
PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 11 / vuoden 2021 hallitus 

Aika  17.2.2021, klo 16.00 
Paikka Etäkokous Zoomilla 
https://helsinki.zoom.us/j/62726808107?pwd=RjBMNHdsTmFYRzFjeXA5YVlzK1VtZz09 
 

Läsnä Ari Jaakola puheenjohtaja, seuran 
varaesimies 

Mikhael Koufos (saapui kohdassa 5.2.) rahastonhoitaja 
Tommi Mäklin sihteeri 
Riku Laine 
Reija Helenius 
Marianne Laalo 
Lauri Viitasaari 
Pekka Pere 
Tommi Härkänen 
Jyrki Möttönen (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa) 
Paula Bergman (äänestysoikeus kohdissa 1-5.2. ja puheoikeus kaikissa 

    kohdissa) 
 

Poissa Pauliina Ilmonen, Niko Lietzén 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.05. 

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 (10/2020, etäkokous) pöytäkirja. 

https://helsinki.zoom.us/j/62726808107?pwd=RjBMNHdsTmFYRzFjeXA5YVlzK1VtZz09


5. Ilmoitusasiat 

5.1 Tammikuun jäsenkirjeet (TSV ja Tilastoseuran) 

Tilastoseuran jäsenkirjettä ei lähetetty edellisessä kokouksessa sovitusta poiketen, 
koska kirjeeseen ei olisi tullut tarpeeksi asiaa. 

TSV:n Helmikuun jäsenkirjeessä ilmoitettiin, että TSV:n kevätkokous pidetään 
etäkokouksena Zoomissa maanantaina 15.3.2021 klo 15.00. 

5.2 Lasteri-projektin edistymisraportti 

THL:n tutkimusprofessori Tarja Heino lähetti Lasteri-projektiin liittyvän väliraportin, 
jossa kerrottiin, että legaatin avulla on onnistuttu hankkimaan projektille lisää 
rahoitusta sen jatkamiseksi myös legaattirahojen loputtua. Legaattirahojen 
loppuosan käyttö ja maksu siirtyy täten eteenpäin vuoteen 2022. 

Vaikka Lasteri-projektin suunnitelma ja toteutus ovat muuttuneet alustavasti 
sovitusta, on seuran hallitus tyytyväinen siihen, miten rahat on käytetty ja toteaa, 
että väliraportin perusteella rahat on käytetty tarkoituksenmukaisesti. 

5.3 Muut ilmoitusasiat 

Tieteellisten seurain valtuuskunta myönsi Tilastoseuralle 1250 euron avustuksen 
Vuosikirjan 2019-2020 tekoon. Rahat eivät vielä näy tilillä, mutta valtuutettiin 
Mikhael Koufos lähettämään TSV:lle tarvittavat tiedot. 

6. Jäsenasiat 

Ei hyväksytty uusia jäseniä. 

7. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 50 075,70 euroa. Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut 
muutamia jäsenmaksuja ja tililtä mennyt yksi maksu Tilastolukutaitoprojektin 
kustannuksiin. 

Tilillä on vielä Kyllikki Korven legaattiin liittyviä Lasteri-projektin rahoja, jotka oli 
luvattu maksaa, kun projektiin liittyvä loppuraportti on toimitettu Tilastoseuralle. 
Projektiin liittyvät loput maksut siirtyvät kuitenkin projektissa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi vuoteen 2022. 

8. Webinaarin järjestäminen 

Tilastokeskuksen kanssa yhdessä 26.1. järjestetty webinaari oli oikein onnistunut. 

Seuraavaan 14.4. järjestettävään webinaariin on alustavasti saatu kiinnitettyä yksi 
puhuja Tilastokeskuksesta. Muiden puhujien osalta kontaktointi on vielä kesken. 



Keskusteltiin myös muista vaihtoehdoista, mikäli nyt kontaktoidut puhujat 
kieltäytyvät kunniasta. 

9. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP) 

Lukutaitoprojekti edistyy. Keskusteltiin siitä, saisiko projektille hankittua 
medianäkyvyyttä, koska se saattaisi olla kiinnostava uutisaihe. 

10. Tilastosanasto 2020 

Sanastoprojektiin liittyvät ongelmat on saatu selvitettyä ja työ etenee taas. 

11. Vuosikirja 

Vuosikirjassa kirjoittamisesta on tullut vielä muutamia kyselyitä. Laitetaan 
seuraavaksi nettisivuille tarkemmat tiedot kirjoittamisesta ja tekstien 
lähettämisestä. Tekstien takarajaksi sovittiin alustavasti Juhannus 2021. 

12. Muut esille tulevat asiat 

Todettiin, että 2020 jaettuja Väitöskirja-palkintoja ei ole vielä maksettu, koska 
palkinnonsaajat eivät ole lähettäneet tilitietojaan. Palkintojen maksamisesta 
päättäminen jäänee näin ollen siis seuraavan hallituksen tehtäväksi. 

Päätettiin toimittaa Leo Törnqvist -palkinnon yhteydessä jaettu kirjapalkinto 
palkinnonsaajalle siitä huolimatta, että Tilastopäiviä ei pystytä järjestämään. 

13. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 16.57. 

 

 


