
PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 7 / vuoden 2020 hallitus 

Aika  14.10.2020, klo 16.00 
Paikka Etäkokous Zoomilla 
https://helsinki.zoom.us/j/63677978885?pwd=ZUxzc0VkbDlmd3dkTXFvVDQ3YUIzdz09 
 

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies 
Mikhael Koufos (läsnä kohdissa 4-11) rahastonhoitaja 
Tommi Mäklin sihteeri 
Pekka Pere 
Riku Laine 
Tommi Härkänen 
Reija Helenius 
Marianne Laalo 
Niko Lietzén (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa) 
Paula Bergman (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa) 

 

Poissa Ari Jaakola, Mikhael Koufos, Jyrki Möttönen, Lauri Viitasaari 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.04. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 6/2020 (etäkokous) pöytäkirja. 

5. Ilmoitusasiat 

Pauliina Ilmonen ja Pekka Pere pärjäsivät kohtuullisen hyvin TSV:n hallitusvaalissa, 
mutta jäivät tällä kertaa muutaman äänen päähän valinnasta. 

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


Annettiin tiedoksi, että koronaepidemiaan liittyvä väliaikainen poikkeaminen 
yhdistyslaista -lain voimassaoloa on jatkettu 30.6.2021 asti. Todettiin tämän 
mahdollistavan seuraavan vuosikokouksen järjestämisen etänä seuran säännöistä 
poiketen. Keskusteltiin sääntöjen päivittämisestä seuraavassa vuosikokouksessa 
etäosallistumisen mahdollistamiseksi myös poikkeuslain lakattua. 

6. Jäsenasiat 

Ei hyväksytty uusia jäseniä. 

7. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 30 236,30 euroa. Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut 
2 000 euron apuraha Palkansaajasäätiöltä Tilastolukutaitoprojektin kulujen 
kattamiseksi, ja tililtä on maksettu 475 euroa Elisa Falckin palkkioiden kattamiseksi 
saman projektin parissa. 

8. Viestintä 

Keskusteltiin viestinnän (jäsenkirje ja sosiaalinen media) laajentamisesta ja 
viestinnän vastuun siirtämisestä pois seuran sihteeriltä, jotta sihteerin työmäärä ei 
kasva kohtuuttomasti. 

9. Webinaarin järjestäminen 

Keskusteltiin webinaarien järjestämisestä Zoomin välityksellä. Päätettiin yrittää 
järjestää Tilastolukutaitoon liittyvä webinaari alkuvuodesta 2021, sekä jokin toinen 
webinaari vielä toistaiseksi tuntemattomalla aiheella lopputalvesta tai alkukeväästä 
2021. 

10. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP) 

Projektin kulujen kattamiseksi on saatu avustuksina Palkansaajien säätiöltä 2 000 
euroa ja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 10 000 euroa. Reija Helenius kiitti 
Tilastoseuraa yhteistyöstä hakemusten parissa. 

11. Tilastosanasto 2020 

Sanasto odottaa vielä kommentteja muutamalta henkilöltä, jonka jälkeen 
sanastosta voidaan julkaista pdf-versio. 

Keskusteltiin epub-sähkökirjan tekemisestä LaTeX:illa, jolloin kirjan pitäisi 
skaalautua paremmin erikokoisille lukulaitteille. 

Valtuutettiin Pekka Pere hakemaan Tiedekustantajien liitolta apurahaa 
Tilastosanastoon liittyvän verkkosivuhankkeen toteuttamiseen. Mallia verkkosivuun 
voidaan ottaa esimerkiksi Tieteen termipankista (https://tieteentermipankki.fi/). 

https://tieteentermipankki.fi/


12. Vuosikirja 

Haettiin Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan apurahahaussa avustusta vuosikirjan 
2019-2020 kulujen kattamiseen. Aloitetaan piakkoin kutsuttujen kirjoittajien 
kontaktointi tekstien valmistelun aloittamiseksi. 

13. Muut esille tulevat asiat 

Todettiin, että viime kokouksessa keskusteltu taloudellinen ylijäämä kannattanee 
käyttää ensi vuonna Tilastopäivien järjestämiseen, eikä sille ole tarvetta keksiä 
vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Rahat oli alun perin tarkoitettu tämän vuoden 
Tilastopäiviin, joten niiden siirto koronatilanteen vuoksi takaa mahdollisuuden 
järjestää seuraavat Tilastopäivät yhtä hienona kuin tämänvuotisista suunniteltiin. 

Helsingin yliopiston tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestön Moodi ry:n 
opiskelijajäsen Riku Laine ilmoitti, että Tilastoseuran seuraavaan hallitukseen ei 
välttämättä löydy Moodi ry:n kautta opiskelijajäsentä edustamaan tilastotieteen 
opiskelijoita. 

Niko Lietzén välitti tiedon, että Turun tilastotieteen jatko-opiskelijat olisivat 
halukkaita järjestämään seuraavan nuorten illan, kun se on koronatilanteen mukaan 
mahdollista. Hallitus ei kuitenkaan halua järjestää fyysistä tapaamista, joten 
kysytään haluavatko turkulaiset järjestää etätapahtuman. 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Pidetään seuraava hallituksen kokous 18.11. klo 16.30 etänä Zoomilla. 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17.25. 

 


