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SUGIF RY, Hallituksen kokous 02/2010-2011 
 

Aika:  14.9.2010 klo 12.08 - 13.55 

Paikka :  Innopoli 2, nh Curie 

Paikalla:  

Marja-Leena Sihvonen (pj) OP-keskus  
Jouni Javanainen Fennia  
Jukka Korva Numos Oy  
Johanna Malila Avarea Oy  
Marja Rinta-Paavola KELA  
Pietari Koskela SAS Instituutti  
Kristiina Nieminen (siht.) Tilastokeskus  

 

Poissa: Katja Ahola, Aureolis Oy, Kalle Ahola OP-keskus 

 

Asialista:  

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 

Lisäksi tarkistettiin vuosikokousten pöytäkirjojen tilanne allekirjoitusten ja arkistoinnin osalta. 

Vuoden 2009 vuosikokouksen pöytäkirja tarkistettu ja allekirjoitettu. Jukka Korva toimittaa sen 

puheenjohtajalle arkistoitavaksi. Vuoden 2010 pöytäkirja on vielä allekirjoituksia vaille. Pietari 

Koskela hoitaa asian ja toimittaa pk:n puheenjohtajalle. 

3. Yhdistyksen jäsenasiat 

3.1 Uusien jäsenten hyväksyminen 

Uusia jäsenhakemuksia tullut yhteensä yksitoista. Katjan välittämät hakemukset hyväksytään 

sähköpostitse, koska Katja eikä uudet hakemukset olleet paikalla kokouksessa. Marjan välittämä 

hakemus hyväksyttiin. 
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Päätettiin, että uusien jäsenten hakemusten ensimmäinen vastaanottaja esittelee hakemukset 

hallitukselle ja yksi hallituksen jäsen kuittaa hakemukset vastaanotetuiksi. 

3.2 Viesti uusille jäsenille 

Uusille jäsenille halutaan toimittaa tervetuloa-viesti heidän liityttyään jäseniksi yhdistykseen. 

Puheenjohtaja laati luonnostelman viestitekstistä. Hyväksyttiin teksti pienin muutoksin. Lopullinen 

viestitekstin muoto: 

Tervetuloa Sugif ry:n jäseneksi! 

Sugif ry on 18.03.1986 perustettu SAS-käyttäjien rekisteröity yhdistys. 

Sugif ry:n tarkoituksena on yhdistää Suomen SAS-käyttäjiä sekä ylläpitää 

ja kehittää tietämystä SAS-ohjelmistosta. SAS Technical Club on Sugif 

ry:n ylläpitämä keskustelufoorumi, jonka puitteissa SAS-käyttäjät 

pääsevät vaihtamaan tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä SAS-välineiden 

käytöstä. Nimensä mukaisesti klubi keskittyy SAS-ohjelmistoympäristön 

teknisiin näkökulmiin. 

Sugifin jäsenenä olet oikeutettu osallistumaan SAS Technical Clubin 

tilaisuuksiin. 

 

Terveisin  

Sugif ry:n hallitus 

Lisätietoja: 

http://www.sugif.fi/ 

Päätettiin, että päivitetään Sugifin nettisivujen teksti samaan muotoon. Tervetuloa viestiin liitetään 

mukaan linkki yhdistyksen nettisivuille. 

Katja päivittää uudet jäsenet rekisteriin ja toimittaa heille tervetuloa-viestin. Tietosuojasäännöksistä 

johtuen, sähköpostilähetyksissä on huomioitava se, ettei  vastaanottaja pysty lukemaan kaikkia 

postituksen kohteena olevien osoitteita.  

4. Sugif sähköpostit 

Erkki Nenosen jäätyä pois yhdistyksen hallituksesta, yhdistyksen web-vastaavana toimii Kalle 

Ahola. Hän ylläpitää yhdistyksen nettisivuja ja tekee tarvittavat muutokset sivustolle. Kallella sekä 

yhdistyksen puheenjohtajalla on oikeudet hallinnoida yhdistyksen sähköpostiosoitteita: 

info@sugif.fi, puheenjohtaja@sugif.fi, webmaster@sugif.fi 

Sovittiin, että vastuuhenkilöt lukevat yhdistyksen sähköpostit kerran viikossa ja vastaavat tulleisiin 

viesteihin. 

