
 

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 2016 hallitus 

Aika  Ti 19.4.2016, klo 16.00–17.30 

Paikka Mannerheimintie 166, THL, kokoushuone Metodi2 

Läsnä 

Jyrki Möttönen  pj, seuran esimies 

Emma Kämäräinen  rahastonhoitaja 

Paula Bergman  sihteeri 

Tommi Härkänen  

Tara Junes 

Pihla Oksanen  opiskelijajäsen 

Pekka Pere 

Johanna Seppänen 

 

poissa: Ari Jaakola 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Paula on edistänyt sähköpostinvaihdosasiaa siirtämällä seuran jäsenten yhteystiedot Gmailiin.  

Tara Junes on ollut yhteydessä Faiz Alsuhailiin; Alsuhail on lupautunut luovuttamaan tämän vuoden Gunnar 

Modeen –mitalin.  

Jyrki Möttönen kertoi, että vuosikokouksessa alulle pantu sääntömuutosasia etenee. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 1 / vuoden 2016 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja 

tallennetaan seuran nettisivuille.  

6. Jäsenasiat 

Seuralle ei ole tullut yhtään uutta jäsenhakemusta. 



7. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 18866,59 €.  

8. Vuosikirja 

Edellisen vuosikirjan taittaja on luvannut taittaa tulevankin vuosikirjan. Vuosikirjaan on tulossa muutama 

värikuva. Päätettiin tiedustella jäseniltä, ketkä haluavat uuden vuosikirjan paperimuodossa, näin sitä ei 

tarvitsisi enää lähettää jokaiselle postitse. 

9. Seuran verkkosivujen päivittäminen 

Puhuttiin siitä, voitaisiinko seuran verkkosivulla olevat tviitit siirtää esimerkiksi sivupalkkiin, jotta ne eivät 

veisi niin paljon tilaa etusivulla. 

Keskusteltiin myös englannin- ja ruotsinkielisten sivujen päivityksestä ja siitä, kuinka paljon sisältöä sivustolla 

tulisi olla näillä kielillä. 

10. Iltapäiväseminaari  

Keskusteltiin tulevien iltapäiväseminaarien mahdollisista aiheista.  

11. Muut esille tulevat asiat 

Seuraavaan jäsenkirjeeseen voisi lisätä kohdan, jossa pyydetään seuran jäseniä päivittämään yhteystietonsa. 

Lisäksi siinä voitaisiin mainita uuteen sähköpostiosoitteeseen (suomentilastoseura@gmail.com) 

siirtymisestä, sekä esittää kysymyksen, haluavatko jäsenet vuosikirjan jatkossa postitse (muutoin lähetetään 

vain sähköinen versio). 

Pohdittiin seuraavia Tilastopäiviä.  

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää seuraava kokous 1.6.16 klo 16:00 Tilastokeskuksella. 

13. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17:30. 

mailto:suomentilastoseura@gmail.com

