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STTY HALLITUKSEN TYÖKOKOUS
Aika: 15.8.2017 KLO 17-19

Paikka: THL Tilkanmäki, Mannerheimintie 166, Helsinki

Läsnä: Persephone Doupi

Kristiina Häyrinen (etäyhteys)

Jaana Lopperi (etäyhteys)

Juha Mykkänen

Sari Nissinen

Ulla-Mari Kinnunen

Sari Palojoki, sihteeri

Reima Suomi

Alpo Värri (etäyhteys)

1. Työkokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtajana tässä kokouksessa toimiva Juha Mykkänen avasi kokouksen klo 17:02. Hyväksyttiin
asialista. Sovittiin, että Sari Palojoki toimii sihteerinä. Koska kyseessä on työkokous, sovittiin, että
kirjataan käsitellyt tiedot valmisteluasiakirjoihin esim. markkinointisuunnitelmaan. Edellisen varsinaisen
kokouksen 6/2017 muistio hyväksytään seuraavassa varsinaisessa kokouksessa.

2. Uuden hallituksen esittäytymiskierros

Hallituksen jäsenet esittäytyivät.

3. Taustaa STTY:n markkinointitoimien uudistamistarpeelle

- Yhdistys perustettiin 40 vuotta sitten.
- Yhdistyksellä ei ole ollut varsinaista visiota. Tarkoitus löytyy STTY:n säännöistä: mm. yhdysside,

edistää alan kansainvälisiä yhteyksiä, tehdä alaa tunnetuksi.
- Yhdistyksen toteutuksen keskeinen painopiste on ollut SoTeTiTe-päivät
- Toiminnan rahoittaminen perustuu jäsenmaksuihin
- Tämän hetken suurena haasteena on jäsenmäärän väheneminen. Jäseniä tällä hetkellä 175

henkilöä (ml. yhteisö- ja kunniajäsenet); parhaimmillaan mukana ollut noin 250 jäsentä.



- Toimintaympäristön muutos jäsenmääräkysymyksen osalta on oleellinen. Puheenvuoroissa
todettiin, että haastava jäsentilanne ei ole välttämättä yllätys: EFMIssä samantyyppinen
tilanne.

- Tietosuojavastaavien alajaosto on lopettanut toimintansa, mikä on saattanut vaikuttaa
jäsenkatoon.

- Myös keskeisten asiantuntijoiden eläköityminen vaikuttaa jäsenmäärään.
- STTY on TSV:n valtuuskuntaan kuuluva toinen yhdistys: toinen on Telelääketieteen seura, jonka

toiminta on erilaista verrattuna STTY:hyn.

4. Yhdistyksen vision työstäminen

Keskusteltiin yhdistyksen visiosta. Yhdeksi keskeisimmäksi STTY:n vahvuudeksi todettiin
tutkimuksellisuus, joka on myös erottava tekijä suhteessa muihin alan yhdistyksiin. STTY:n toimialaan
kuuluu myös sosiaalihuolto, mitä muilla toimijoilla ei ole. Myös edustukset alan kansainvälisissä
yhdistyksissä ovat vahvuus.

Tutkimuksellisen vahvuuden ohella yhdistyksen pitäisi kuitenkin pystyä tarjoamaan kehittäjille (ei-
tutkijat) lisäarvoa. Yhteisenä näkemyksenä on, että yhdistys haluaa profiloitua vahvana ns. evidence-
based tiedon tuottajana/ välittäjänä.

Visiotekstiluonnos on kirjattuna Markkinointisuunnitelma-pohjaan jatkotyöstämistä varten.

5. Yhdistyksen kohderyhmät ja Yhdistyksen sijoittuminen suhteessa muihin alan yhdistyksiin

Asiakohtaa koskevat päivitykset kirjataan markkinointivastaavan laatimaan
Markkinointisuunnitelma-pohjaan. Todettiin, että Telelääketieteen seuran lisäksi muut yhdistykset
kuten aiempi ”Suomen M-käyttäjien yhdistys”, nykyinen STEDI on todennäköisesti
toimintamuodoiltaan osin lähellä STTY:n toimintaa.

6. Markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät ja markkinointitoimenpiteet

Asiakohtaa koskevat päivitykset kirjataan markkinointivastaavan laatimaan
Markkinointisuunnitelma-pohjaan.

7. Yhteenveto sovituista asioista ja jatkotoimenpiteet

Jatketaan Markkinointisuunnitelma-pohjaan kirjattujen keskeisten toimenpiteiden työstämistä
seuraavissa kokouksissa (SoTeTiTe-päivät, some-aktiivisuus, jäsenkirje, ”kumppanuus” ATK-päivien
järjestäjien kanssa, www-sivut).

8. Kokouksen päätös

Todettiin, että seuraava kokous pidetään etäkokouksena aiemmin sovitusti 12.9.2017.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19:04.


