
 

 

STTY Hallituksen kokous   MUISTIO 
 
 
Aika 10.09.2019 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   
Taru Lehtimäki (poistui klo 18.40) Pirjo Hilama, sihteeri 

 
  

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17:05 
Pidetty hallituksen jäsenten esittelykierros uuden jäsenen mukaantulon johdosta.  

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin muutamin lisäyksin kohtaan muut asiat.  
 

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

5. Jäsenasiat 
*Uudet jäsenet 
Taru Lehtimäki, Nokia 
 
 Tervetulokirje jo lähetetty uudelle jäsenellemme. 
 
*Eronneet jäsenet 
Ei ole. 
 
*Jäsenmaksuasiat  
Heinäkuun alussa on jäsenrekisteriä ajantasaistettu Ulla-Marin ja Pirjon toimesta. Kaikki eronneet 
ja jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet (2016) jäsenet on nyt poistettu kokonaan 
Flowmembersistä ja Joomlasta (noin 20 jäsentä). Pari henkilöä maksanut STTY päivien yhteydessä 
jäsenmaksun, mutta jäsenhakemuksen tiedot puutuvat. Laitetaan henkilöille viesti että kävisivät 
täyttämässä jäsenhakemukset, niin saadaan osoitetiedot jäsenrekisteriin ajantasalle.  Pirjo lähestyy 
näitä henkilöitä sähköpostin välityksellä.   
 
Kannattajajäsenille / yhteisöjäsenille mennyt maksut toukokuussa, mutta muistutusviestiä ei ole 
mennyt.  Laitetaan yhteisöjäsenille muistutukset maksuista jotka eivät ole maksaneet, tarkistettava 
yhteyshenkilöiden paikkansapitävyys ennen sitä. 
 
2.7.2019 lähetetyn muistutusviestin jälkeen eroamisestaan itse ilmoittaneet:  



 

 

Anja Penttinen 
Riitta Alkula 
Esa Soini 
Tarja Hanninen 
 
Jäsenistölle lähetetyn muistutusviestin jälkeen ne jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuja vuoden 
2017 tullaan poistamaan rekisteristä. Ulla-Mari ja Pirjo hoitavat asian lähiaikoina. 
 
Jäsenkirje lähetettävä nyt piakkoin sillä siihen mukana tulee myös kutsu syyskokoukseen. 
Markkinointivastaava Laura ottaa tehtäväkseen kirjeluonnoksen työstämisen.  

 
6. Talous 

Yhdistyksen tilin saldo: 5209,26€ (8.9.2019) 

 

Jäsenmaksutulot tähän mennessä 2670€ 

Kannatusmaksutulot tähän mennessä 300€ 

 

Käynnissä oleva tilikausi 1.1- 8.9.2019 ajalla ylijäämäinen: 3058,78€ 

 

Yhdistys on vuosittain sitoutunut noin 1000€:lla lehden kuluihin omalla rahalla. Nyt lehdestä 
tulossa vielä yksi numero julkaisuun tälle vuodelle.  
 
Domain keskuksen lasku vuodeksi on 141€, joka nyt maksettava (Web hotelli). WWW-sivut olleet 
keskustelun aiheena jo jonkin aikaa ja pohdittu, että voitaisiinko niille tehdä jotain. Ylijäämää 
mietitään kohdennettavaksi www-sivujen uudistamiseen ensivuoden aikana. Otetaan asia esille 
syyskokouksessa ja ehdotetaan ylijäämän kohdentaminen www-sivujen uudistamiseen. Mietittävä 
samalla onko kilpaileva lehden ilmoitusten kanssa. Käyty keskustelua siitä mitä etua / hyötyä on 
olla yhdistyksen jäsen. Verkkolehden mainosarvoa on mietittävä.  
 
