniajäsenille voisi lähettää jonkin kunniakirjan. Voisiko sihteeri luonnostella/tehdä 

kunniakirjan?  

7. Talousasiat 

Ei käsiteltäviä talousasioita. Taloudenhoitajan tietoja päivitetään mm. Tapiolaan.  

8. Iltapäiväseminaari 

Pohdittiin iltapäiväseminaarin aiheita. Arkaluontoiset aiheet, puhujaehdokas Jouni Kuha, keskustelua hänen 

tutkimusaiheestaan. Kuha pääpuhuja. Pohdittiin voidaanko hänet lennättää Lontoosta Helsinkiin puhumaan. 

Laitetaan harkintaan. Pere kysyy. Pere kysyy myös Seppo Laaksoselta.  

Tilastokeskuksella myös ehkä aiheeseen liittyvää tutkimusta, Marjo P-M selvittää (ehkä yksi puhuja 

TK:sta?). 

Martti Tuominen, mikä ero kyselyllä ja rekisteritiedolla?  

9. Tilastopäivät 2015 

Puhuttiin suunnittelukokouksesta. 

Pääpuhujat selvillä, aikataulut selvillä, illallispaikka selvillä. 

Tilastopäivät on kaksipäiväinen tapahtuma elokuussa. Tilastoseura (Emma) kerää ilmoittautumiset, ja tekee 

ilmottautumislomakkeen. SAS:lta sponssia 3000 euroa toivottavasti.  

Nettisivuille voisi laittaa mainoksen tapahtumiin etusivuille, että ihmiset tietävät varata päivät. 

Suunnittelukokouksessa 19.3. voitaisiin laittaa suunnitelma lukkoon ja laittaa nettiin myös.  

Törnqvist-palkinto jaetaan myös graduille, Jyrki lähettää sähköpostia laitoksille aiheesta.  

Väitöskirjapalkinto joka neljäs vuosi. Ehdokkaat voisi voittajan lisäksi myös laittaa nettisivuille.   

10. Seuraavan jäsenkirjeen sisältö 

Milloin jäsenkirjeen pitää olla valmis? Voisi tähdätä että aika pian suunnittelukokouksen jälkeen saisi 

valmiiksi ja lähetettyä.  

Tilastopäiviä mainostetaan ja BaNoCoSS:ia kannattaa myös mainostaa. Jatkossa jäsenkirjeessä voitaisiin 

ilmoittaa tulevista väittelyistä. Otaniemeen voisi ottaa myös yhteyttä. Sovittiin että lähetetään sähköpostia eri 

laitoksille, Jyrki lähettää sähköpostia (samassa mailissa myös Törnqvist- ja väitöskirjapalkinto –

kyselyä/ilmoitusta).  

Myös kansainvälisistä konferensseista ollut tietoa jäsenkirjeissä ja muista tapahtumista.  

11. Gunnar Modeen 

Pohdittiin voidaanko laittaa nettiin. (Onko tekijänoikeus ongelma?) Uniprint/A-digi:lta voisi kysellä 

tarjousta. Mietittiin, että skannauksen yhteydessä kirja varmaan revitään, voisi pyytää että sidotaan uudelleen 



jos mahdollista. Voitaisiin myös kopioida muutama kopio, lukumäärän voisi päättää kun kuulee paljonko 

maksaa. Ei nyt ihan 50 kpl, vaikka kuinka halvalla saisi, sihteeri hoitaa. 

12. Muut asiat 

Todettiin, että jäsenen ehdottaminen Suomen Akatemian luonnontieteen ja tekniikan toimikuntaan olisi 

tärkeätä, pohditaan ketä ehdotettaisiin.  

Esimerkiksi Juha Alholta voisi kysyä. Jyrki kyselee.  

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin sopia seuraavasta kokouksesta Doodle-kyselyllä. 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18:10 

 


