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Läsnä Javanainen, Jouni Fennia
Korva, Jukka Numos
Kivelä, Marko Veikkaus
Nenonen, Erkki KELA
Sihvonen, Marja-Leena OKO

Härkönen, Tiina SAS

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. 

2. Varapuheenjohtajan valinta

Marko Kivelä ehdotti Minna Oksasta varapuheenjohtajaksi, ehdotusta
kannatettiin ja Minna Oksanen valittiin varapuheenjohtajaksi.

Yhdistysrekisteriin ilmoitetaan muuttuneet/päivitetyt tiedot.

3. Jäsenhakemukset

Päätettiin tehdä jokaiseen hyväksyttyyn jäsenhakemukseen merkintä
hyväksynnästä tai hylkäämisestä kirjanpidon helpottamiseksi.

Jäsenhakemuksessa tulee olla
 Nimi
 Sähköpostiosoite
 Allekirjoitus ja sen päivämäärä

jotta se voidaan hyväksyä.

Jäsenhakemukset käsiteltiin ja uusiksi jäseniksi hyväksyttiin yhteensä 28
henkilöä. Yhtään hakemusta ei hylätty.

4. Technical Clubit

Ehdotettiin dataintegraatioaiheella olevaa Technical Clubia päivämäärälle 23.10.
klo 14-16 (tila varataan klo 17 asti keskusteluja varten). Nimeksi ”Dataintegraatio
ja raportointi SAS9-arkkitehtuurissa, osa 1”. Osa 1 painottuu datan
integroimiseen. Technical Clubin vetäjä ja alustaja kummassakin Clubissa on
Marko Kivelä Veikkaukselta. Kutsu lähtee ensiksi jäseneksi hyväksytyille
henkilöille ja viikon kuluttua muille jakeluun kuuluville henkilöille.

Kentältä on ehdotettu myös vakuutusalan analytiikan aiheella olevaa Clubia
pidettäväksi Turussa. Technical Clubeja voidaan järjestää pääkaupunkiseudun
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ulkopuolellakin niissä tapauksissa, joissa löydetään paikallinen kiinnostunut
SAS-aktiivi tekemään järjestelyjä (mm. etsimään Clubin pitopaikka ja vetäjä
tilaisuudelle). Jukka Korva tiedustelee toiveita Turun suunnalta.

Syksyn toinen Technical Club järjestetään marras-joulukuun vaihteessa.
Päivämääräksi ehdotettiin maanantai 27.11. ”Dataintegraatio ja raportointi SAS9-
arkkitehtuurissa, osa 2”. Osa 2 painottuu raportointiin.

5. Muut asiat

Henkilöitä on ilmoittautunut vapaaehtoisiksi pitämään esityksiä Sugifin
tilaisuuksissa. Esitysaiheita tullaan hyödyntämään tarpeen mukaan. On esitetty
kysymyksiä jäseneksi ilmoittautumisen keinoista ja pyydetty lomakkeita
webbisaitille. Sovittiin, että jäsenhakemus muutetaan pdf-muotoon (Tiina
Härkönen) ja viedään Sugif ry:n omalle webbisaitille, josta jäseneksi toivovat
voivat sen tulostaa.

Keskustelu vuoden 2007 SAS Forum Finlandista avattiin ja sitä jatketaan
seuraavassa kokouksessa tiistaina 7.11. klo 9-11.

Lounaalla käytiin vielä vapaamuotoista keskustelua Sugif ry:n 20 vuotisesta
taipaleesta ja ehdotettiin, että Sugif ry:lle suunnitellaan esimerkiksi oma viiri.


