
 

 

STTY Hallituksen kokous   MUISTIO 
 
 
Aika 17.06.2019 klo 17 – 19. 
Paikka         Online -kokous     
 
Läsnä Persephone Doupi  Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja  

Laura-Maria Peltonen  Alpo Värri 
Juha Mykkänen  Sari Nissinen 
Ulla-Mari Kinnunen  Timo Ukkola   
Pirjo Hilama, sihteeri 

 
  

1. Kokouksen avaus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17:08 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (tullut sähköpostilla)  
 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

5. Jäsenasiat 
*Uudet jäsenet 
Alppi Seija, Oulu 
Hult Tiina, Nokia 
Rosenlund Milla, Espoo 
 
 Lähetetään tervetulokirje uusille jäsenille. 
 
*Eronneet jäsenet 
Ei ole. 
 
Jäsenmaksut ovat menneet myös yhteisöjäsenille, eräpäivä 28.6.2019.  Toukokuun lopussa oli 
tarkoituksena lähettää muistutus jäsenmaksunsa maksamattomille henkilöille ja elokuun lopussa 
poistetaan jäsenrekisteristä ne henkilöt, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua siihen mennessä. 
Lähetetään nyt kesäkuussa tuo muistutuskirje maksamattomista jäsenmaksuista. Arvioidaan 
tilannetta tältä osin elokuussa / syyskuussa. 

 
6. Talous 

*Saapuvien verkkolaskujen palvelun käyttöönotto Oma Säästöpankissa. 
 
Rahaa on yhdistyksen tilillä tällä hetkellä 5168,51€. 73 maksanutta jäsentä yhteensä tänä vuonna. 
Laitetaan nyt muistutuskirje heille jotka ei ole maksaneet jäsenmaksua. Elokuussa katsotaan sitten 
tilanne. Jos hallituksen jäsenet ette ole maksaneet jäsenmaksua, niin nyt on sen ajankohta. Sari 



 

 

Nissisen opastuksella tehdään ryhmä 2019 maksaneista henkilöistä (Pirjo hoitaa tämän). Jäsenille, 
jotka eivät ole kahteen vuoteen maksaneet jäsenmaksua lähetetään elokuussa ilmoitus, että eivät 
ole enää yhdistyksen jäseniä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi (Ulla-Mari hoitaa tämän).  
 
Kristiina laittaa sekä EFMI:lle että IMIA:lle tiedon edustajien muutoksista ja pyytää sieltä 
jäsenmaksuista laskut (ettei menetetä avustusta).  HL7 on antanut parina viimeisenä vuonna tukea, 
mutta nyt ei tämän vuoden ratkaisusta ole tietoa. Toivotaan että HL7 antaa tukea edelleen. Lehden 
kulut tulevat vuoden lopussa. TSV:n julkaisuavustuksen lisäksi molemmat yhdistykset maksavat 
puolet lopuista kuluista. Aiemmin sitouduttu 1000€:lla mutta se ei ole yleensä riittänyt. 
Huomioitavaa, että toimitussihteeriä ei ole ollut ja hänen palkkakustannuksia ei nyt ole 
kustannuksissa mukana. Syksyn lehdestä on tulossa näillä näkymin laaja.  
 
Timo oli lähestynyt Kristiinaa saapuvien verkkolaskujen palvelun käyttöönotosta Oma 
Säästöpankissa. Timo pyytänyt tarjousta sähköisten saapuvien laskujen palvelusta ja hinta 0,25€/ 
lasku, ei kuukausi eikä käyttöönottomaksua eikä muita kiinteitä kustannuksia. Paperilaskuissakin 
kustannuksia noin 17,30€ tänä vuonna. Esitetään hallitukselle että otetaan käyttöön saapuvien 
laskujen verkkopalvelu. Voidaan itse säädellä hintaa ja tarvittaessa pyytä myös paperilasku. Saadaan 
myös verkkolasku osoite tätä kautta ja toimii samalla keskitettynä arkistoratkaisuna. Päätettiin että 
otetaan käyttöön saapuvien verkkolaskujen palvelu Oma Säästöpankissa. 
 

7. Tutkimuspäivät 2019  
*Kokemukset 
Tutkimuspäiville osallistujia yhteensä 27, kaksi panelistia (ei osallistumismaksuja peritä). 
Maksaneiden osallistuneiden kohta vielä tarkistettava ovatko kaikki maksaneet osallistumismaksun. 
Tutkimuspäivien tuotot olivat yhteensä 1385€ (osa maksanut 50€ ja osa 55€) kuluja yhteensä 
852,52e.   Voittoa 532,48e. Lehtiä painettiin yhteensä yhdistykselle 50 kpl.  
 
Toiveita nousut päivien suhteen esille seuraavasti 
- miten olisi matala kynnys tulla mukaan 
- näkyvyys haaste- markkinointi 
- netin kautta osallistuminen, streemaus 
- yhteistyö telelääketieteen seuran kanssa 
 
Käyty keskustelua siitä, että verottaako atk päiville osallistujat osallistujia näiltä päiviltä. Käytiin 
keskustelua odotettavissa koko maassa seminaariin yhteyteen päivien järjestämistä ensivuonna 
2020. Kevätkokous järjestetty yleensä päivien yhteydessä mutta nyt mahdollista, että syyskokous 
järjestetään päivien yhteydessä. Päätettiin että tutkimuspäivät järjestetään vasta syksyllä 2020 
kokeiluluontoisesti.  
 
