
 

 

STTY Hallituksen kokous   MUISTIO 
 
 
Aika 21.10.2019 klo 17.30 – 19.30 
Paikka         Online -kokous     
 
Läsnä Persephone Doupi  Kristiina Häyrinen,  
    puheenjohtaja (poistui 18:40) 

Laura-Maria Peltonen  Alpo Värri 
Juha Mykkänen,   Sari Nissinen 
puheenjohtaja klo 18:40 ->   
Ulla-Mari Kinnunen (poistui 18:53) Timo Ukkola (mukaan 17:42)  
Taru Lehtimäki (poistui 18:36) Pirjo Hilama, sihteeri 

 
  

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17.31 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin  asialista. 
 

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

5. Jäsenasiat 
*Uudet jäsenet 
Marjo Tipuri, Akaa 
Jarkko Nurmi, Kotka 
 
Kyseessä jäsenet jotka olivat maksaneet jäsenmaksun SoTeTiTe päivien yhteydessä. Tervetulokirje 
on jo lähetetty uusille jäsenillemme. 
 
*Eronneet jäsenet 
Susanne Rosenqvist (s-posti ilmoitus 19.9.2019) 
Satu Untolahti (s-posti ilmoitus 19.9.2019) 
Marjoriikka Ylisiurua (s-posti ilmoitus 20.9.2019) 
Iiris Korkiakoski (s-posti ilmoitus 9.10.2019) 
 
Poistetaan em. jäsenet jäsenreksiteristä. 
 
*Jäsenkirjeasiat 
Laura-Maria on tehnyt jäsenkirjeestä luonnospohjan ja se on tullut kommentointikierrokselle 
hallituksen jäsenille ennen kokousta. Syyskokouksen ajankohta olisi hyvä lisätä kirjeeseen.  SoTetTiTe 
päivät olisi hyvä nostaa jäsenkirjeessä esille sillä nyt ajankohta on aiemmin totutusta poikkeava. 



 

 

Opetusjaoston asiaan liittyvän yhteystiedon voisi lisätä kirjeeseen. Tämän lisäksi muutamia muita 
lisäyksiä jäsenkirjeeseen suunniteltu tehtäväksi.  
 
Laura lähettää jäsenkirjeen Ulla-Marille ja Ulla-Mari toimittaa sen eteenpäin jäsenistölle.  

 
6. Talous 

Tilin saldo 5160,15€ (21.10.2019) 
 
CGI ei ole maksanut jäsenmaksua useampaan vuoteen ja heille on asiasta muistutusta mennyt joten 
poistetaan heidät yhdistyksen tiedoista. 
 
Domain keskuksen lasku on maksettu ja pankin palvelumaksuja tililtä mennyt. Lehden kulut vielä 
tulossa, kustannukset ilmeisimmin yli 1000€ johon pitää varautua. Toiminta tulee olemaan tämän 
vuoden osalta ylijäämäinen. Toimintakertomukseen tullaan kirjaamaan mihin raha tullaan 
käyttämään. 

 
7. Syyskokous 2019  

Kristiina odottaa edelleen ilmoituksia, ketkä nykyisen hallituksen jäsenistä olisivat halukkaita 
jatkamaan seuraavassakin hallituksessa. Toiminnantarkastajille on Kristiina laittanut kyselyä, 
jatkavatko toiminnassa. Samoin kysely on mennyt varatoiminnan- tarkastajille. 
 
*Toimintasuunnitelma 
Kristiina on laittanut toimintasuunnitelman kommenteille hallituksen jäsenille ennen kokousta.  
Talousarvio vastaa hyvin kuluja. Tutkimuspäivien osalta ei ole mainittu ajankohtaa milloin pidetään, 
lisätään se toimintasuunnitelmaan. Ehdotettu, että opetus jaoston nimi muutettaisiin opetus-ja 
koulutusjaostoksi. Ehdotettu, että verkostoitumis- asia lisätään toimintasuunnitelmaan. 
 
Selvitetään kansainvälisen konferenssin järjestämistä Suomessa ensi vuonna. EFMI:ä on lähestytty 
asiassa. Jos edellytetään Call for papers, niin aikaa ei ole juurikaan. Bid pitäisi olla ensiviikon 
perjantain kokoukseen. Call for papers pitäisi olla jo heti alkuvuodesta. Todettiin, että 
aikataulullisesti on tiukka ja taloudellisten vastuiden kantaminen meidän yhdistykselle liian raskas, 
taloudellinen riski on suuri. Pari sataa osallistujia olisi odotettavissa konferenssiin. Special topic on 
paikallisen maan päätettävissä. STTY johtoisesti asia pitäisi edetä. Yhteistä kommunikaatiota 
tarvitaan.  Pohdintaa käyty siitä, että minkälainen tieteellinen komitea tämän asian ympärille pitäisi 
perustaa. Special topic aiheeseen liittyen pohdintaa käyty. Nostettu esille mm. suomalainen 
saavutettava avoin data, toisiokäyttö, Kanta palvelu / eResepti.  Tiedolla johtamisen näkökulma. 
Teemat ja alateemat kansallinen tiedonhallinta yksikön ja yhteiskunnan parhaaksi.  
 
