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Aika 26.4.2016
Paikka         Online -kokous

Läsnä Kristiina Häyrinen               Puheenjohtaja
Juha Mykkänen, saapui kokoukseen klo 18.46
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palojoki
Pia Järvinen-Hiekkanen, saapui kokoukseen klo 17.11
Paula Lehto, poissa
Sari Nissinen
Helena Eronen, poissa
Alpo Värri
Jaana Lopperi                     Sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.

3 Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Sari Palojoki on toimittanut edellisen kokouksen pöytäkirjan sähköpostitse
Hyväksyttiin.

5 Jäsenasiat

· Jäsenkirje
o 12.4.2016 postitettiin jäsenkirjeet jäsenmaksutietoineen

· Uudet jäsenet
o Ukkonen Anna-Elina

· Eronneet jäsenet
o Knuuttila Juha



Päätös: Hyväksyttiin edellä esitetyn mukaisesti.

6 Talous

Toiminnantarkastajat ovat hyväksyneet vuoden 2015 tilinpäätöksen. He ehdottivat, että tilivuosi ja
toimintavuosi olisi sama.

Tilin saldo on 4497,69 euroa tällä hetkellä.

7 Sähköpostilistat ja www-sivut

Tämän asian käsittely siirrettiin kokouksen viimeiseksi käsiteltäväksi asiaksi.

Käytiin läpi sivustoa tehden korjauksia.

8 SoTeTiTe -tutkimuspäivät

Juha ja Kristiina ovat päivittäneet ohjelman sivuille. Toisen päivän osalta tila on Lahden messukeskuksen
ylälämpiössä Sali 5. Tieto päivitetään ohjelmaan. Melkein kaikki artikkelit ovat tulleet oikovedoksesta.

Ilmoittautuneita on tullut 15 henkilöä tällä hetkellä. Tehostetaan markkinointia.

Kuinka hoidetaan, että ilmoittautunut hoitaa maksun?
Tarkistettu jälkikäteen, onko maksettu.

· Ilmoittautumislista - Sari Nissinen tulostaa mukaan
· Jaana selvittää lounaaseen liittyvät käytännön asiat, tarvitaanko liput tms.
· Kristiina pyrkii olemaan molempina päivinä paikalla
· Jaana Lopperi, Sari Nissinen, Sari Palojoki maanantaina paikalla viimeistään klo 11
· Ullamari tiistaina paikalla
· Alpo ja Juha tarkistaa omia aikatauluja

Käydään sähköpostitse läpi tarvittavia asioita SoTeTiTe -tutkimuspäiviin liittyen.

9 Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma

Toimintakertomus:
Viime kokouksen jälkeen toimintakertomusta on muokattu.
JUFO -osuus lisätään toimintakertomukseen.
Toimintakertomus hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelma:
Pohdintaan ajankohtaiseen teemaan liittyvä miniseminaari (1/2 pv)

”Mahdollisen ekskursion tai teemaseminaarin järjestämiseen voidaan käyttää tuloylijäämästä hallituksen
hyväksymä osuus” -kohta muutetaan ”Mahdollisen kansainvälisen konferenssin järjestämiseen voidaan
käyttää…..” Kristiina muokkaa.



Kuunnellaan vuosikokouksessa ideoita toimintasuunnitelman täydentämiseksi.

8 Muut asiat

* JUFO -luokitus

Milloin käsitellään paneelissa seuraavan kerran? Ulla-Mari selvittää tilannetta.
Vuosikokouksessa esitellään luonnoslistaa, jolloin kokousväki voi kommentoida jollakin
aikataululla.

* Yhdistyksen sääntömuutos

§ 13: Sääntöjen muutos ja purkaminen
Pyritään muuttamaan toimintavuosi samaksi kuin nykyinen tilikausi, jolloin seuraava kausi
alkaisi 1.1.2017. Selvittämistä jatketaan.

10  Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.13


