PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 6 / vuoden 2019 hallitus
Aika
Paikka

3.10.2019, klo 17.00
Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

Läsnä

Pauliina Ilmonen
puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola
seuran varaesimies
Tommi Mäklin
sihteeri
Mikhael Koufos
rahastonhoitaja
Paula Bergman
Riku Laine
Jyrki Möttönen
Lauri Viitasaari (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)
Marianne Laalo (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)
Pekka Pere (saapui kohdassa 11)

Poissa

Tommi Härkänen, Johanna Seppänen, Niko Lietzén

1.

Kokouksen avaus
Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.08.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4.

Ilmoitusasiat
International Statistical Institute ISI:n hallitusvaalien ehdokasasettelu on käynnissä
15.10. asti.
Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta järjestävät
25.10. aamiaistilaisuuden, jossa työstetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia
tiedekasvatuksen edistämiseksi. Mainostetaan tilaisuutta nettisivuilla.
Tiedekustantajien liiton apurahat ovat haettavissa 1.-31.10. Keskusteltiin apurahan
hakemisesta Tilastosanasto-projektille. Annettiin hallitukselle tiedoksi myös liiton

järjestämät koulutukset, vuoden 2020 matkaohjelma, sekä vuoden tiedekirja 2019
-palkinnon ehdokasasettelu, joka päättyy 30.11.
Keskusteltiin tilastokasvatusprojektin tilanteesta, johon on haettu apurahaa
yhteistyössä Tilastokeskuksen Reija Heleniuksen kanssa.

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 5 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6.

Jäsenasiat
Hyväksytään viime kokouksessa lykätty jäsenhakemus. Lisäksi hyväksyttiin yksi
uusi jäsen sekä yksi jäsentyypin muutos ainaisjäseneksi.

7.

Talousasiat
Seuran tilillä on rahaa 58 372,42 euroa.

8.

Iltapäiväseminaarit
Iltapäiväseminaari järjestettiin erinomaisen onnistuneesti 27.9. ja tilaisuudesta on
tullut paljon hyvää palautetta. Pyydetään puhujilta tiivistelmiä esityksistä ja lupaa
julkaista esityksien materiaalit verkossa.
Harkitaan tilastotieteen historia -aiheisen iltapäiväseminaarin järjestämistä.
Valtuutettiiin Pekka Pere selvittämään asiaa.

9.

Vuosikirja
Edellisessä kokouksessa sovitun budjetin pitäisi olla riittävä kirjan painamiseen.
Kirjoitetaan edellisen kirjan kokemuksien perusteella ohjeita seuraavaan kirjaan
artikkeleita kirjoittaville.

10. Muut esille tulevat asiat
Päätettiin alustavasti lopettaa seuran sihteeriä ja rahastonhoitajaa koskevien
vapaaehtoisten työnantajavakuutuksien maksaminen. Maksut tulevat
ajankohtaiseksi kuitenkin vasta vuonna 2020, jolloin hallitus palaa asiaan.
Biostatistiikan seura järjestää tänä syksynä nuorten tilastotieteilijöiden tapaamisen
Tampereella 19.11., samaan tapaan kuin mitä Tilastoseura järjesti vuonna 2019.
Keskusteltiin Romaniassa 1.-2.11. järjestettävästä Euroopan tilastoseurojen ja
nuorten tilastotieteilijöiden tapaamisesta.

11. Tilastosanasto 2020
Sanasto etenee hyvin. Työn ohessa on paljastunut, että sanastolle on tarvetta, sillä
alan sanasto vaikuttaa asiantuntijapalautteen perusteella vakiintumattomalta.
Sanaston taitto lienee ajankohtaista vuodenvaihteessa, ja keskusteltiin siitä, että
miten kirjan taitto ja paino käytännössä toteutetaan.
Valtuutettiin Pekka Pere hakemaan rahaa tilastosanaston kuluihin.
Riku Laine raportoi Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksesta.

12. Seuraavan kokouksen ajankohta
Järjestetään seuraava kokous 7.11. klo 17.00 Ympyrätalolla.

13. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.24.

