
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 8 / vuoden 2016 hallitus

Aika Ti 17.1.2017, klo 16.30–18.00
Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus 

Läsnä

Jyrki Möttönen pj, seuran esimies

Ari Jaakola varaesimies

Paula Bergman sihteeri

Tommi Härkänen

Tara Junes

poissa: Emma Kämäräinen, Pihla Oksanen, Pekka Pere, Johanna Seppänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:41.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitusasioita.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin  hallituksen  edellisen  kokouksen  (kokous  7  /  vuoden  2016  hallitus)  pöytäkirja.  Pöytäkirja
tallennetaan seuran nettisivuille, kun sivut saadaan päivitettyä. 

6. Jäsenasiat

Seuralle on tullut kaksi uutta jäsenhakemusta. Paula lähettää heille tervetulosähköpostin.

7. Talousasiat



Seuran  tilillä  on  rahaa  19241,39  €.  Viime vuoden kirjanpito  on  lähes  valmis.  Pohdittiin  mahdollisuutta
tallettaa seuran rahoja johonkin rahastoon korkoa kasvamaan. 

8. Vuosikirja

Vuosikirja on lähetetty taittajalle ja taitettu. Päätettiin painattaa 20 kpl vuosikirjoja aDigi-painotalossa. Paula
on yhteydessä painotaloon. 

9. Iltapäiväseminaari

Ari  jatkaa  tulevan  iltapäiväseminaariasian  hoitamista.  Keskusteltiin  puhujavaihtoehdoista.  Keskusteltiin
myös  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitoksella  30.8.  järjestettävästä  iltapäiväseminaarista.  Seminaarissa  on
paljon ohjelmaa, joten se voisi alkaa jo puoliltapäivin. Keskusteltiin myös paneelikeskustelun pituudesta ja
mahdollisista panelisteista.

10. Tilastopäivät 2017

Jatketaan Tilastopäivien suunnittelua Biostatistiikan seuran ja Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen
laitoksen  kanssa.  Hallituksen  jäsenistä  valittiin  tohtorin  tutkinnon  suorittaneet  valitsemaan
väitöskirjapalkinnon  saajaa  ja  maisterintutkinnon  suorittaneet  gradupalkinnon  saajaa.  Puhuttiin
mahdollisuudesta järjestää Tilastopäivillä myös posterisessio.

11. Seuran verkkosivujen tilanne

Seuran  verkkosivut  ovat  edelleen  työn  alla.  Paula  on  lisännyt  verkkosivun  päivitysalustalle  vanhoja
materiaaleja, ja Emma päivittää sivuja sitä mukaa kun ehtii.

12. SJS:n sääntöuudistus

Siirretään keskustelu seuraavaan kokoukseen.

13. Muut esille tulevat asiat

Vuosikokouksen kutsussa voisi mainostaa etäosallistumismahdollisuutta. Paula perustaa Tilastoseuralle 
Skype-tunnuksen, joka mahdollistaa etäosallistumisen. Kokous pidetään Tilastokeskuksella 23.2. klo 16:30.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin pitää seuraava kokous ennen vuosikokousta 23.2.2017 klo 16:00.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18:10.
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