
PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 10 / vuoden 2020 hallitus

Aika 14.1.2021, klo 17.00
Paikka Etäkokous Zoomilla
https://helsinki.zoom.us/j/63677978885?pwd=ZUxzc0VkbDlmd3dkTXFvVDQ3YUIzdz09

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola (poistui kohdissa 4-) seuran varaesimies
Mikhael Koufos rahastonhoitaja
Tommi Mäklin sihteeri
Riku Laine
Reija Helenius
Marianne Laalo
Lauri Viitasaari
Pekka Pere
Tommi Härkänen
Jyrki Möttönen (puheoikeus kaikissa kohdissa)
Paula Bergman (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa)

Poissa Niko Lietzén

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (9/2020, etäkokous) pöytäkirja.

https://helsinki.zoom.us/j/63677978885?pwd=ZUxzc0VkbDlmd3dkTXFvVDQ3YUIzdz09


5. Ilmoitusasiat

5.1 Joulukuun jäsenkirjeet (TSV, ISI ja Tiedekustantajat)

Annettiin tiedoksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan, International Statistical
Instituten ja Suomen tiedekustantajien liiton jäsenkirjeet.

5.2 Adressi Seppo Laaksosen muistotilaisuuteen

Lähetettiin adressi 20.12.2020 edesmenneen Seppo Laaksosen muistotilaisuuteen
Tilastoseuran ja seuran hallituksen nimissä. Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteen
emeritusprofessori Laaksonen oli seuran aktiivinen jäsen, toimien myös seuran
esimiehenä vuonna 1992 sekä myös lukuisissa muissa tilastotieteeseen liittyvissä
luottamustoimissa.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen ja todettiin yhden jäsenen eronneen.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 50 059,50 euroa. Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut 3
435,10 euroa jäsenmaksuja ja tililtä on mennyt 537,50 euroa
Tilastolukutaitoprojektin kustannuksiin.

Tilillä on vielä Kyllikki Korven legaattiin liittyviä Lasteri-projektin rahoja, jotka oli
luvattu maksaa, kun projektiin liittyvä loppuraportti on toimitettu Tilastoseuralle.

8. Vuosikokous

8.1 Sääntömuutosehdotus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömuutosehdotus vuosikokoukseen.
Sääntömuutoksen tärkeimmät kohdat ovat

● Etäosallistumisen mahdollistaminen vuosikokouksiin.
● Toiminnantarkastajien määrän muuttaminen muotoon 1-2 (nykyään riittää

yksi).
● Sanomalehti-ilmoituksen poistaminen kokouskutsumahdollisuuksista.
● Hallituksen varajäsenien lisääminen sääntöihin (max 6 varajäsentä).
● Vapaajäsenyyden tarjoaminen kaikille eläkkeelle jääville (ennen kelpasi vain

vanhuuseläke) ja myös 15 vuoden aikarajan poistaminen (muutoksessa
riittää, että edellisenä vuonna ollut jäsen ja maksanut jäsenmaksun).

8.2 Toimintakertomus vuodelta 2020

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomusehdotus vuosikokoukseen.



8.3 Tilinpäätös vuodelta 2020

Rahastonhoitaja Mikhael Koufos tekee tilinpäätöksen vuosikokoukseen.

8.4 Vuosikokouksen päivämäärä

Pidetään seuran vuosikokous 17.2. klo 17.00. Kokous järjestetään etänä lain "Laki
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja
eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi"
(622/2020) mukaisesti.

9. Viestintä

Lähetetään seuraava jäsenkirje viimeistään 10.2. Kirjeeseen tulee ainakin mainos
vuosikokouksesta.

10. Webinaarin järjestäminen

Tilastokeskuksen kanssa 26.1. yhdessä järjestettävään webinaariin on
ilmoittautunut jo noin 250 osallistujaa ja sinne on teknisten rajoitusten vuoksi noin
300 paikkaa, joten mainostaminen on onnistunut erittäin hyvin.

Kuntavaali- ja vaaliteemaisen webinaarin alustavaan puhujalistaan on saatu
uudeksi ehdotukseksi emeritusprofessori Pertti Suhonen. Aikaisemmin harkittuja
puhujia ovat Puhujiksi ajateltiin alustavasti kutsuttavan ainakin Esa Mäkinen
(Helsingin Sanomat, vaalikoneiden näkökulma), joku Taloustutkimuksen henkilö
(galluppien näkökulma) ja Sami Borg (vaalikoneiden ja ennusteiden vaikutuksesta
politiikkaan). Järjestetään webinaari 14.4. klo 14-16.

11. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)

Projekti edistyy. Laitetaan tuorein ISLP-jäsenkirje mukaan seuran seuraavaan
jäsenkirjeeseen.

12. Tilastosanasto 2020

Sanaston etenemisessä on pieniä ongelmia, mutta saataneen valmiiksi pian.

13. Vuosikirja

Vuosikirjassa julkaisemisesta oli tullut kysymys sähköpostitse. Keskusteltiin
tarkastusprosessista ja aikataulusta.

14. Maailman tilastokonferenssi

Tilastokonferenssiin on tällä hetkellä mahdollista ehdottaa virtuaalisessioita ja
lähettää postereita.



15. Muut esille tulevat asiat

Klubimestari Lauri Viitasaari muistutti, että Tilastopäivien järjestelyiden
uudelleenkäynnistäminen tulee toivottavasti ajankohtaiseksi vielä tämän vuoden
aikana.

Seuran esimies Pauliina Ilmonen osallistuu 21.1. Ylen TV-ohjelman Puoli
Seitsemän.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Pidetään seuraava hallituksen kokous 17.2. klo 16.00 etänä Zoomilla.

17. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.47.