Tulevassa syyskokouksessa 2019 tuodaan asia esille. Mietittävä myös call for papers  jättöaika tämän 
suhteen. Samassa yhteydessä puhuttiin opiskelijoiden jäseniksi houkuttelemista sekä opetusjaoston 
perustamisesta. Paneelissa ei kovin selvänä noussut esille ajatukset opetusjaoston tarpeellisuudesta. 
Viritellään SotePeda-hankkeen suuntaan keskustelua opetusjaosto osalta. Jatketaan ideointia 
tutkimuspäivien osalta seuraavissa kokouksissa. 

  
8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet 

*Päivittäminen (katso edellisen kokouksen muistio) 
Laura on siirtänyt tiedot pp:stä nyt Word versioon. Tämän eteenpäin työstämistä täytyy nyt jatkaa. 
Laura laittaa hallituksen jäsenille kommenttikierrokselle dokumentin ja päästään sen jälkeen 
realistisemmaksi suunnitelmaa muokkaamaan. Käytiin keskustelua siitä minkälaista 
markkinointisuunnitelmaa nyt halutaan ja millaisen dokumentin toivotaan olevan. Päätettiin, että 
dokumentti perusajatukseltaan ohjaava. Joka kokouksessa ollut tarkoitus käydä läpi onko mitä 



 

 

toimenpiteitä nyt tehtävänä. Pohdittu yhdistyksen nimen ajankohtaisuutta, todettu ettei nimi 
kuitenkaan nyt ydinkysymys. Tietoisuuden lisääminen ja jäsenien saaminen yhdistykselle on nyt 
tärkeää. Uhkakuvana on että yhdistys hiipuu kun ei ole jäseniä. Käytiin pohdintoja ruotsin mallin 
mukaisesta toiminnasta paikallisen atk päivien ja kansainvälisen konferenssin yhdistämisestä. Riski 
on nähty liian suureksi, ja pelätty jopa yhdistyksen kaatumista. Oleellista yhteistyökumppaneiden 
mukaan saaminen sillä näin pienellä yhdistyksellä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia lähteä 
järjestämään asiaa ja lisäksi huomioitava rahoituksen kattavuus. Voisi olla yksi hieno asia ja voidaan 
kirjoittaa markkinointisuunnitelmaan.  Hahmotelma mille ajalle suunnitelma tehdään, kansallisesti 
kattava yhdistys ja vahva jäsenkunta. Sen jälkeen lähdetään vasta kansainvälistä konferenssia 
suunnittelemaan (5 -10 vuoden haarukassa). Tämä realistisempaa.  

  
*Twitter -tili 
Edelleenkään käyttö ei ole laajaa. Vaatisi some-aktiivin joka tätä pitäisi yllä. 
 
Facebook ryhmäkään ei ole ollut nyt kovin aktiivinen. Keskusteltiin siitä, että jos yhdistyksellä olisi fb 
sivu josta menisi julkaisut automaattisesti twitteriin. Fb sivu olisi enemmän markkinointikanavana. 
Sivulle voisi näkyvyyttäkin saada jos näin halutaan. Sisällön tuottaminen sivuille on kuitenkin tärkeää.  
Fb ryhmä olisi enemmän jäsenistön ryhmä.  
 
*www-sivut 
On sellainen johon pitäisi ratkaisu löytää. On vaikea ylläpitää. Joomla päivitetty uusimpaan versioon 
3.9.8. (Harri Salolta tullut viesti asiasta). Sari Palojoki on koonnut www-sivujen uusimisesta 
kokooman joka on tarkoitus laittaa nyt jakoon uudelle hallituksella. WWW-sivut ja 
sähköpostijakelulistat olisi hyvä katsoa nyt läpi. Myös aineiston arkistointi on tehtävä jossakin 
kohden. Jonkinlaista face liftiä nyt tarvittaisiin. Kristiina etsii Sarin kokoamat tiedot ja laittaa ne 
hallitukselle tulemaan. Käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Mietitään tämän kokonaisuuden 
ratkaisu uusiksi. Tutkimuspäivien esitykset pitäisi päivittää sivuille.  
 

9. Muut asiat 
*Sari Palojoki on eronnut hallituksesta 
Kristiina laittaa tiedon IMIA:n . 
Ehdotettu Taru Lehtimäkeä mukaan hallitustoimintaan  eronneen Sari Palojoen tilalle. 
 
*IMIA edustaja 
Laura-Maria jo aiemmin esittänyt kiinnostuksena tähän tehtävään ja on edelleen käytettävissä tässä 
asiassa. Laura-Maria on meidän IMIA:n edustaja. Kristiina ilmoittaa tiedot IMIA:lle. 
 
*Kevätkokouksen muistio (tullut sähköpostilla) 
On valmistunut ja hallitukselle tiedoksi tullut. Kaija nosti EFMI ja IMIA konferenssin esille 
kokouksessa. Ei muita esille nostettavaa asiaa muistiosta. Ulla-Mari laittaa tämän yhdistyksen sivuille 
(Joomlaan). 
 
* Tietosuojaseloste 
Muistutuksena edelleen listalla pidetään. 
 
*TerveyskyläPRO yhteistyö mahdollisuus 
Yhdistyksessä ollaan kiinnostuneita yhteistyöstä. Olisi yksi konkreettinen mahdollisuus jäsenmäärän 
lisäämiseen. Pirjo koordinoi nyt skype palaveria yhdessä Minna Rauhalan kanssa. Yhteistyön 
muodoista toivotaan lisää keskustelua. Yhtenä ehdotuksena nousi jo esille, että hankekuvauksia 
lehteen voisi ottaa muihin papereihin. 
 



 

 

10. Seuraava kokous 
10.9 klo 17 
Pirjo lähettää tästä skype kutsun. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:06 
 

 


