
PÖYTÄKIRJA 

SUOMEN TILASTOSEURA RY:N VUOSIKOKOUS 2021 

Aika  17.2.2021, klo 17.00 
Paikka Etäkokous Zoomilla 
https://helsinki.zoom.us/j/62726808107?pwd=RjBMNHdsTmFYRzFjeXA5YVlzK1VtZz09 

 

Läsnä Pauliina Ilmonen seuran esimies 
Ari Jaakola  seuran varaesimies 
Tommi Mäklin seuran sihteeri 
Mikhael Koufos seuran rahastonhoitaja 
Asta Manninen 
Lauri Viitasaari 
Marianne Laalo 
Riku Laine 
Minna Perälampi 
Pekka Pere 
Elja Arjas 
Juha Karvanen 
Mikko Pellinen 
Tapani Linnaluoto 
Jyrki Möttönen 
Paula Bergman 
Reija Helenius 
Kari Alho (poistui kohdassa 8) 
Tommi Härkänen 

 

1. Kokouksen avaus 

Seuran esimies Pauliina Ilmonen avasi vuosikokouksen ajassa klo 17.11. Seuran 
sihteeri Tommi Mäklin aloitti kokouksen sihteerinä. 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja 
3.10.2020 voimaan tulleen lain "Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian 

https://helsinki.zoom.us/j/62726808107?pwd=RjBMNHdsTmFYRzFjeXA5YVlzK1VtZz09


leviämisen rajoittamiseksi" (677/2020) mukaan kokous voidaan tarvittaessa 
järjestää etänä, vaikka seuran säännöissä ei etäkokousmahdollisuudesta mainita. 

3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Kokousvirkailijoiden valinta 

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tommi Mäklin. 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pauliina Ilmonen. 

Päätettiin yhdistää kokouksen ääntenlaskijoiden (2) ja pöytäkirjantarkastajien (2) 
tehtävät. 

Valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Riku Laine ja Ari Jaakola. 

5. Toimintakertomus ajalta 12.2.2020 - 17.2.2021 

Seuran sihteeri Tommi Mäklin esitteli toimintakertomuksen. 

Jäsenrekisterissä oli toimikauden lopussa 314 jäsentä, joka on 22 jäsentä 
enemmän kuin edellisellä toimikaudella. 

6. Tilinpäätös kalenterivuodelta 2020 ja tilintarkastuskertomus 

Seuran rahastonhoitaja Mikhael Koufos esitteli tilinpäätöksen, taseen ja 
toiminnantarkastuskertomuksen sekä toiminnantarkastajien muut huomiot 
kalenterivuodelta 2020. 

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimihenkilöille 

Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimihenkilöille. 

8. Hallituksen jäsenten valinta alkavalle toimikaudelle 2021-2022 

Valittiin seuralle hallitus seuraavalla kokoonpanolla. 

Pauliina Ilmonen (esimies) 
Ari Jaakola (varaesimies) 
Tommi Mäklin (sihteeri) 
Tapani Linnaluoto (rahastonhoitaja) 
Paula Bergman 
Pekka Pere 
Tommi Härkänen 
Lauri Viitasaari 



Reija Helenius 
Jyrki Möttönen 

 

Yhdistyksen kokous päätti, että hallitukseen valitaan lisäksi kolme varajäsentä. 
Päätettiin lisäksi, että hallituksen jäsenen tai jäsenten poissaollessa varajäsenet 
täydentävät hallituksen kokoonpanoa valintajärjestyksessä. Valittiin varajäseniksi 
järjestyksessä seuraavat henkilöt 

Marianne Laalo (1. varajäsen) 
Mikhael Koufos (2. varajäsen) 
Niko Lietzén (3. varajäsen) 

Nimitettiin Lauri Viitasaari klubimestariksi. 

9. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta 
toimikaudelle 2021-2022 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Ilkka Mellin ja Topias Tolonen sekä 
varatoiminnantarkastajiksi Tuuli Kauppala ja Tuomas Juuti. 

10. Sääntömuutosehdotuksen käsittely 

Seuran sihteeri Tommi Mäklin esitteli sääntömuutoksen. 

Kokos päätti muuttaa sääntömuutosehdotuksessa olevan kohdan 
“sekä 1-2 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai 1-2 toiminnantarkastajan  
ja varatoiminnantarkastajan vaali seuraavaksi toimintakaudeksi.” 

muotoon 
“sekä 2 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai 2 toiminnantarkastajan ja  
varatoiminnantarkastajan vaali seuraavaksi toimintakaudeksi.” 

Korjattiin lisäksi kohdassa 
“Varsinaisen jäsenen jäätyä eläkkeelle hänen ei tarvitse  suosittaa  
jäsenmaksua” 

oleva kirjoitusvirhe muotoon 
“Varsinaisen jäsenen jäätyä eläkkeelle hänen ei tarvitse suorittaa  
jäsenmaksua”. 

Kokous hyväksyi näillä muutoksilla sääntömuutosehdotuksen seuran uusiksi 
säännöiksi. 

11. Tilastoseuran jäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodeksi 2021 

1. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 



Päätettiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 25 euroa vuodessa. 

2. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu 

Päätettiin opiskelijajäsenen jäsenmaksuksi 10 euroa vuodessa. 

3. Yhteisöjäsenen jäsenmaksu 

Päätettiin yhteisöjäsenen jäsenmaksuksi 200 euroa vuodessa. 

4. Ainaisjäsenen jäsenmaksu 

Päätettiin ainaisjäsenen jäsenmaksuksi 250 euroa kertasuorituksena. 

5. Kannatusjäsenen jäsenmaksu 

Päätettiin kannatusjäsenen jäsenmaksuksi 100 euroa vuodessa. 

12. Uusien kunniajäsenten nimeäminen 

Ei nimetty uusia kunniajäseniä. 

13. Muut esille tulevat asiat 

Keskusteltiin siitä, että sääntömuutosehdotuksen yhteydessä lisättyä 
etäosallistumisen mahdollistamista olisi hyvä mainostaa jäsenille. Tällöin voitaisiin 
saada seuran toimintaan paremmin mukaan myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella asuvia. 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. 

 

 

 
 

Riku Laine 
1. pöytäkirjantarkastaja 

 

Ari Jaakola 
2. pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 

Pauliina Ilmonen 
Kokouksen puheenjohtaja 

 
 
 

Tommi Mäklin 
Kokouksen sihteeri 


