STTY Hallituksen kokous
Aika
Paikka

18.05.2020 klo 18 – 19
Online -kokous

Läsnä

Persephone Doupi
Laura-Maria Peltonen
Juha Mykkänen
Timo Ukkola
Pirjo Hilama, sihteeri

MUISTIO

Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja
Alpo Värri
Ulla-Mari Kinnunen
Taru Lehtimäki (mukaan klo 18:05)
Kaisa Hujanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 18:01
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Jäsen asiat
*Uudet jäsenet
Ei ole
*Eronneet jäsenet
Ei ole
*Jäsenkirje
Lähetetty 22.4.2020 olleen hallituksen kokouksen jälkeen.
6. Talous
Saldo 5 221,54 euroa (16.5.2020) Jäsenmaksuja on alkanut tulemaan jäsenkirjeen lähetyksen
jälkeen. Kannatusjäsenmaksuja ei ole vielä tullut, mutta tässä eräpäivä toukokuun lopussa.
Katsotaan seuraavassa kokouksessa jäsenmaksutilanne uudelleen.
7. STC 2020
Viimeksi päätetty, että ehdotetaan päiviä 24 -25.11.2020 EFMIlle. Kuitenkin muutamalla päivällä
edelleen ehdotettu siirtoa ja nyt uudet ehdotetut ja EFMIn hyväksymät päivät ovat 26 -27.11.2020.
Tullut myös tieto ettei Kaija Saranto aio enää jatkaa tietelelisen toimikunnan puheenjohtajana. Tehty
kyselyä hallituksen jäsenien keskuudessa olisiko halukkuutta tieteellisen toimikunnan
puheenjohtajana jatkamiseste, sillä Suomesta nyt ko. johtajaa haetaan. Alpo Värri on ilmaissut
halukkuutensa tieteellisen toimikunnan puheenjohtajauudesta. Tieto asiasta ilmoitetaan EFMIlle.
Call for Papers pitää saada eteenpäin mahdollisimman pian. Efmi.org sivuilla on päivitetty tietoa mm.

päivämääristä ja sieltä linkki myös konferenssin kotisivuille jotka ovat vielä osin kesken. Siellä näkyy
mm. call for Papers ja rekisteröinti. Päivitettyä konferenssin budjetti ei ole vielä saatu.
Puheenjohtajavaihdoksen osalta avoinna vielä se pitääkö tehdä uusia sopimuksia. Tietoa ei ole vielä
onko konferenssilla esim. sponsoreita joiden tietoja Kristiina mm. keräsi projektitoimistolle.
Seuraavat tehtävät:
- konferenssin markkinoinnin käynnistäminen Suomessa ja kansainvälisissä kanavissa
- kotisivut täytyy saada päivitettyä ja linkitettyä konferenssi sivuille
Todettiin, että tilanne täytyy saada kokonaisuutena etenemään. Käyty keskustelua mm. siitä onko
tarvetta päivittää call for Papers tietoja. Teemoja ei lähdetä enää päivittämään aikataulullisista syistä.
Keväällä korona tilanteen alkamisen jälkeen pidetty palaveria ja päädytty pitämään tapaaminen
virtuaalisesti. Kaikki workshopit, papereiden esittelyt, paneelit yms. voidaan pitää virtuaalisesti.
Projektitoimiston mukaan ohjelmasessioita voidaan pitää rinnakkain riippuen alustasta ja
ohjelmaehdotuksen mukaan kaksi träkkiä pyörii rinnakkain kahtena päivänä. Todettu, että STC
konferenssissa ei yleensä papereita ole ollut paljoa ja JUFO 1 luokkaan kuuluvat. Ajatuksena on
Kaijalla ollut että eri aihealueille on varattu vastuuhenkilöitä tieteelisen toimikunnan jäsenistä.
Vastuu ei ole ollut pelkästään puheenjohtajalla arvioinnin osalta.
Miten tiedon kohdennettu jakaminen markkinoinnissa toteutetaan? Terveyskylän sivuille pitää tehdä
uutinen asiasta mahdollisimman pian. Kansainvälinen markkinointi on huolenaiheena.
Yhteistyötahoina Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistot ja Pohjois-Savon shp. Kotisivuille
tuodaan esille yhteistyötahot ainakin logoina ja yhdistys organisoi tätä. Ulla-Mari päivittää kotisivuja
ajantasalle e-konferenssin osalta. Kansainvälisestä markkinoinnista ja verkostojen hyödyntämisestä
kaivataan ideoita. Täsmä markkinoinnin osalta puhuttu mm. IMIA:n hyödyntämisestä. Euroopan
verkostoista löytyy yhteyksiä kansanterveydellisiin verkostoihin, Sitra ylläpitää toisiokäyttöön
kansallisten toimijoiden verkostoa jonka kautta voi esim. my data ajatuksella laittaa viestiä.
Keskusteltu myös Euroopan komission mainoslistoille pääsemisestä. Kun EFMI vastaa Alpon
puheenjohtajuus asiaan niin palataan em. asioihin mahdollisimman pikaisesti.
Kristiina kyseli halukkuutta osallistumisesta tekstin tuottamiseen kotisivuille. Pohjan on tehnyt
kreikkalainen yhteistyökumppani. Kristiinalla tunnukset kotisivuille jolloin ylläpito jää yhdistyksen
puolelle. Ensisijaisesti etusivulle tuotettava teksti kyseessä. Avoinna olevia asioita vielä runsaasti eikä
voida vielä niiden osalta päivittää sivuja. Kaivataan muistilistaa siitä mitä pitää hoitaa
päivämäärineen ja nimineen (ketkä hoitaa). Halukkuutensa asiaan kokouksessa ilmaisivat Kristiina,
Alpo ja Ulla-Mari. Laura-Maria ilmaisi halukkuutensa osallistua tieteellisen toimikunnan toimintaan.
Palaverit alkuun kerran viikossa, ryhmä sopii keskenään tapaamisista. Kristiina tekee tehtävälistaa
kokoukseen.

