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Aika

25.1.2011 klo 12.00 – 13.3 0

Paikka

Tilastokeskus, OTOS-kabinetti,

Läsnä

Katja Ahola
Jouni Javanainen
Pietari Koskela
Johanna Malila
Kristiina Nieminen (siht.)
Maria Rinta-Paavola
Marja-Leena Sihvonen (pj.)

Poissa

Kalle Ahola
Jukka Korva

Asiat
1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous avattiin klo 12.10 ja todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

kohta 5.1 >> lisätään vuosikokouksen pvm
3. Yhdistyksen jäsenasiat

-

yksi jäsenen eroaminen. Pj tarkistaa henkilön, koska nimi ja yritys eivät näytä täsmäävän
Jyri Määttä eronnut mutta saanut vielä kutsu, joten tarkistetaan jäsenlistaus
tarkistetaan yritysten jäsenmäärä ja pidetään lukumäärää yllä tulevissa pöytäkirjoissa.
Katja tarkistaa määrän ja ilmoittaa sihteerille.

3.1 Uusien jäsenten hyväksyminen
ei uusia jäsenhakemusia
4.

Vuosikokousasiat

Puheenjohtaja alustaa toimintakertomuksen.
Rahastonhoitaja Korva hoitaa tilinpäätöksen tilaisuuteen. Tilintarkastajilta kannattaa kysyä
etukäteen voivatko toimia tehtävässä myös seuraavalla kaudellakin.
Puheenjohtaja ilmoitti siirtyvänsä hallituksen puheenjohtajan tehtävästä syrjään vähintään
vuodeksi.
Virpi Virtanen / TietoTapiola ehdottanut itseään hallituksen jäseneksi ja huomioidaan tämä
hallituksen koostamisessa.
Vuosikokous on ollut yleensä 15 min, kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja tässä toivotaan
hallituksen puheenjohtajan läsnäoloa.
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Vuosikokous on SAS Instituutin tiloissa ja sen jälkeen järjestetään Technical Club aiheena
SAS EG. Tähän toivottiin yritysesittelyä, mutta asiasta tehdyn kyselyn mukaan ei saatu yhtään
potentiaalista vastausta. Pros and cons aiheesta makrot+Stored Prosessit osaamista
kaivattaisiin tähän tilaisuuteen. Pietari Koskela vetää SAS Insituutin puolesta esityksen
yhdessä Timo Kettusen kanssa.
5.

Nettisivuston uudistus
Kokonaisuudistuksen tekemiseen kaivataan toteuttajaa ja alustavasti Kallen on pitänyt tätä
tiedustella Erkki Nenoselta. Toinen vaihtoehto on teettää työ maksullisena palveluna. Arvio
teetettävästä työstä tulisi huomioida yhdistyksen vuosibudjetoinnissa.
5.1. LinkedIn ryhmästä tiedottaminen
Halutaan informoida jäseniä ryhmän olemassa olosta. Keskusteltiin sopivammasta
informoimisen toteutustavasta ja todettiin, että helpoiten se kannattaa tehdä toistaiseksi
sähköpostiviestillä. Tulevaisuudessa LinkedIn voisi toimia tiedotuskanavana kunhan sitä
ennen varmistetaan, että käytänne sopii myös jäsenistölle, ts. kaikki jäsenet kuuluvat SUGIF:in
LinkedIn-ryhmään. Toisaalta tällainen yksipuolinen viestintä eri sosiaalisen median kanavissa
lisää yhdistyksen viestinnän työmäärää. Aihe herätti laajasti keskustelua yleensäkin
sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksista.
Selvitetään ensin enemmän asiasta ja tehdään linjaukset tämän jälkeen. Jokainen katsoo
hieman näistä sosiaalisista medioista käyttökokemuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia.
Lähdetään liikkeelle LinkedIn-sivustolla jossa olevaan ryhmään voi liittyä muitakin kuin SUGIF
ry:n jäsenet. Tarkistetaan LinkedIn-sivustolla olevat SAS-ryhmän säännöt. Seuraavassa
hallituksen kokouksessa päätetään miten tällaisen viestintäkanavan kanssa edetään. Kallea
pyydetään perustamaan ”lippuprofiilin”, jotta sen kautta voidaan lähettää viestejä.

6.

Muut asiat
Puheenjohtaja jättäytyy tehtävästä seuraavan vuosikokouksen myötä.

7.

Seuraava kokous
Vuosikokous ja sitä ennen hallituksen kokous pidetään tiistaina 8.3 klo 12-16 SAS Instituutissa
Otaniemessä. Sitä seuraava hallituksen kokous ns. järjestäytymiskokous järjestetään
alustavan varauksen mukaan ti 12.4. klo 12.
Kokous päättyi klo 13.20
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