
PÖYTÄKIRJA 

HALLITUKSEN KOKOUS 8 / vuoden 2020 hallitus 

Aika  18.11.2020, klo 16.30 
Paikka Etäkokous Zoomilla 
https://helsinki.zoom.us/j/63677978885?pwd=ZUxzc0VkbDlmd3dkTXFvVDQ3YUIzdz09 
 

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies 
Ari Jaakola (saapui kohdassa 12) seuran varaesimies 
Tommi Mäklin sihteeri 
Riku Laine 
Reija Helenius 
Marianne Laalo 
Lauri Viitasaari 
Paula Bergman (äänestys- ja puheoikeus kohdissa 1-12, poistui kohdassa 

13) 
Jyrki Möttönen (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa) 

 

Poissa Mikhael Koufos, Pekka Pere, Tommi Härkänen, Niko Lietzén 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.34. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 7/2020 (etäkokous) pöytäkirja. 

5. Ilmoitusasiat 

5.1 ISI:n lokakuun jäsenkirje 

Annettiin tiedoksi ISI:n lokakuun jäsenkirje. 

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


5.2 Tutkitun tiedon teemavuosi 

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon teemavuosi. Tieteellisten seurain valtuuskunta pyytää 
ohjelmaehdotuksia tutkitun tiedon teemavuoteen. Jatkuva haku teemavuoden 
ohjelmaan on avoinna osoitteessa tutkittutieto.fi. 

5.3 Vuoden tiedekirja -palkinto 

Vuoden tiedekirja -palkinnon saajia voi ehdottaa marraskuun loppuun saakka 
sähköpostitse Tieteellisten seuran valtuuskunnalle. 

5.4 Tiedekasvatuksen toimenpideohjelman luonnos 

Tilastoseura kommentoi keväällä Tiedekasvatuksen toimenpideohjelman linjauksia, 
ja nyt kommentoitavaksi on annettu toimenpideohjelman luonnos. Valtuutettiin 
Reija Helenius kommentoimaan toimenpideohjelman luonnosta. Päätettiin, että 
kommentointi tehdään yhdessä Tietojohtaminen ry:n kanssa, kuten myös 
toimenpideohjelman linjausten kommentointi tehtiin keväällä. 

5.5 Tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Moodi ry:n terveisiä 

Opiskelijajärjestön edustaja Riku Laine ilmoitti, että järjestö ei saanut kasaan 
hallitusta syyskokouksessaan, eikä yhdistys valinnut myöskään opiskelijaedustajaa 
Tilastoseuran hallitukseen vuodelle 2021. Yhdistys kokoustaa uudestaan 
lähiaikoina, ja Riku Laine tiedottaa Tilastoseuran hallitusta tilanteen kehittymisestä. 

6. Jäsenasiat 

Ei hyväksytty uusia jäseniä. 

7. Talousasiat 

Seuran tilillä on rahaa 39 682,40 euroa. Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut 
10 000 euron apuraha Wihurin rahastolta Tilastolukutaitoprojektin kulujen 
kattamiseksi, ja tililtä on maksettu 500 euroa Elisa Falckin palkkioiden kattamiseksi 
saman projektin parissa. Lisäksi tililtä on mennyt 50 euroa Tiedekustantajien liiton 
jäsenmaksuun. 

8. Viestintä 

Elisa Falck on tehnyt Tilastoseuran puolesta jonkin verran viestintää Twitterin 
puolella. 

9. Webinaarin järjestäminen 

Järjestetään tammikuussa Tutkitun tiedon teemavuoden yhteydessä seminaari 
yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tilastojen luku- ja käyttötaidosta. Puhuttiin 
seminaarin mainostamisesta erityisesti toisen asteen koulutuksen parissa 

https://tutkittutieto.fi/


työskentelevien suuntaan, sillä seminaarin kohderyhmä ja sisältö tulee olemaan 
hyvin yleistajuinen. 

Keskusteltiin myös toisen, jollain tavalla edelliseen teemaan liittyvän, mutta 
tilastotieteilijöille enemmän suunnatun seminaarin järjestämisestä myöhemmin 
keväällä 2021. Alustavasti aiheeksi mietittiin jotain (kunta-)vaaleihin liittyvää. 

10. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP) 

Projekti etenee nyt hyvin, kun siihen on saatu rahoitusta. 

11. Tilastosanasto 2020 

Haettiin Tiedekustantajien liitolta rahaa Tilastosanaston nettiversion 
pystyttämiseen. 

12. Vuosikirja 

Keskusteltiin tekstien hankkimisesta vuosikirjaan ja niiden deadlineistä. Erityisesti 
graduista, väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä olisi hallituksen mielestä hyvä 
saada yleistajuisia tai teknisiä tiivistelmiä vuosikirjaan. 

13. Muut esille tulevat asiat 

Puhuttiin siitä, että seuran tulisi aktiivisemmin seurata tilastotieteen koulutukseen 
liittyviä päätöksiä ja kommentoida niitä. Nykymaailmassa tilastotieteen ja sen 
osaamisen merkitys korostuu entisestään ja alan poikkitieteellistä koulutusta, jossa 
on mahdollisuus opiskella tilastotiedettä ja substanssialueita, sekä yleistä tilastojen 
tuntemista ja osaamista tarvittaisiin entistä enemmän. Tehdään asiaan liittyvä 
kirjoitus, joka yritetään linkittää ajankohtaisiin tapahtumiin, ja yritetään saada se 
julkaistua ennen Joulua. 

Reija Helenius ilmoitti tulleensa valituksi ISI:n counciliin 2021-2025. Reija Helenius 
on ensimmäinen suomalainen, joka on valittu 1800-luvulla perustetun ISI:n 
counciliin. Tilastoseura onnittelee Reijaa valinnasta! 

Valtuutettiin Tommi Mäklin tekemään Elisa Falckille tunnukset Tilastoseuran 
nettisivuille, jotta Elisa Falck voi julkaista nettisivuilla uutisen Reija Heleniuksen 
valinnasta. 

Ensi vuosi on Maailman tilastokonferenssin vuosi. Keskusteltiin session 
järjestämisestä tilastokonferenssin yhteydessä. Käsitellään asia seuraavassa 
kokouksessa. 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Pidetään seuraava hallituksen kokous 14.12. klo 16.30 etänä Zoomilla. 



15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous klo 17.53. 

 


