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HTTS R.Y:N TOIMINTAOHJEET ALUETOIMIKUNNILLE
TARKOITUS JA TOIMINTA
Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS:n tarkoituksena on edistää hoitotieteellistä tutkimusta ja sen
hyväksikäyttöä. Aluetoimikuntien tarkoitus on edistää seuran tarkoituksen toteutumista omalla
seudullaan. Tarkoituksen toteuttamiseksi aluetoimikunnat voivat järjestää esimerkiksi koulutus-,
keskustelu- tai tiedotustilaisuuksia.

PERUSTAMINEN
HTTS:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä akateemisen loppututkinnon suorittaneet ja
opiskelijajäseneksi akateemista perustutkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat, jotka ovat
kiinnostuneita hoitotieteellisestä tutkimuksesta. Aluetoimikuntien toimijoiksi voivat ryhtyä HTTS:n
jäsenet, mutta toiminta on avointa kaikille hoitotieteestä kiinnostuneille.
Aluetoimikuntien koko ja toimijoiden määrä on vapaa. Jokaisella toimikunnalla tulee kuitenkin olla
puheenjohtaja ja sihteeri. Uuden toimikunnan perustamisesta kiinnostuneet henkilöt esittävät
ehdotuksensa toimikunnan kokoonpanosta (vähintään puheenjohtaja ja sihteeri mainittava) ja
seuraavan vuoden toiminnasta toimintasuunnitelmalomakkeella HTTS:n johtokunnalle lokakuun
loppuun mennessä. Johtokunta päättää uuden toimikunnan hyväksymisestä kokouksessaan.

YHTEYS HTTS R.Y.:N JOHTOKUNTAAN
Johtokunta on nimennyt keskuudestaan aluetoimikuntien yhteyshenkilön, johon aluetoimikunnat
voivat olla yhteydessä halutessaan esittää kysymyksiä tai ehdotuksia johtokunnalle. Yhteyshenkilön
nimi ja yhteystiedot näkyvät seuran kotisivulla.
Jokainen aluetoimikunta toimittaa seuran kotisivuilta löytyvillä lomakkeilla johtokunnalle vuosittain
lokakuun loppuun mennessä toimintasuunnitelman ja talousarvion kyseiselle vuodelle sekä lyhyen
toimintakertomuksen edellisen vuoden toiminnastaan ja kuluistaan joulukuun loppuun mennessä.
Lomakkeet voi toimittaa sähköpostin liitteinä aluetoimikuntien yhteyshenkilölle tai postitse seuran
osoitteeseen.

päivitetty 3.10.2018/HR

2

TALOUS
Aluetoimikunta ei ole rekisteröity yhdistys, vaan yhdistyksen alainen toimikunta, joten sillä ei voi
olla omaa tiliä eikä se voi hankkia tuloja itselleen. Seuran hyväksi aluetoimikunta voi kerätä rahaa ja
ottaa tilaisuuksistaan pääsymaksuja, jotka toimitetaan seuran tilille. Rahaliikenne kulkee HTTS:n
kautta, joten HTTS:n johtokunnan on hyväksyttävä kaikki menot. Seuran talousarvioon varataan
aluetoimikuntien toimittamien suunnitelmien ja johtokunnan harkinnan perusteella jokaista
ilmoittanutta aluetoimikuntaa kohden maksimissaan 1000 euroa. Tätä summaa aluetoimikunnat
voivat käyttää tositteita vastaan. Suuret kulut (kuten luentopalkkiot) voidaan maksaa laskulla
suoraan HTTS:n käyttämästä tilitoimistosta, pienemmät kulut (kuten kokouskahvit) tulee
aluetoimikunnan jäsenten maksaa ensin itse, mutta lähetettyään kuitin ja Yleislaskulomakkeen
tilitoimiston he saavat rahan takaisin omalle tililleen.
Hämeen ATK- ja tilipalvelu
Taina Viitanen
Näsilinnankatu 28 E 6
33200 TAMPERE
e-mail: taina.viitanen(at)hatili.fi
puh. 044-3141 781
Aluetoimikuntien järjestämien koulutustilaisuuksien luentopalkkioiksi suositellaan Tehyn
suositusten mukaisia palkkioita sekä matkakorvauksia julkisen kulkuneuvon mukaan. Toimikunnat
voivat kuitenkin ehdottaa myös pienempiä korvauksia tai luennoitsijan työskentelyä ilman
korvausta, jos luennoitsijat haluavat tällä tavoin tukea HTTS:n toimintaa.

TIEDOTTAMINEN
Aluetoimikunta voi hyödyntää toimintansa tiedottamiseen HTTS:n kanavia. HTTS:n kotisivuille
päivitetään alkuvuodesta aina toimikuntien yhteystiedot. Toimikunnat voivat lisäksi tiedottaa
- HTTS:n kotisivuilla (toimintasuunnitelmassa hyväksytyistä asioista)
- HTTS:n konferensseissa jakamalla tiedotteita toiminnastaan

EDUT TOIMIJOILLE
HTTS:n kustantaa kahvitarjoilun aluetoimikuntien kokouksiin. Lisäksi yksi aluetoimikunnan edustaja
voi osallistua maksutta HTTS ry:n konferensseihin. Tarvittaessa kirjoitetaan todistus
aluetoimikunnan toimijoille (esim. CV:n liitteeksi).