Käyty keskustelua siitä, että onko tehty strategista linjausta kenen asioita ollaan markkinoimassa? 
Tällaiselle keskustelulle ei ole aiemmin ollut tarvetta ja nyt asiaa on syytä pohtia. Olemme 
puolueettomia suhteessa esim. ohjelmistotoimittajiin. Kaikilla mahdollisuus ostaa mainostilaa 
julkaisuun ja sitä mainostetaan kaikille. Linjausta pyritään miettimään ( esim. sote- ja ICT alan 
piirissä toimiva).  Tapauskohtaisesti harkittava asia on kyseessä. Yhdistyksen kotisivuista voidaan 
päättä mitä mainostetaan, mutta lehden kohdalla keskusteltava yhteistyökumppanin 
(telelääketieteen seuran) kanssa.  

 
TSV:n avustuksen hakuaika menossa liittyen lehden julkaisuavustukseen ja kansainvälisen 
toiminnan hakuun. Telelääketieteen seura hakee tämän TSV:n avustuksen. Kansainväliseen 
toimintaan on mahdollista hakea, ja ehdot ovat samat kuin ennekin. Avustusta voidaan hakea 
kansainvälisten tieteellisten seurojen jäsenmaksuihin (IMIA ja EFMI) ja näiden edellä mainittujen 
hallituksen jäsenien matkakorvauksiin. Kristiina tekee TSV:lle hakemuksen tämän kuun loppuun 
mennessä. 
 

7. Syyskokous 2019  
Syyskokous on pidettävä 9 - 12 /2019 aikana. Hallitus päättää ajankohdan. Esityslista sisältö löytyy 
säännöistä, mitä kokouksessa käydään läpi. Syyskokouksessa mm. valitaan uudet hallituksen 
jäsenet. Uusille jäsenille tiedoksi, että ilmoitettava Kristiinalle onko käytettävissä uudessa 
hallituksessa.  Jos ei aikomuksena ole jatkaa niin esitettävä uutta henkilöä tilalle.  
 
Toimintasuunnitelmaa valmisteltava syyskokoukseen seuraavalle vuodelle (keskusteluissa nousivat 
esille mm.  www-sivut, ja lehti sekä tutkimuspäivät). Tutkimuspäiviä kokeiluluonteisesti suunniteltu 



 

 

pidettäväksi syksyllä 2020 ehdotetaan tätä syyskokouksessa. Toimintasuunnitelmaan laitetaan 
maininta kansainvälisen konferenssin suunnittelusta ensivuoden aikana.  Käyty keskustelua mm. eri 
yliopistojen ja yhdistysten kanssa tehtävästä yhteistyössä, esitetty esim. seminaareja 
järjestettäväksi yhteistyössä.  Opetusjaoston (nimestä käydään vielä keskustelua) uudelleen 
käynnistämisestä  käyty myös keskustelua ja jätetään se toimintasuunnitelmaan keskusteltavaksi 
asiaksi. Kristiina laittaa toimintasuunnitelmaluonnoksen kommenteille hallitukselle. Kristiina tekee 
syyskokouksen esityslistan ja kokouksenajankohta päätettiin pidettäväksi 20.11.2019 klo 17- 18 
(Pirjo tekee skype kutsun tähän ja lähetät sen Ulla-Marille) 
 
Työryhmän aktiivisuus kansainvälisesti IMIA ja EFMI osalta mietittävä. Työryhmien puheenjohtajiin 
voi olla suoraan yhteydessä ja mukaan voi päästä suoraan. Jäsenkirjeeseen voi tästä asiasta laittaa 
tietoa (uusi asia). Opetusjaostosta ja sen selvittämisestä laitettava tietoa jäsenkirjeeseen. 
 
*Tutkimuspäivät 2020 
Esitellään toimintasuunnitelmassa. 

