
 

PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / vuoden 2020 hallitus 

Aika  7.4.2020, klo 16.00 
Paikka Etäkokous Microsoft Teamsilla 
 

Läsnä Ari Jaakola puheenjohtaja, seuran 
varaesimies 

Mikhael Koufos rahastonhoitaja 
Tommi Mäklin sihteeri 
Riku Laine 
Tommi Härkänen 
Reija Helenius 
Marianne Laalo 
Lauri Viitasaari 
Paula Bergman (äänestysoikeus kaikissa kohdissa) 

 

Poissa Pekka Pere, Pauliina Ilmonen, Niko Lietzén, Jyrki Möttönen 
 

1. Kokouksen avaus 

Seuran varaesimies avasi kokouksen klo 16.05. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Lisättiin esityslistalle kohta 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Ilmoitusasiat 

Tiedekustantajien liitolta tullut jäsenkirje, jossa mainostetaan mm. 
tiedejulkistamisen peruskurssia ja kysellään ohjelmaehdotuksia kirjamessuille sekä 
vuoden tiede-editoripalkinnon saajaa. 

Tilastojulistekilpailu on käynnissä ja sitä saa mainostaa. 

 



 

TSV:n jäsenkirjeessä pyydetään harkitsemaan “Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 
loukkausepäilyjen käsitteleminen (HTK)” -ohjeen allekirjoittamista, kutsuttiin 
pohtimaan 16.4. klo 9.30-12.00 etäkokouksena miten tieteelliset seurat voisivat 
osallistua tiedekasvatukseen, sekä pyydettiin ohjelmaehdotuksia tieteiden yöhön. 

Tilastoseura on TSV:n huhtikuun kuukauden jäsenseura. Juttu on näkyvillä 
osoitteessa 
https://www.tsv.fi/fi/uutiset/kuukauden-j%C3%A4senseurana-suomen-tilastoseura
-ry. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen 1/2020 pöytäkirja 

6. Jäsenasiat 

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä. 

7. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 32 188,11 euroa. Suurimpina tapahtumina tilille on tullut 7 
000 euron apuraha Tilastopäiville ja sieltä mennyt sihteerin sekä rahastonhoitajan 
palkkiot. Karhutaan vielä maksamattomia jäsenmaksuja ja keskustellaan 
seuraavassa kokouksessa jäsenmaksuja maksamattomien jäsenten erottamisesta. 

8. SJS:n hallituksen jäsenen valinta 

Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

9. Tilastosanasto 2020 

Alkuperäinen tavoite oli julkaista Tilastosanasto Tilastopäivillä. Hallituksen mielipide 
on, että julkaisu voitaisiin siirtää syksylle Tilastopäivien yhteyteen, mutta kysytään 
kuitenkin ensin sanaston tekijöiden kantaa. Keskusteltiin myös siitä, että 
painettaisiinko sanasto kuitenkin etukäteen. 

10. Muut esille tulevat asiat 

FENStatS haluaisi tehdä Eurooppalaisen tilastoalan strategiapaperin jäsenseurojen 
yhteistyönä. Strategiapaperi vaikuttaa kiinnostavalta, mutta pyydetään ensin 
asiasta lisätietoja. Ari ja Pauliina laativat FENStatsille vastauksen. 

FENStatS kyselee lisäksi kaikista maista tietoa koronavirukseen liittyvistä 
hankkeista, joista haluavat tiedottaa verkkosivuillaan. Lauri on kerännyt asiaan 
jotain vastausta ja hoitaa sen. 
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Valtuutettiin Elisa Falck hakemaan Jane ja Aatos Erkon säätiöltä apurahaa 
Tilastoseuran nimissä International Statistical Literacy Projektin (ISLP) 
edistämiseen. 

Kutsutaan Elisa Falck seuraavaan hallituksen kokoukseeen esittelemään ISLP:tä. 

Perustetaan Tilastoseuralle valokuvakansio Google Driveen, johon voi laittaa 
seuran tilaisuuksista otettuja valokuvia. 

Valtuutettiin Tommi Mäklin perustamaan Tilastoseuran hallitukselle sähköpostilista. 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Pidetään seuraava hallituksen kokous 27.5. klo 16.00 Ympyrätalolla mikäli 
koronatilanne sen mahdollistaa. Jos ei, niin järjestetään kokous taas Teamsilla. 

12. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17.06. 

 


