PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 9 / vuoden 2020 hallitus
Aika
Paikka

14.12.2020, klo 16.30
Etäkokous Zoomilla

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

Läsnä Pauliina Ilmonen
puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola
seuran varaesimies
Tommi Mäklin
sihteeri
Riku Laine
Reija Helenius
Marianne Laalo
Lauri Viitasaari
Pekka Pere (saapui kohdassa 5)
Jyrki Möttönen (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa)
Niko Lietzén (äänestys- ja puheoikeus kaikissa kohdissa)
Poissa Mikhael Koufos, Paula Bergman, Tommi Härkänen

1.

Kokouksen avaus
Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.32.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 8/2020 (etäkokous) pöytäkirja.

5.

Ilmoitusasiat
5.1 ISI:n marraskuun jäsenkirje
Annettiin tiedoksi ISI:n (International Statistical Institute) marraskuun jäsenkirje.

5.2 Cambridge University Pressin kirja-alennus jatkuu
Pekka Pere ilmoitti, että Cambridge University Pressin kirja-alennukset
Tilastoseuran jäsenille jatkuvat myös vuonna 2021.
5.3 Tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Moodi ry:n terveisiä
Riku Laine ilmoitti, että Moodi on siirtymässä enemmän Helsingin yliopiston
tilastotieteen alumnien asioihin keskittyväksi järjestöksi.

6.

Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi ainaisjäsen.

7.

Talousasiat
Seuran tilillä on rahaa 47 166,20 euroa. Edellisen kokouksen jälkeen tilille on tullut
8 000 euron apuraha Tiedekustantajien liitolta tilastosanaston verkkosivuversion
pystyttämiseen, ja tililtä on maksettu 512,50 euroa Elisa Falckin palkkioiden
kattamiseksi tilastolukutaitoprojektin parissa.

8.

Vuosikokous
Vuosikokous täytyy järjestää helmikuun 2021 loppuun mennessä. Tilastoseuran
säännöt eivät mahdollista etäosallistumista kokoukseen, mutta 3.10.2020 voimaan
tulleen lain "Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi" (622/2020) mukaan kokous voidaan tarvittaessa järjestää etänä.
Keskusteltiin seuran sääntöjen muuttamisesta siten, että etäosallistuminen olisi
mahdollista myös sääntöjen mukaan, sekä myös mahdollisesti muista samalla
kertaa tehtävistä sääntömuutoksista. Valtuutettiin Tommi Mäklin valmistelemaan
sääntömuutosehdotus käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.
Päätettiin lähettää vuosikokouksesta sekä siellä täytettävistä hallituksen paikoista
mainos seuran jäsenille ja keskusteltiin nykyisten hallituksen jäsenten jatkoaikeista.

9.

Viestintä
Elisa Falckille on tehty tunnukset myös Tilastoseuran Wordpressiin, joilla voi laittaa
postauksia verkkosivuille. Päätettiin myös lähettää vielä ennen joulua seuran
jäsenille jäsenkirje, jossa mainostetaan tammikuun webinaaria sekä
vuosikokouksessa täytettäviä hallituspaikkoja.

10. Webinaarin järjestäminen
Tilastokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävä webinaari otsikolle "Totta vai
tarua, tilastoja vai tutkittua tietoa" pidetään 26.1. Päätettiin mainostaa webinaaria

mahdollisimman pian. Tilastokeskus markkinoi webinaaria myös omissa
kanavissaan.
Keskusteltiin ensi vuoden toisen webinaarin järjestämistä kuntavaalien ja
tilastotieteen tiimoilta. Puhujiksi ajateltiin alustavasti kutsuttavan ainakin Esa
Mäkinen HS:stä (vaalikoneiden näkökulma), joku Taloustutkimuksesta (galluppien
näkökulmasta) ja Sami Borg (vaalikoiden ja ennusteiden vaikutuksesta politiikkaan).

11. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)
Olvi-säätiöltä saatiin 4 000 euroa projektin kustannuksiin. Apuraha on kohdennettu
Kuopion ja Savon alueella tapahtuviin toimiin, joita tehdään yhteistyössä alueellisen
Matikkakukko-nimisen kehittämishankkeen kanssa. Työn alla on myös aikaisemmin
Japanin tilastoseuralta saadun rahoituksen (Tilastokeskuksen tilillä) hyödyntämisen
aloittaminen.

12. Tilastosanasto 2020
Keskusteltiin sanastoprojektin edistymisestä ja siitä, että mikä työtä tällä hetkellä
viivyttää. Sanasto myöhästynee ja saadaan painettua vasta vuonna 2021.
11.1 Tiedekustantajien liiton apuraha
Tiedekustantajien liitolta saatiin 8 000 euron apuraha Tilastosanaston
verkkosivustoversion pystyttämiseen.
11.2 Tilastosanaston verkkosivuversio
Päätettiin selvittää tarjousten pyytämistä verkkosivuversion pystyttämisestä
projektin kilpailuttamiseksi.

13. Maailman tilastokonferenssi
Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

14. Tilasto-osaamisen puolustuspuhe -mielipidekirjoitus
Tekstin kirjoittaminen on viivästynyt, mutta jatketaan työtä. Kokouksessa puhuttiin
yleisesti tilastotieteen asemasta ja opetuksesta, mitä kirjoituksessa olisi tarkoitus
tarkemmin vielä käsitellä.

15. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin Leo Törnqvist -palkinnon jakamisesta. Palkinnonsaajat päätettiin
hallituksen kokouksessa 10.03.2020 ja tarkoitus oli jakaa sekä julkistaa palkinto
Tilastopäivillä, joita ei kuitenkaan yrityksestä huolimatta pystytty vuonna 2020
järjestämään ollenkaan. Päätettiin jakaa palkintoon liittyvä raha- sekä kirjapalkinto

nyt, vaikka fyysistä tilaisuutta ei pystytä pitämään. Palkinnon virallinen jakotilaisuus
järjestetään kuitenkin vasta sitten, kun Tilastopäivät pystytään järjestämään.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta
Pidetään seuraava hallituksen kokous 14.1. klo 17.00 etänä Zoomilla.

17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.02.

