
 

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 3 / vuoden 2015 hallitus 

Aika  Ke 2.6.2015, klo 16.45–18.15 

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

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Ari Jaakola  varaesimies 

Paula Bergman  sihteeri 

Marjo Kaasila 

Pekka Pere 

Marjo Pyy-Martikainen 

 

poissa: Tommi Härkänen, Tara Junes, Emma Kämäräinen (rahastonhoitaja), Marianne Laalo 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:50. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Faiz Alsuhail on kysellyt Modeen-mitalin jakokäytännöistä ja luvannut selvitellä asiaa eteenpäin. Marjo Pyy-

Martikainen selvittää asiaa hänen kanssaan.  

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 2 / vuoden 2015 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja 

tallennetaan seuran nettisivuille.  

6. Jäsenasiat 

Seuralle on tullut yksi uusi jäsenhakemus. Paula Bergman toivottaa hänet tervetulleeksi. 

7. Talousasiat 

Jäsenmaksulaskut on lähetetty eteenpäin. Tilioikeuksien saaminen on edelleen työn alla. 

8. Iltapäiväseminaari 



Ari Jaakola järjestää tarjoilut tilaisuuteen. Muuten järjestelyt ovat kunnossa. Pekka Pere on lähestynyt eri 

tahoja kutsuilla seminaariin. Paula Bergman lähettää vielä muistutussähköpostin seminaarista. 

9. Tilastopäivät 2015 

Tähän mennessä ilmoittautuneita on kaksi. Jyrki Möttönen ehdotti illallispaikaksi Lasipalatsia. Hän lupasi 

tiedustella alustavasti ravintolan varaustilannetta. Marjo Pyy-Martikainen lupasi selvittää, paljonko 

Tilastoseuran varastossa on kyniä; niitä voisi jakaa Tilastopäivillä. Paula Bergman lupasi lähettää 

Tilastopäivistä vielä sähköpostia seuran jäsenille. Möttönen lupasi vielä lähestyä eri tahoja kutsuilla. 

Helsingin yliopiston tilastotieteen pääaineopiskelijat voivat halutessaan päästä tapahtumaan ilmaiseksi pientä 

työpanosta vastaan Tilastopäivillä. Bergman lupasi lähestyä tilastotieteen pääaineopiskelijoita asian tiimoilta. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Paula Bergman kertoi seuran nettisivujen kautta tulleesta palautteesta, jossa kysyttiin mahdollisuudesta saada 

verkkoyhteys tuleviin seminaareihin, jotta niitä voisi seurata myös pidemmän matkan päästä. Keskusteltiin 

mahdollisuuksista. Esimerkiksi Tilastokeskuksella olisi mahdollisuus järjestää tällainen tapahtuma.  

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin sopia seuraavasta kokouksesta Doodle-kyselyllä. 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18:00. 

 


