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HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2020 ESITYSLISTA
Aika: 16.5.2020 klo 10:00−12
Paikka: Skype-verkkokokous
Paikalla: Pj Eeva Harju, Sihteeri Jaana Rothovius, Merja Jutila, Mari Laitila, Sari Lankinen, Henna Suominen, EijaRiitta Laitinen, Heidi Aaltonen, Kaisa Reunanen, Katja Kiianlinna
Käsiteltävät asiat

Päätökset

Esittelijä

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avannut kokouksen 10.02

Eeva

2

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytty

Eeva
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Edellisen kokouksen 3/2020
pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen listan pöytäkirja on hyväksytty.

Eeva

4

Yhdistyksen verkkosivu-uudistus

Henna kerännyt nettisivu tarjoukset yhteen. Nykyi- Kaikki
sen toimittajan tarjous 1339,20€ ja ylläpitomaksu
6,2€. Aderokin tarjous 1996,40€ ja Riste Median
tarjous 2246,88€, tähän sisältyy jäsenrekisteri.
Heidi vielä tarkistaa onko Riste Median tarjouksessa mitään juoksevia kuluja sivujen/jäsenrekisterin ylläpidosta. Lisäksi tarkistettava, että jäsenrekisterisä on mahdollisuus tehdä laskuja. Mikäli lisäkuluja ei tule ja laskutus onnistuu, valitaan Riste Media uusien nettisivujen tekijäksi.
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NUF 2021 Helsinki
-toukokuun kokouksen kuulumiset
-alustava ohjelma

Edellinen kokous NUF:in suunnittelussa ollut 29.4. Katja, Henna ja
Ohjelmassa vaihdettu sairaalavierailu keskiviikko
Merja
aamuun. Isot otsikot sessiolle nyt olemassa ja
mennään näillä otsikoilla tässä vaiheessa. Luennoitsijoiden nimiä ei vielä tässä vaiheessa julkaista.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa ulkomaisia luennoitsijoita. 26.5 seuraava kokous. Kun alustava
NUF2021 ohjelma ilmestyy, markkinoidaan sitä erityisesti some-kanavilla.
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Syyskoulutuspäivät
26.−27.11.2020 TAI vain toinen päivä?
-aikaisemmat ideat ohjelman
aiheiksi
Hyvä – paha eturauhanen
IC
LUTS
Toistokatetroinnin motivoiva
ohjaus
Työhyvinvointi, Lorenz Backman

Syyskuun 25.9 täytyy viimeistään perua tai vaihtaa Kaikki
koulutuspäivät yhden päivän mittaisiksi.
Mietitty mahdollisuutta järjestää koulutuspäivät
max.50 henkilön suuruisina, jos tämän hetkinen kokoontumisrajoitus on marraskuussa edelleen voimassa. Alustava ohjelma päiville tehty.
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Uutis-Urhot-lehti

Ei ole tullut vielä korona galluppeja. Muistutellaan
Kaikki
jäseniä tästä omilla työpaikoilla. Heidi ollut EAUN:n
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Käsiteltävät asiat

Päätökset

Esittelijä

virtuaalisella luennolla mistä hän tekee artikkelin
lehteen.
Inkontinessi klubin koulutus peruuntunut, Jaana
laittaa tästä maininnan nettisivuille.
Aineiston viimeinen toimituspäivä 10.8 Kaikki hallituksen jäsenet huolehtivat ainakin yhden jutun tulevaan lehteen. (joko itse kirjoitettu tai hankittu juttu)
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Muut asiat

Sandos tekemässä webinaaria uudesta lääkKaikki
keestä? ja he kysyivät mahdollisuutta urhojen jäsenille osallistua tänne. Sovittu, että he voivat mainostaa koulutusta meidän seuraavassa lehdessä,
jolloin halukkaat voivat tähän koulutukseen osallistua.
405 jäsentä tällä hetkellä jäsenrekisterissä.
Uusi jäsen:
Laura Linden, Turku
Eronnut:
Paula Jantunen
EAU:hun päivitetty uusi jäsenrekisteri yhteystietoineen.
EAUN lentolippujen rahojen palautuminen vielä
kesken. Suuriosa ei ole saanut vielä päätöstä palautuuko rahat lennoista.
Vielä ei ole tullut kaikkien yhdistyksen kantaa
some-mainonnasta. Palataan asiaan seuraavassa
kokouksessa, kun saatu kaikilta yhdistyksiltä vastaus.
Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoidon
hoitosuositus on nyt valmis. Tämä tulee Hotuksen
nettisivuille sähköiseen muotoon. Painetun version
painaminen maksaa 1000kpl noin 1000€. Näihin
kuluihin ei Hotus osallistu vaan kulujen kattamiseen
tarvitaan sponsoria. Sponsorit saavat logon esitteeseen. Urhot ovat valmiita osallistumaan painatukseen 200-250€. Eeva kysyy muita mahdollisia
sponsoreita.
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Seuraavat kokoukset ja kokousisännät /-emännät
ma 17.8. Hki
ma 5.10. Hki
ke 25.11.
1/2021

Seuraavan kokouksen paikka ei ole vielä selvillä.
Mari selvittelee tätä.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättänyt kokouksen klo 12.08
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