Konferenssin järjestämiseen liittyen nostettu esille seuraavat asiat: 
- Onko talkoo porukka ja resurssit olemassa?   
- Järjestelyt Kuopiossa jää Tihalaisten vastuulle, tästä pitää keskustella Kaijan kanssa ja kirjata asia 

ylös ja vastuista pitää kiinni.  
- Papereiden arviointi jää kesää 
- Tarvitaan tieteellinen ohjelmakomitea 
- Mistä saadaan arvioijat ja kuka on puheenjohtaja? 
 
Käyty keskustelua, että voidaanko valmistella lyhyt kirje ajatuksella, että tällaiset ja tällaiset 
elementit olemassa ja elementit jotka vielä puuttuvat. Jos Israelin bidin on tallessa, niin Kristiina voisi 
laittaa sen ja lisätä siihen asiat jotka ovat jo olemassa ja joita vielä tarvitaan. Päädyttiin, että 
ehdotetaan kokousta Kaija Sarannon kanssa torstaina 24.10.2019 klo 19 alkaen. Mukaan 
hallituksesta kaikki jotka haluavat / ehtivät paikalle. Pirjo lähettää skype kutsun.  
 



 

 

Jos konferenssi järjestetään, niin silloin ei SoTeTiTe päiviä pidetä. S-postitse toimintasuunnitelman 
kommentointi loppuun.  
 

  
9. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet 

Markkinointisuunnitelman vuosikello työstetty. Kts. yst kuva alla, tämän ehdotuksen pohjalta 
keskustelua käyty. 
 

 
 
Kanava keskustelua käytiin. Fb -ryhmä olemassa, ei ihan hirveän aktiivinen ole mutta siihen on kyllä 
liittynyt ihmisiä. Todettu, että jos fb postaukset olisivat yhdistyksen omilla fb sivulla.  Fb:stä menee 
automaattisesti tieto myös Twitterin puolelle. Fb-ryhmässä voisi olla myös aiemmin ehdotettu 
mentorointi / kysy asiantuntijalta tyyppinen jäsenpalvelu ja jos Fb-ryhmä olisikin suljettu, niin se olisi 
yhdistyksen jäsenille. Olisi lisäarvo, että kannattaa liittyä jäseneksi STTY:n. Linkedin on myös yksi 
vaihtoehto, mutta se saattaa olla maksullinen. Jäsen kyselyyn voisi laittaa kysymyksen liittyen kanava 
vaihtoehdoista, perustelujakin toivotaan asiasta jäsenistöltä. Keskustelujen perusteella muokattiin 
vuosikelloa seuraavasti (kts. yst kuva alla). 
 



 

 

 
 

Seminaaripäivät (STTY + akateemiset instituutiot) päädyttiin siirtämään helmikuulle. Käyty 
keskustelua korkeakoulu rekrytointi asiasta, kuka tekee ja millä keinoin ja missä organisaatioissa? 
Jätetään asia muhimaan. WWW-sivuston osana keskusteltu resurssikirjastosta, paikka johon voi 
kerätä linkkejä uusiin julkaisuihin. Alpo Värri ilmaisi kiinnostuksena ko. asiaan. Otetaan fb postaus  
asia puheeksi seuraavan kokouksessa. 
 
*Twitter -tili 
Ei aktiivista toimintaa 
 
*www-sivut 
Vertailua eri alustoista on tiettävästi tehty asiasta Sari Palojoen toimesta. Etsitään tämä selvitys. 
WWW-sivujen budjetointi asia on otettava huomioon toimintasuunnitelmassa. Wordpress nostettiin 
yhtenä vaihtoehtona esille. Tietoturva-asia on yksi tärkeimpiä asioita ottaa huomioon tässä kohden. 
Kustannuksista ei vielä päätöstä mutta ylijäämää tullaan kuitenkin tähän käyttämään. 
 

10. Muut asiat 
 
*Yhteistyöehdotus Terveyskylä PRO 
Mukana yhteisessä keskustelussa 18.9 olivat Persephone, Timo, Ulla-Mari, Laura-Maria, Alpo ja Pirjo. 
Alpo teki hyvän muistion tapaamisesta. Jatkokeskustelulle on tarvetta ja potentiaalista 
yhteistyömuotoja on olemassa. Pirjo laittaa viestiä Rauhalan Minnalle että palaamme asiaan 
yhteistyön muodoista seuraavassa hallituksen kokouksessa marraskuussa. 
 
*Sari Palojoelta STTY:n aineisto  
Otetaan asia esille seuraavassa kokouksessa kun tästä asiasta tietävät ovat paikalla. 

 
*Tietosuojaseloste 
Asia vyörynyt eteenpäin, Sovitaan asiasta oma palaveri ehdotukset ensisijainen: 2.12.19  klo: 17 -18 
tai 11.12. klo 17 - 18. Pirjo laittaa skype tästä. 
 

11. Seuraava kokous 
Seuraava kokous: 18.11 klo 17.30 - 19.30. Pirjo lähettää skype kutsun  
 



 

 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:23 
 