8. Markkinointiasiat
*Facebook
Toimintaa on jonkin verran ollut.

*Twitter -tili
Ei käsitelty kokouksessa.

* www-sivut - uudistaminen
Tarjous on pyydetty Nerot -sivun kautta. nerot.fi tavoittaa yrittäjiä enemmän yhtä aikaa kerralla ja
ilmoitus edelleen olemassa. Toukokuun loppuun mennessä on tarjous jätettävä. Pyydettyjen
tarjousten voimassaolo kesäkuun loppuun saakka. Tähän mennessä on saatu 3 tarjousta ja
tarjouksen tehneet tähän mennessä ovat: Velhovisio, Marikoo ja Sivustonikkari.
Hallituksen jäsenillä tunnukset sivuille ja mietitään sitten jäsenistön käyttöoikeuden hallintaa.
Ehdotettu kokouksessa kotisivu toimikunta johon liittyisi kaksi tai kolme hallituksen henkilöä.
Kotisivutoimikunta tekisin esityksen STTY:n hallitukselle valittavasta yrityksestä. Toimikunnan
tehtävä jatkuisi tämän jälkeen ohjausryhmänä. Toimikuntaan ehdotettu ja valittu seuraavat: Timo
Ukkola, Taru Lehtimäki ja Pirjo Hilama.
Välitetään tarjouspyyntöä verkostoissamme eteenpäin. Ohessa linkki jota voidaan jakaa
https://www.nerot.fi/tarjouspyynnot/7967/yhdistyksen-kotisivujen-uudistus

9. Muuta asiat
*Yhteistyö Terveyskylä PRO
Laura-Maria on luvannut kirjoittaa uutisen FinJeHew lehteen asiasta. Call for Papers pitää jakaa myös
Terveyskylän kautta linkityksenä. Ulla-Mari lupasi tehdä tapahtuma ehdotuksen Terveyskylän
sivuille.
*Tietosuojaseloste
Käsitellään seuraavassa kokouksessa kun Juha ei nyt ole paikalla
*Arkisto
Käydään läpi seuraavissa kokouksissa
10. Seuraava kokous
10.6.2020 klo 17 alkaen
Pirjo lähettää Skype kutsun.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19: 22

