PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / vuoden 2019 hallitus
Aika
Paikka

3.5.2019, klo 16.00
Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

Läsnä

Pauliina Ilmonen
puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola
seuran varaesimies
Mikhael Koufos
rahastonhoitaja
Tommi Mäklin
sihteeri
Tommi Härkänen
Riku Laine
Pekka Pere (saapui kohdassa 6)
Marianne Laalo (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)
Niko Lietzén (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)
Lauri Viitasaari (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)

Poissa

Johanna Seppänen, Jyrki Möttönen, Paula Bergman

1.

Kokouksen avaus
Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.08.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4.

Ilmoitusasiat
Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedonjulkistamisen apurahahaku on käynnissä,
mutta haku ei koske seuroja.
ISI on päivittänyt seuran yhteystiedot ja postit tulevat nyt oikeisiin osoitteisiin.
Riku Laine kertoi Tiedekustantajien liiton kevätkokouksen kuulumisia.

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 1 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6.

Jäsenasiat
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä. Päätettiin pyytää lisätietoja yhdeltä jäsenyyttä
hakeneelta.

7.

Talousasiat
Seuran tilillä on rahaa 101 550,73 euroa.

8.

Tilastoseuran 100-vuotisjuhlat
Jätetään vuosijuhlatoimikunnan käsiteltäväksi.

9.

Kyllikki Korven legaatin täytäntöönpano
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt osan Tilastoseuran tekemistä
muutospyynnöistä sopimukseen. Pyydetään vielä viivästyskoron poistosta ja
hallintokulujen rajoittamisesta kymmeneen prosenttiin kirjallista mainintaa
sopimukseen. Hyväksytään sopimus ehdolla, että nämä kaksi kohtaa on siihen
lisätty.

10. Vanhojen vuosikirjojen digitointi
Puuttuvat materiaalit on löydetty ja lähetetty Mikkeliin.

11. Gunnar Modeen -mitali
Mitalit ovat tallessa Tilastokeskuksessa ja niitä on yllin kyllin tulevaisuuden
tarpeisiin.

12. Iltapäiväseminaarit
Seminaariin on ilmoittautunut hyvä määrä osallistujia. Jatketaan vielä seminaarin
ilmoittautumisaikaa ja mainostetaan viime hetken mahdollisuutta rekisteröityä.
Keskusteltiin syksyn seminaarin ajankohdasta (syys-lokakuu), paikasta, sekä
sisällöstä.

13. Muut esille tulevat asiat
Muistutetaan vielä Leo Törnqvist -palkinnon määräajasta (toukokuun loppu)
StatNet-listalla sekä mahdollisesti muissa kanavissa.
Päätettiin kannattaa Juha Karvasen ehdotusta nimittää Sangita Kulathinal ja Mikko
Sillanpää Scandinavian Journal of Statisticsin (SJS) editoreiksi ja pyytää Juha

Karvanen seuraavaan kokoukseen selvittämään SJS:n toimintaa seuran
hallitukselle.
Testaillaan seuraavaa vuosikirjaa varten tehtyä LaTeX-pohjaa ja mietitään vielä
ulkoasua tarkemmin.
Tilastoseuran arkistoista Tilastokeskuksella löytyi suurella varmuudella kaikki
seuran tiedot perustamisesta lähtien. Tuoreimmat arkistot (noin 1960-luvulta
eteenpäin) jätettiin Tilastokeskukseen säilöön, jossa niihin pääsevät käsiksi vain
Tilastokeskuksen työntekijät. Tätä vanhemmat aineistot on toimitettu Tommi
Mäklinin työhuoneelle säilöön Kumpulaan, jotta niihin voi tutustua paremmin.
Selvitetään Kansantulomitalin jakoperusteita ja onko Tilastoseura siinä vielä
mukana.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Sovittiin seuraavat hallituksen kokoukset järjestettäväksi 28.5. klo 17.00 ja 12.6. klo
16.00 Ympyrätalolla.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.58.

