
STTY Hallituksen kokous   MUISTIO 
 
Hallituksen kokous  
 
Aika 11.12.2017 klo 16.30 – 17.45 
Paikka         Online -kokous     
 

Läsnä  
Kristiina Häyrinen, paikalla 
Juha Mykkänen, paikalla 
Sari Nissinen, paikalla 
Ulla-Mari Kinnunen, paikalla 
Sari Palojoki, paikalla 
Reima Suomi, paikalla 
Alpo Värri, paikalla 
Persephone Doupi, ei 
Jaana Lopperi, ei  
 

 
      

1. Kokouksen avaus 
Pj avasi kokouksen 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi. 

3. Asialistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (toimitettu sähköpostilla) 
Hyväksyttiin.  

5. Jäsenasiat 
Uudet jäsenet hyväksyttiin, heille lähetetään tervetulokirje, kun maksaneet jäsenmaksun, 
laitetaan spostijakelulistalle ja annetaan tunnukset jäsensivuille: 
* Heli Ikonen 
* Paula Tolonen 
* HL7 - yhteisöjäseneksi 
 
Eronneet jäsenet 
* Eija Häyrinen 
 
Katsottiin lista ”2 vuotta maksamatta”, tähän pitää päivittää tiedot ketkä ovat maksaneet ja 
lähettää ei-maksaneille karhukirje.  
Yhteisöjäsenet: Juha selvittänyt ja THL haluaa pysyä yhteisöjäsenenä, maksaa siis maksun. Sari 
Palojoki selvittää CGI:n osalta tilannetta. Pidetään nämä STTY:n sivuilla ja lisätään sinne HL7. (Ulla-
Mari päivittää sivut näiden tietojen + ed. kokousmuistion osalta) 
  
Jäsenrekisteri on siirretty Helsingistä Ulvilaan. Tämä keskustelu käytiin aiemmin spostissa. Ei 
annettu lupaa ulkomaille siirtoon. 
 

6. Talous 
Tilillä rahaa 765,79 €, maksettu jo lehden teknisen toimittajan palkkio. Pankki maksaa 
palvelumaksuhyvitykset loppukuusta. Veloitukset on menneet automaattisesti täysimääräisesti 
vielä loka- ja marraskuun osalta mutta pankki palauttaa ko. osuudet manuaalisesti tilille. Hyvittävät 



samassa yhteydessä myös 50 euroa veloituksia alkuvuoden osalta. FinJeHew:n 
julkaisuavustuspyyntö Kotilava-hankkeesta on toistaiseksi jäissä. Saimme siitä aiemmin spostia, 
yliopistot eivät ole lähteneet mukaan ko hankkeeseen. Kristiina kysyy UEF:n kirjastonjohtaja Jarmo 
Saartin mielipidettä. 
 

7. Tutkimuspäivät 
Call for papers- päätettiin, että jatketaan 31.1.2018 asti – ei vielä virallisesti ilmoiteta, mutta 
kyselijöille voi kertoa. Paviljonki on Jyväskylästä varattu. Muistettava ilmoittaa 14.5. henkilömäärä. 

 
8. Markkinointisuunnitelma  

- Twitter tili: Persalta saatu tänään sposti: jokaisella oltava oma Twitter-tili, tee se nyt ja aktivoi 
TwitterDeck, https://tweetdeck.twitter.com/   
 
-www-sivut: etsitään vielä 2016 saadut ohjeet nykysivujen päivittämisestä. Harri on eläkkeellä eli 
nykysivujen ylläpitäjää ei ole. Euronic Oy Domainkeskuksen WebPro lite webhotellipalvelusta sis. 
nimipalvelun maksetaan reilu 100 €/vuosi, edellinen maksu maksettu 9/2015 (kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan).  
 
Tarvitsemme sekä julkiset sivut + jäsenosion. Reima ehdottaa esim . Wordpress, näitä on paljon. 
Myös esim. Nebula tai Kotisivukone tai 123Kotisivu. Ainakin 2 ensin mainitulla kuukausihinta 17,90 
sisältää sekä verkko-osoitteen että sivujen ylläpidon, nyt meillä nämä erikseen.  
Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Nykysivuilla paljon tietoja, jotka muistettava ottaa 
talteen ennen minkään uuden ottamista. 
 

9. Sääntömuutos 
1.1.2018 uudet säännöt. Päivitettävä kotisivuille. 
Eli aloitamme uuden toimintavuoden. Meidän on tehtävä uusi toimintasuunnitelma. Yhdistys pitää 
vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 
tammi-toukokuussa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Päätimme tehdä nyt ensi vuoden loppuvuodeksi uuden 
toimintasuunnitelman, joka esitetään kevätkokouksessa. Tehtävä nyt myös toimintakertomus 
viime keväästä tähän saakka. 

 
10. Muut asiat: EFMI järjesti sähköisen äänestyksen EFMIn hyväksynnästä/tuesta – hyväksyimme 

aiemmin spostilla.  
EFMIn STC seuraavat konferenssit ovat STC 2018 Zagreb (Kroatia) ja STC 2019 Hannover (Saksa). 
Kristiina pyysi miettimään, lähtisimmekö esim. vuodelle 2020 tekemään hakemusta. Palataan 
aiheeseen seuraavassa kokouksessa. Sponsorit on oltava tiedossa hakemuksen tekovaiheessa. STC 
konf eivät ole suuria, 100-200 osallistujaa. 
JUFOlle Ulla-Mari tehnyt luokkakorotuspyynnöt. 
 

11. Seuraava kokous: 1.2.2018 klo 16.30 
12. Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 17.45 
 
 
 

https://tweetdeck.twitter.com/
https://www.nebula.fi/tuotteet/tuotteet/verkkosivut/kotisivutyokalu?gclid=CjwKCAiA9rjRBRAeEiwA2SV4ZVZD_nrV4pyhGaT1T3ecuxDiH-ktdZuvStEhg6cb36Q6pYFFUa1AoRoCkkcQAvD_BwE
https://www.kotisivukone.fi/hinnasto
http://www.123kotisivu.fi/go/cms/howitworks/domainname

