
 

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 2015 hallitus 

Aika  Ke 14.4.2015, klo 17.00–18.30 

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

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Emma Kämäräinen  rahastonhoitaja 

Paula Bergman  sihteeri 

Tommi Härkänen 

Tara Junes 

Marianne Laalo  opiskelijajäsen 

Pekka Pere 

 

poissa: Marjo Kaasila, Marjo Pyy-Martikainen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Juha Alho on antanut suostumuksensa, että häntä ehdotetaan Suomen Akatemian luonnontieteen ja tekniikan 

toimikuntaan. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 1 / vuoden 2015 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja 

tallennetaan seuran nettisivuille.  

6. Jäsenasiat 

Risto Lehtonen on hakenut uudelleen seuran jäseneksi. Hyväksyttiin hänet jäseneksi. 

7. Talousasiat 

Tilioikeuksien siirto on vielä kesken, mutta asia etenee.  

Emma Kämäräinen on lähettänyt SAS:ille laskun Tilastopäivien sponsoroinnista. 



8. Iltapäiväseminaari 

Pekka Pere kertoi olleensa Jouni Kuhaan yhteydessä: hän olisi kiinnostunut tulemaan. Sovittiin ajankohdaksi 

11.6. 

Sosiologi Markku Heiskasta on kysytty myös. (Hän on tehnyt mm. väkivaltatutkimusta.) Hän oli myös 

kiinnostunut tulemaan. 

Pere ehdotti, että seura voisi maksaa Kuhan lentokuluja. Hallitus hyväksyi ehdotuksen. 

9. Tilastopäivät 2015 

Käytiin läpi Tilastopäivien ohjelmaluonnos. 

Keskusteltiin Törnqvist-palkinnon valintakomiteasta. Jyrki Möttönen, Ari Jaakola ja Pekka Pere lupautuivat 

valintakomitean jäseniksi. Valinnassa on syytä kiinnittää huomiota myös eri yliopistojen eri arvosana-

asteikoihin. 

Viimeisteltiin Emma Kämäräisen luonnostelema ilmoittautumislomake lähes lähetyskelpoiseksi 

kokouksessa. Kämäräinen muokkaa sen lopulliseen versioonsa kokouksessa esille tulleiden ehdotusten 

mukaisesti. 

Jyrki Möttönen ehdotti ilmoittautumisajankohdiksi seuraavia: Abstraktit pitäisi lähettää 4.6. mennessä. 

Mikäli ilmoittautuja haluaa lähettää abstraktin, hänen tulisi myös ilmoittautua 4.6. samalla kertaa, koska 

ilmoittautumislomakkeen voi täyttää vain kerran. Early bird -ilmoittautuminen (eli ilmoittautuminen 

edullisemmalla hinnalla) jatkuisi 18.6. saakka, jonka jälkeen voisi lähettää myös hyväksymiskirjeen. 19.6. 

alkaen ilmoittautumisen hinta olisi sama kaikille. Viimeinen ilmoittautumispäivä voisi olla 7.8. 

Päätettiin, että muutetaan 19.6. alkaen oleva hinta 250 euroksi. 

Ravintola Nro 11 on varattu alustavasti konferenssi-illallista varten.  

Kuudelle puhujalle on varattu 15 minuutin aika puheelle, loput voivat laatia posterin aiheestaan. 

Pohdittiin, voisivatko tilastotieteen pääaineopiskelijat päästä Tilastopäiville ilmaiseksi järjestelyissä 

avustamista vastaan (ilman konferenssi-illallista). Tämän voisi kuitenkin rajata vain Helsingin yliopiston 

tilastotieteen pääaineopiskelijoihin, koska tapahtuma järjestetään Helsingissä. 

Jyrki on kysynyt IBM:ltä sponsorointia, mutta vastausta ei ole vielä tullut. 

Keskusteltiin Tilastopäivien ohjelmaluonnoksesta. Muutamien puheiden otsikot puuttuvat vielä. 

10. Seuraava jäsenkirje 

Käytiin läpi jäsenkirjeluonnos. 

11. Gunnar Modeen 

Käsiteltiin aDigiltä tullutta tarjousta. Päätettiin ottaa 30 kappaletta. Selvitettävä vielä, millainen 

selänmuotoilu on tulossa. Paula Bergman jatkaa asian hoitamista. 

12. Scandinavian Journal of Statistics toimituskunnan Suomen edustajan hyväksyminen 

Hallitus hyväksyi Elja Arjaksen Scandinavian Journal of Statistics Suomen edustajaksi. 



13. Muut esille tulevat asiat 

Ei tullut esille muita asioita. 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous olisi hyvä pitää noin kuukauden kuluttua. Päätettiin sopia seuraavasta kokouksesta Doodle-

kyselyllä. 

15. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18:45. 

 


