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 SUGIF RY, Hallituksen kokous 03/2010-2011 
 
 Aika 11.11.2010 klo 12.07 – 13.25 
 
 Paikka Kela päätoimitalo, nh 104A 
 
 Läsnä Maija-Leena Sihvonen (pj)   OP-keskus 
  Kalle Ahola   OP-keskus saapui  klo 12.19 
  Jouni Javanainen   Fennia 
  Jukka Korva   Numos Oy 
  Maria Rinta-Paavola (siht.)  KELA 
  
  Timo Kettunen   SAS Institute Oy 
  Virpi Virtanen   Tieto-Tapiola 
 
 Poissa Katja Ahola   Aureolis Oy 
  Pietari Koskela    SAS Instituutti Oy 
  Johanna Malila   Avarea Oy 
  
 Asialista: 
 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen olevan päätösvaltainen Kalle Aholan saapumisen 

jälkeen. Todettiin, että hallituksen kokoukseen on kutsuttu kaksi asiantuntijaa Timo Kettunen SAS 
Institute Oy:stä ja Virpi Virtanen Tieto-Tapiolasta. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

 
 Hyväksyttiin edellisen kokouksen 02/2010-2011 pöytäkirja sellaisenaan. 
 
 Todettiin, että vuoden 2009 vuosikokouksen pöytäkirja tarkistusmerkintöineen on toimitettu pu-

heenjohtajalle arkistoitavaksi ja että vuoden 2010 vuosikokouksen allekirjoitettu pöytäkirja tarkis-
tusmerkintöineen toimitettiin tässä kokouksessa puheenjohtajalle arkistoitavaksi.   

 
3. Yhdistyksen jäsenasiat 

 
 Käsiteltiin 23 hakemusta, joista osassa oli kyse yhteystietojen muutoksista. Hyväksyttiin uudet 

jäsenhakemukset ja yksi eroilmoitus. 
 
 SAS Forumissa jäsenhakemuksensa jättäneille henkilöille on sähköpostitse lähetetty info heidän 

hakemuksensa tilanteesta ja kutsu SAS Technical Clubiin 11.11.2010. 
 
 Jäsenrekisterin hoitaja tai mikäli hän on estynyt; puheenjohtaja lähettää uusiksi jäseniksi hyväksy-

tyille sähköpostitse ”Tervetuloa Sugif ry:n jäseneksi!” –viestin.  
 

4. Sugif ry Internet sivut 
 
 Nettityöryhmä (Maija, Kristiina, Kalle, Katja ja Kalle) on kokoontunut ja miettinyt uudet ehdotukset 

nettisivuston toiminnallisuuden ja sisällön parantamiseksi. Nykyiselle sivustolle on päivitetty ajan-
tasaista tietoa. Sivuston toiminnallisuuden kehittäminen kohtuuajassa on osoittautunut työlääksi ja 
myös kokeiltu uusiminen ei ollut tyydyttävä. Sisällön päivitys onnistuu nykyiselle sivustolle hyvin. 

 
 Päätettiin, että nykyisellä sivustolla oleva keskustelupalsta poistetaan käytöstä.  
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 Sivuston uudistamisessa pidetään tärkeänä, että tekstisisältö tulee erottaa tyyleistä ja rakenteista. 

Kirjasinvalinnassa tulee huomioida käyttäjien esteetön informointi. Päätettiin, että Kalle Ahola tie-
dustelee nykyisen sivuston tekijältä hänen mahdollisuuttaan uudistaa sivuston rakennetta. 

 
 Keskusteltiin uusista tavoista informoida SAS-käyttäjiä Sugif ry:n toiminnasta. Päätettiin, että pe-

rustetaan LinkedIn-ryhmä, jonka tehtävänä on toimia tiedotuskanavana yhdistyksen Internet-
sivuston rinnalla. Internet-sivustolle lisätään linkki perustettavaan LinkedIn-ryhmään. 

 
 

5. Kauden 2010 - 2011 tapahtumat 
 

5.1. SAS Technical Club: tilaisuuksien aiheet 
 
 Päätettiin, että ehdotetaan ensi kauden toimintasuunnitelmaan kirjattavaksi avoin keskustelutilai-

suus kauden Techical Clubien aiheiden ideoimiseksi. 
 
 Seuraava Technical Club järjestetään 25.1.2011 Tilastokeskuksessa, aiheena on ”Tilastollisen 

tiedon metatietomalli”, josta luennoi Heikki Rouhuvirta. Yhdistyksen jäsenille lähetetään ennakko-
tieto tästä tilaisuudesta sähköpostitse. Varsinainen kutsu lähetetään myöhemmin. 

 
 Vuosikokouksen kanssa samana päivänä 8.3.2011 järjestettävän Tecnical Clubin pääteemaksi 

päätettiin SAS/EG. Pietari Koskela SAS Institute Oy:stä on lupautunut järjestämään teknisluontoi-
sen esityksen tuotteen käytöstä. Aiheeksi toivotaan myös yritysesitystä SAS/EG:n käyttämisestä; 
näiden aiheiden ja esitysten ideointia pyydetään yhdistyksen jäseniltä 25.1.2011 Tech Club en-
nakkotietoviestissä. 

 
 Toukokuun 2011 Technical Clubin teemaksi päätettiin ”Tips and Trics by back to base”, Virpi Vir-

tanen Tieto-Tapiolasta lupautui luennoitsijaksi. 
 

5.2. SAS Forum Finland 2010 kuulumiset 
 
 Timo Kettunen kertoi, että SAS Forum Finlandissa on ollut ennätyksellisesti yli 300 vierasta. Pa-

lautteiden perusteella esiintyjät oli arvioitu keskimäärin hyviksi ja esitysten taso kohtalaiseksi. Tä-
män vuoden esityksistä todettiin, että suomenkieliset esitykset olivat lisääntyneet. Asiakascaseja 
halutaan kuulla enemmän ja aiheiden otsikoiden toivotaan vastaavan esityksen sisältöä. 

 
 Sugif ry:llä oli oma esittelytila SAS Forum Finlandissa, mikä koettiin hyväksi. Varsinaista ruuhkaa 

ei päivystysaikana ollut, mutta uusia jäsenhakemuksia oli jätetty kuitenkin paljon. 
 
 Todettiin, että tänä vuonna saatiin SAS Forum Finlandiin normaalia vähemmän esityksiä SUGIF 

ry:n kautta.  
 
  

6. Muut asiat 
 
 Ei ollut muita asioita. 
 
 

7. Seuraava kokous 
 
 25.1.2011 klo 12-14 Tilastokeskus 
  
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25 