Päätettiin, että myös jäsenrekisterin ylläpitäjälle Katja Aholalle toimitetaan käyttäjätunnukset 

yhdistyksen sähköpostien lähetystä varten. 

http://www.sugif.fi/
mailto:info@sugif.fi
mailto:puheenjohtaja@sugif.fi
webmaster@sugif.fi
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5. Sugif internet sivut 

Pyydettiin SAS Insituutin edustajaa Pietaria varmistamaan, että SAS Instituutin Suomen 

nettisivuilta on vastaisuudessakin linkki Sugif ry:n nettisivulle. 

Sähköpostilaatikoihin tulevan roskapostin määrästä johtuen päätettiin muotoilla yhdistyksen 

nettisivuilla olevat sähköpostiosoitteet uusiksi >> @ -merkin tilalle (at). 

Päätettiin perustaa pienryhmä kehittämään nettisivujen sisältöä ja tarjontaa. Ryhmän kokoonpano : 

Maija, Marja ja Kristiina sekä Katja ja Kalle. Sovittiin tapaamisaika 5.10 klo 12-15.30 Kelan 

pääkonttoriin. 

6. Kauden 2010-2011 tapahtumat  

6.1 SAS Technical Club: tilaisuuksien aiheet  

Techical Clubeihin tarvitaan taas esitysten aiheita sekä mahdollisten yritysvierailujen isäntäyritystä. 

Sovittiin, että jokainen pyrkii omalla tahollaan edistämään näitä tavoitteita. 

Muistutettiin, että SAS Instituutti on luvannut järjestää neljään Technical Club tilaisuuteen 

kahvituksen. Yritysvierailujen kahvituksen järjestäminen on kutsuva yrityksen vastuulla. 

Sovittiin alustavasti seuraavista tilaisuuksista: 

16.11  XML-aineiston sisäänluku SAS:siin ja sen tyylikäs (templatet) raportointi /  

Virpi Virtanen, Tieto-Tapiola  

>> päivämäärä muutettiin kokouksen jälkeen torstaiksi 11.11 klo. 13.30-16.00 

25.1 tilastollisen tiedon metatietomalli / Heikki Rouhuvirta, Tilastokeskus  

>> yrityskäyntinä jos saadaan onnistumaan 

8.3. Office-liittymät SAS:sta / Pietari Koskela, SAS Instituutti 

Muita ehdotettuja ja selvitettäviä aiheita: 

Stored Processien ja OLAP-kuutioiden käyttö esim. EG:stä (tai muusta käyttöliittymästä), Pietari 

Tips and Tricks (esityksenä tai yhdistyksen nettisivuille) 

Pääkäyttäjän selainpohjainen hallinnointiliittymä ja pääkäyttäjäportaali, Katja (yrityskäynti) 

 

6.2 SAS Forum Finland 2010 

Tilaisuuden koodikulmaan (codes corner) kaivattiin osaavia esiintyjiä 3 kpl. Ehdotukset ja aihealue, 

josta asiantuntija voi opastaa vierailijoita, voi lähettää Sirpa Penttiselle 21.9 mennessä. Annetuista 

ehdotuksista tehdään valinta, jos ehdotuksia enemmän kuin kolme. Avarea ilmoittautui 

ehdokkaaksi. 
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Sugif ry:llä on oma esittelytila edellisten vuosien tapaan. Maija tekee listan, jonka mukaan kukin 

hallituksen jäsen on osan aikaa standillä. Kristiina ilmoitti, että on käytettävissä vasta klo 12 

lähtien. SAS Instituutti lupasi tulostaa jäsenlomakkeita tilaisuutta varten. 

SAS Instituutti toivotti Sugif ry:n hallituksen jäsenet tilaisuuteen veloituksetta. Tilaisuuteen 

rekisteröityminen silti pakollista. Laita lisätietoihin : ”Sugif ry:n hallituksen jäsen” 

7. Muut asiat  

Kalle Ahola on vaihtanut työnantajaa Tieto-Tapiolasta OP:hen. Virpi Virtanen ilmoittanut halunsa 

osallistua yhdistyksen toimintaan Tieto-Tapiolan edustajana. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että 

jäsenvaihdoksia  hallitukseen ei voi tehdä kesken kauden. Muutokset hallitukseen tehdään 

seuraavassa vuosikokouksessa 8.3. 2011. 

Seuraava kokous : 

5.10 kokous PERUTTU 

11.11 klo 12- 13.25 (ajankohta tarkka, koska Tech Club tilaisuus alkaa klo 13.30) 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.55 


