PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 8 / vuoden 2019 hallitus
Aika
Paikka

2.12.2019, klo 17.00
Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

Läsnä

Pauliina Ilmonen
puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola
seuran varaesimies
Tommi Mäklin
sihteeri
Riku Laine
Jyrki Möttönen
Pekka Pere (saapui kohdassa 10)
Niko Lietzén (äänestysoikeus kaikissa kohdissa)
Marianne Laalo (saapui kohdassa 6, äänestysoikeus kohdissa 6-15)

Poissa

Mikhael Koufos, Paula Bergman, Lauri Viitasaari, Tommi Härkänen,
Johanna Seppänen

1.

Kokouksen avaus
Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.08

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Työjärjestys
Lisättiin esityslistaan kohta 9. TSV:n kuukauden jäsenseura. Hyväksyttiin
kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4.

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa asiaa.

5.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 7 / vuoden 2019 hallitus) pöytäkirja.

6.

Jäsenasiat
Ei jäsenasioita.

7.

Talousasiat
Seuran tilillä on rahaa 57 709,82 euroa. Valtuutettiin Mikhael Koufos ostamaan
mustekasetti Tilastoseuran dokumenttien tulostamista varten.

8.

FENStatS accreditation system
Päätettiin jäädä pois FENStatS:in accreditation -järjestelmästä.
Harkitaan vastaavanlaisen palvelun tarjoamista ilmaiseksi jäsenille, missä
Tilastoseura arvioi tai hankkii arvioijat kirjoittamaan arvio- tai suosituskirjeen
jäsenen osaamisesta.

9.

TSV:n kuukauden jäsenseura
Päätettiin lähteä mukaan kampanjaan. Ehdotetaan TSV:lle, että Tilastoseura olisi
kuukauden jäsenseura joko huhti- tai toukokuussa mahdollisuuksien mukaan.

10. Iltapäiväseminaarit
Ensi vuoden seminaarien suunnittelu etenee hyvällä vauhdilla. Keskusteltiin
tekoälyn yksityisyys- ja etiikka-aiheisen seminaarin järjestämisestä.

11. Tilastosanasto 2020
Sanasto rupeaa olemaan pitkällä ja siihen ollaan parhaillaan kirjoittamassa
esipuhetta. Sanaston sivumäärä on kasvanut, joten edellisessä kokouksessa
esitelty kustannusarvio tulee kasvamaan. Keskusteltiin sanaston painamisesta ja
taittamisesta.

12. Tiedotus ja viestintä jäsenille
Afterwork-tapahtuma tullaan järjestämään keväällä. Keskusteltiin yhteisöjäsenten
kontaktoinnista.

13. Muut esille tulevat asiat
Mikhael ja Marianne kävivät Tampereella kertomassa nuorten tilastotieteilijöiden
työllistymisestä, jonka yhteydessä tuli esiin, että samanlaisen tapahtuman voisi
järjestää myös muissa kaupungeissa.
Valtuutettiin Pekka Pere pyytämään THL:ltä kirjallinen raportti Kyllikki Korven
legaatin käytöstä. Raportin saaminen on edellytyksenä legaatin seuraavan erän
maksamiselle.

Työstetään graafista ilmettä ensi kevään Tilastopäiville ja satavuotisjuhlille.
Niko kertoi kuulumisia nuorten tilastotieteilijöiden tapaamisesta Tampereella, jossa
oli 16 osallistujaa. Tapahtuma onnistui kokoon nähden oikein hyvin. Sovittiin
alustavasti, että 2020-tapahtuma pidettäisiin Tilastoseuran järjestämänä Turussa.
Suunniteltiin seuran nettisivuilla julkaistavan lyhyen artikkelin kirjoittamista
vastavalmistuneiden tilastotieteilijöiden työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Järjestetään seuraava kokous 9.1.2020 klo 17.00 Ympyrätalolla.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.33.

