PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / vuoden 2020 hallitus
Aika
Paikka

10.8.2020, klo 16.00
Etäkokous Microsoft Teamsilla.

Läsnä

Pauliina Ilmonen
puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola (poistui kohdissa 8-13)
seuran varaesimies
Mikhael Koufos
rahastonhoitaja
Tommi Mäklin
sihteeri
Pekka Pere
Riku Laine
Tommi Härkänen
Reija Helenius
Marianne Laalo
Lauri Viitasaari
Jyrki Möttönen (ei äänestysoikeutta, puheoikeus kaikissa kohdissa)
Niko Lietzén (ei äänestysoikeutta, puheoikeus kaikissa kohdissa)

Poissa

Paula Bergman

1.

Kokouksen avaus
Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.12.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 4/2020 (etäkokous) pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
Järjestettiin kokous koronavirustilanteen takia kokonaan etänä, vaikka kutsussa
mainittiin myös mahdollisuus fyysiseen tapaamiseen Ympyrätalolla.

Hallituksen jäsen Reija Helenius on ehdolla ISI:n Counciliin, josta tulee vaalit
syksyllä. Tilastoseuralla yhteisönä yksi ääni käytettävissä vaaleissa.
Seuran esimies Pauliina Ilmonen on ehdolla Bernoulli Societyn European Regional
Committeeseen.

6.

Jäsenasiat
Ei hyväksytty uusia jäseniä.

7.

Talousasiat
Seuran tilillä on rahaa 28 718,20 euroa, josta noin 8 600 euroa sellaista rahaa, jota
ei ole varattu mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.
Tililtä on mennyt ISI:n jäsenmaksu 200 euroa ja Elisa Falckin palkkioihin (palkkio ja
sivukulut touko-, kesä- ja elokuulta) ISLP-projektin parissa tehdystä työstä 1 500
euroa touko-, kesä- ja heinäkuulta.

8.

Viestintä
Luodaan Tilastoseuran verkkosivuille avoimet työpaikat -osio, jossa seuran
yhteisöjäsenet voivat maksutta ilmoittaa avoimista työpaikoista ja muut hintaan 250
euroa per ilmoitus.
Lähetetään seuraava jäsenkirje elokuun aikana.

9.

FENStatS:in yleiskokous
FENStatS hakee jäseniä Executive Committeehen kaudelle Marraskuu 2020 Lokakuu 2023. Tilastoseura voi ehdottaa komiteaan jäseniä 1.9. asti.

10. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)
Projekti on edennyt kesän aikana, ja projektin parissa työskentelevän henkilön
palkkaan sekä projektin yhteydessä tehtäviin toimiin on haettu jatkorahoitusta.
Tilastoseuran hallitukselta pyydetään 2-4-sivuinen katsaus ISLP:n uutiskirjeeseen
syyskuun puoliväliin mennessä.

11. Tilastosanasto 2020
Pandemian tuoma lisäaika on käytetty hyväksi erityisesti historialuvun
laajentamiseen. Suomennoksista on pyydetty kommentteja suomen kielen
asiantuntijoilta.

12. Vuosikirja
Vuosikirja etenee tahdillaan.

13. Muut esille tulevat asiat
Tiedotetaan seuran jäsenille, että Tilastopäivät peruuntuvat tältä vuodelta ja
palaamme asiaan.
Syksylle suunniteltu nuorten ilta perutaan myös ja siirretään ensi vuodelle.
Keskusteltiin suojanaamarien suojavaikutuksesta käydystä yhteiskunnallisesta
keskustelusta.
Ilmoitetaan seuran postiosoitteen muutoksesta PRH:lle mikäli tarpeellista.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Pidetään seuraava hallituksen kokous 16.9. etänä klo 16.00.

15. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 17.16.

