
 

STTY hallituksen kokous  MUISTIO 

Aika: 22.4.2020 

Paikka: Skype 

Läsnä: Kristiina Häyrinen, pj, Laura-Maria Peltonen, Timo Ukkola, Alpo Värri, Juha Mykkänen, 

Persephone Doupi, Taru Lehtimäki, Ulla-Mari Kinnunen. Poissa: Pirjo Hilama  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

    Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen  

    Hyväksyttiin.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (lähetetty spostissa, stty-sivulla jäsenosassa)   

Hyväksyttiin. Joitakin siinä olevia asioita jatketaan tässä kokouksessa.  

5. Jäsenasiat  

Ei eronneita jäseniä. Jäsenmaksun ovat maksaneet: Saari Minttu, Vehko Tuulikki, Salovaara Susi, 

Jokinen Tiina, Häyrinen Kristiina 

(Ed kokousmuistiosta:  jäsenyyttä hakeneet: Susi Salovaara, Tuulikki Vehko ja Tiina Marjatta 

Jokinen. Nämä hyväksytään jäseniksi. Ulla-Mari lisää heidät listoille. Minttu Saari on myös 

maksanut, mutta, ei ilmeisesti ole tehnyt jäsenhakemusta.) 

Vuoden ensimmäinen jäsenkirje on tehty, mutta sitä ei vielä oltukaan lähetetty, koska se oli 

juuttunut spostiohjelmaan. Pitää nyt korjata tietoja tulevien konferenssien osalta. Korona 

pandemia vaikuttanut. Konferensseja on paljon peruttu. Laura-Maria päivittää nuo kohdat ja 

lähetetään jäsenkirje spostilistan kautta. Kristiina lähettää. 

6. Kevätkokous 

18.5. pidettäväksi suunniteltu kevätkokous siirretään pidettäväksi 15.6. klo 18. Liittyy TSV:ltä 

saatuun viestiin: ”Eduskunta on 21.4.2020 hyväksynyt väliaikaisen poikkeamisen yhdistyslakiin 

Covid-19 epidemian takia. Tämä tarkoittaa mm. , että yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi 

pitää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä kokoukselle olisi määritelty 

varhaisempi..” 

Kristiina oli tehnyt asialistan, joka lähetetään ja laitetaan STTY:n sivuille jäsenosioon. Vaihdetaan 

Skype-kutsu tuolle päivälle. Toiminnantarkastajille lähetettävät tarvittavat dokumentit. 

Varmistetaan, ottavatko vastaan ne sähköisesti.  

 

6.Talous 

   Saldo 22.4.2020 4830,09 €.  



 

7. STC2020 

Korona muuttanut syyskuulle suunniteltuja päiviä. Tuo ajankohta peruta. EFMI mukaan voidaan 
siirtää 2 kk eteenpäin tai vaihtoehtoisesti perutaan. Keskustelun päätteeksi sovittiin, että 
ehdotetaan EFMIlle digikonferenssia pidettäväksi 24.-25.11. 
  
8. Markkinointisuunnitelma toimenpiteet 
 
 Twitterin tilin suhteen on selvittänyt seuraavaa: 

 - lue Persephonen ohjeet edellisestä muistista 
 
  Facebook tilillä ollut jnkn verran liikehdintää, jatketaan sitä. 
 

Www-sivu-uudistus: käytiin läpi Timon tekemä tarjouspyyntösopimus.  Timo lähettää eteenpäin. 

 

8. Muut asiat 

Yhteistyöehdotus Terveyskylä PROn kanssa: osa saanut esittelyn. Ovat mainostaneet yhteistyötä 

sivuillaan. Seuraavan lehteen tästä myös juttua. Konferenssi-ilmoitus heidän sivuille lähetetään. 

  

Tietosuojaseloste: käsitellään seuraavassa kokouksessa. KYSin Kirsi-Marja Remes luvannut auttaa 

tässä. 

 

STTY:n arkiston siirto: Juha ollut yhteydessä Sari Palojokeen. Juha selvittää TSV:a vaihtoehtona 

arkistolle. Myös Kristiinalla paljon esim. pöytäkirjoja yms. eli on isompi asia kuin vain pari kansiota, 

jotka Sarilla. 

IHE jäsenyys. Kannatettiin jäsenyyden jatkamista.  

FinJeHeW on hyväksytty osaksi DOAJ. Katso: http://bit.ly/1IPWhtD 

9. Seuraava kokous 

Skypellä 18.5. klo 18. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1IPWhtD&data=02%7C01%7C%7C0e850766580a4047900b08d7dc9983d6%7C87879f2e73044bf2baf263e7f83f3c34%7C0%7C0%7C637220424217024303&sdata=PABLSIabHaXPZsIUCKvEY9OD8hOJGJDplU0egqHPqko%3D&reserved=0

