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1 Kokouksen avaus 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Mykkänen, joka avasi kokouksen. 

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin. 

 

3 Asialistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 

 

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin. 

 

5 Jäsenasiat  

Uusia jäsenhakemuksia: 
* Tuula Seppo 
* Thomas Westerholm 

 

Päätös: Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi Tuula Seppo ja Thomas Westerholm. 

Osa hyväksytyistä jäsenistä (9 kpl) ei ole maksanut jäsenmaksua. Kaikille laitetaan tervetulotoivotuskirje 
uudelleen. Jaana ja Sari tarkistavat tervetulokirjeen sisällön. (Ko. toimenpiteet tehty 23.2.2016 Jaanan ja 
Sarin toimesta kokouksen jälkeen.)  



Jäsenkirje sekä jäsenmaksupyyntö on lähetettävä. Kristiina Häyrinen ja Sari Nissinen huolehtivat asiasta. 
Kristiina lähettää myös sähköpostitse katsottavaksi muille hallituksen jäsenille. 
 
 

6 Talous 

Tilinpäätös hyväksyttiin sähköpostilla. Tämän päivän saldo on 2986,03 euroa. Lehden osalta vuoden 2015 
kulut on tasattu Telelääketieteen seuran kanssa.  

 

7 Sähköpostilistat ja www-sivut 

Www-sivut 
Www-sivujen kommentit on lähetetty Harrille. Harri on tehnyt viikonlopulla korjaukset. Kun saadaan 
Harrilta tieto, niin julkaistaan sivut. Harri pyydetään kerran näyttämään miten päivitetään. Asiaa varten 
järjestetään erillinen tilaisuus. Kristiina on yhteydessä Harriin ja pyytää ajankohtaehdotuksia. Jatkossa 
hallituksen kokouksen yhteydessä päivitetään tiedot ajan tasalle. 

 

Sähköpostilistat 
* Ongelmia esiintyy edelleen mm. liitetiedostojen osalta. Pia on ollut yhteydessä Domain -keskukseen.  

 

8 SoTeTiTe -tutkimuspäivät 

Ohjelma 
23.5.2015 tilaisuus pidetään klo 12 -17 Fellmannia, Kirkkokatu 22, Lahti  (www.fellmannia.fi) 
* Ennen klo 12 ruokailu 
* Esitykset klo 12-16 ajalla - enintään 45 min. 
 
Maanantaille 23.5.2016 järjestynyt tarvittavat esitykset. 
Tiistaille on 7 esitystä. 11.3.2016 mennessä pyydetty korjatut esitykset. 

Tiedotus ja ohjelmajulkaisu sekä ilmoittautumisohjeet: 

 Sähköpostijakelu (SoTeTiTe -lista) sekä omille sivuille informaatiota päivistä 
 Kristiina laittaa esitykset järjestykseen maanantain 23.5.2016 osalta. 
 Toisen päivän 24.5.2016 esitys 20 min + keskusteluaikaa 5 min. Ohjeistetaan etukäteen.  

o Päivä aloitetaan klo 9  
o Palkintojen jako huomioitava myös ajallisesti - tämän jälkeen parhaan paperin esitys 

 Sari Nissinen tekee webropol -linkin ilmoittautumista varten. 
o Käytetään aiempia pohjia - Kristiina lähettää sähköpostitse 

 11.3.2016 jälkeen voidaan esitysten osalta ohjelma päivittää. Tätä ennen valittava paras paperi. 
Arvijoijien lisäksi Juha Mykkänen arvioi paperit lomakkeen kanssa. Jos tulee ongelmia, niin Juha voi 
keskustella hallituksen jäsenten kanssa. 

 Osallistumismaksu 30 euroa.  
 Lehteä painetaan tutkimuspäiviä varten 50 kpl.  
 Telelääketieteen seuralta kysytään haluavatko painattaa tutkimuspäivien numeroa. Myös lehden 

markkinointia varten painetaan numeroa .  



 Kristiina muistuttaa Kari Lappalaista ja Kauko Hartikaista päivien informoimisesta. 

 

9 Tietosuojavastaavien koulutus 

Professio vaikuttaa olevan edelleen halukas järjestämään koulutusta. 
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 

Pia poistui kokouksesta tämän asian jälkeen. 

 

10 Muut asiat 

Jufo -luokitus (julkaisufoorumi) 
* Kaikki laittavat tiedon Alpolle, onko luettelo täydennettävissä. Tämän jälkeen jatketaan asian käsittelyä. 
* Alpo selvittää onko aikataulullisia määreitä. Jos ei, niin Alpo laatii tarvittavan aikataulun.  
* 2014 käsiteltiin asiaa edellisen kerran 

Esitteet painettuna 
* Esitekassi Ulla-Marilla. Pyydä tarvittaessa esitteitä Ulla-Marilta.  
* Laita Ulla-Marille sähköpostia ja postitusosoite 
* Aiempia jäseniä lähestytään - Kristiinalla osoitelista, joka lähetetään Ulla-Marille. Sari laittaa tiedon, ketkä  
   poistettiin jäsenrekisteristä. Ulla-Mari valmistelee kirjepohjan saatteeksi. 
* Käytetään Apotti- ja UNA -hankkeen viestintäkanavia hyödyksi markkinoinnissa  

Finhejew toimintakertomuse* Kristiina toimittanut toimintakertomuksen sähköpostitse. Lehden sisältö on 
laajentunut. Sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä artikkeleita on enemmän kuin aiempina vuosina. 
TSV:ltä on tullut päätös vuoden 2016 julkaisuavustuksesta lehdelle. Molempien yhdistysten oma vastuu 
1000 euroa. 

Lehden PubMed-indeksointia voidaan hakea uudelleen, aiempi päätös saatu vuonna 2012. Ennen 
hakemuksen jättämistä on arvioitava, onko lehden taso noussut, jotta anomus kannattaa tehdä uudelleen.  

Hallituksen jäsenet voivat verrata 2009-2012 lehden sisältöä vuoden 2013-  ja antaa oman arvion asiasta 
lehden toimitusneuvoston jäsenille. Kristiina, Alpo ja Ulla-Mari ovat toimitusneuvoston jäseniä.  Asia 
keskustellaan toimitusneuvostossa.  
 

TSV on myöntänyt STTY:lle avustusta 624 euroa kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin. (IMIA, EFMI, 
IHE).  

 

10 Seuraava kokous 

Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma saatava valmiiksi vuosikokoukseen. Tarvitaan myös 
veroilmoitukseen sekä julkaisuavustusilmoitukseen.  

Ti 22.3.2016 klo 17 - 19 

 

11 Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43 