  
8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet 

*Päivittäminen (katso edellisen kokouksen muistio) 
Aloitettu kokouksen lopussa käymään lävitse Lauran työstämää markkinointisuunnitelmaa, joka on 
lähetetty etukäteen Word tiedostona hallituksen jäsenille. Lähdetiin liikkeelle yhdistyksen visiosta. 
Strategiatyötä ei ole työstetty tämän kevään aikana, pohdittu että onko tarvetta alkaa työstämään? 
Markkinointisuunnitelma voisi päivittyä sen myötä.  Varsinaista strategiapaperia yhdistyksellä ei 
ole. Toimintasuunnitelmaan on kirjattuna tavoitteet ja visiot on kirjattuna. Yhdistyksen 40v 
juhlaseminaarin paneelissa käyty keskustelua, jonka osalta tämä dokumenttipaperi on alun perin 
syntynyt.  Nettisivuilla voisi olla selkeä visio ketä olemme ja mihin pyrimme. Miksi yhdistykseen 
kannatta liittyä (yhdistyksen profilointi), jolloin sitä olisi helppo jakaa myös mm. somessa.  
 
Keskusteltu mentorointitoiminnan mahdollisuudesta esim. uusille jäsenille. Ehdotettu, että pitää 
perustua vapaaehtoisuuteen ja tiedot koottaisiin jäsenosioon ja sille luotaisiin jotkut säännöt asian 
suhteen.  Halukkaat voi ilmoittautua mentoriksi ja ilmoittaa samalla alan johon voisi vastailla. 
Lähdetään asiaa valmistelemaan ja laitetaan se ensivuoden toimintasuunnitelmaan. Liitetään asia 
nettisivujen uudistukseen yhteyteen. 
 
Käyty keskustelua yhdistyksen näkyvyydestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Pohdittu esim. 
lausuntoa tosiolakiin johon olisi voitu ottaa kantaa. Käyty pohdintaa siitä, että voidaanko luvata 
jäsenistölle että olisimme jatkossa kantaa ottava yhdistys? Lausuntopyyntöjä on tullut muutamia 
kertoja. Tämä olisi yksi keino osoittaa jäsenistölle että haluamme yhdistyksenä vaikuttaa johonkin. 
Ehdotettiin, että yhdistyksen jäsenille voitaisiin sähköpostitse laittaa tieto asiasta ja kutsua 
henkilöitä lausuntovaliokuntaan. Tämän jälkeen yhdistyksen hallitus voisi tämän asian vielä 
tarkistaa ja sitten lähettää eteenpäin. Aktivoisi jäsenistöä hyvin.  Jatketaan asian käsittelyä erikseen 
sovittavassa kokouksessa.  
  
Pidetään tähän erillinen kokous: 10.10.2019 klo 18.15 - 19.15 Markkinointisuunnitelman läpikäynti. 
Pirjo lähettää tähän skype kutsun. 

  
*Twitter -tili 
Ei toimintaa 
 
*www-sivut 
Esitetään syyskokouksessa, että tullaan uudistamaan seuraavana vuonna.  
 

9. Muut asiat 



 

 

*EFMI terveiset 
Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
*Terveyskylä yhteistyö 
Terveyskylä Pro tapaaminen sovittu skypen välityksellä 18.9 klo 14 - 15.30 ja siihen lähetetty kutsu 
hallituksen jäsenille. Yhteistyön muodoista toivotaan lisää keskustelua tässä tapaamisessa. 
 
*Odotettavissa koko maassa seminaari 
Odotettavissa koko maassa seminaari 21.11.2019 ilmoittautuminen on jo avautunut. Seminaarin 
teemana yhteentoimivuus . Ohessa seminaariin linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen 
http://www.uef.fi/fi/web/sosiaali-ja-terveysjohtaminen/odotettavissa2019  
 
 
*Tietosuojaseloste 
Tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa. 
 

10. Seuraava kokous 
21.10. 2019 klo 17.30  
Pirjo lähettää tästä skype kutsun. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19.13  
 

 

http://www.uef.fi/fi/web/sosiaali-ja-terveysjohtaminen/odotettavissa2019

