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JÄSENKIRJE 1/2008 

 
Arvoisa Kulutustutkimuksen seuran jäsen,  
 
ohessa sinulle vuoden 2008 ensimmäinen jäsenkirjeemme. Tällä kertaa löydät siitä tietoa 
mm. seuraavista aiheista: 
 

 kevään seminaarista 
 jäsenmaksusta 
 jäsenlehdestä 
 syksyn seminaarista 
 hallituksen jäsenistä vuodelle 2008 

 
Mikäli et jostain syystä halua tiedotetta jatkossa, lähetä sähköpostia Minna-Maarit 
Jaskarille (minna-maarit.jaskari@uwasa.fi). Poistan sinut listasta. Jäsenkirjeen voit lukea 
myös nettisivuiltamme www.kulutustutkimus.net 
 
 

LISA PEÑALOZA KEVÄTSEMINAARIN ASIANTUNTIJAKSI 

 
Amerikkalainen kulutustutkija ja professori Lisa Peñaloza on seuran kevätseminaarin 
pääpuhuja. Seminaari järjestetään 23.5.2008 Helsingin Kauppakorkeakoululla. Samassa 
yhteydessä jaetaan Pro Gradu –palkinto. Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautumisesta 
löydät oheisesta kutsusta. Tervetuloa mukaan!   
 
 

JÄSENMAKSU 

 
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksu säilyy ennallaan. Yhden vuoden 
jäsenmaksu on 25€. Päätoimisten opiskelijoiden maksu on 10€ vuodessa. Voit maksaa 
jäsenmaksun myös kolmeksi vuodeksi kerrallaan, tällöin maksu on 75€. 
 
Kannatusjäsenet maksavat 200€ vuodessa. Tällä hinnalla 6 henkilöä voi osallistua 
tapahtumiin jäsenhinnoin. 
 
Jäsenmaksu maksetaan Kulutustutkimuksen seuran tilille Osuuspankki Malmi 578024-
22983 viitteellä 246. Eräpäivä 23.5.2008 
 
Mikäli et ole varma, oletko jo maksanut jäsenmaksun, voit varmistaa asian 
taloudenhoitaja Anna-Riitta Lehtiseltä anna-riitta.lehtinen@kuluttajatutkimuskeskus.fi 
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JÄSENLEHTI KULUTUSTUTKIMUS.NYT 

 
Edellisen syysseminaarin yhteydessä julkistettiin ja jaettiin seuran ensimmäinen painettu 
lehti. Jos et ole saanut omaasi vielä, niin laita ystävällisesti sähköpostia sihteerille, niin 
saat omasi postitse.  
 
 

SYKSYN SEMINAARISSA JÄLLEEN WORKSHOPPEJA 

 
Jo perinteiseksi muodostunut syysseminaari on jälleen valmisteilla. Luvassa on taas 
ajankohtaisia ja ajatuksia herättäviä tutkimusaiheita, tällä kertaa Helsingissä. Workshop -
aiheisiin keräisimme mielellään myös jäsenistömme toiveilta. Nyt olisikin aika ehdottaa 
workshop aiheita ja mahdollisia vetäjiä. Onko sinulla menossa jotain mielenkiintoista 
projektia tai hanketta, jonka ympärillä voisi myös vetää workshoppia? Laita viestiä Juha 
Nurmelalla, joka valmistelee aiheita juha.nurmela@stat.fi  
 
 

HALLITUKSEN JÄSENET 

 
Tässä vielä kaikille tiedoksi tälle vuodelle hallituksen jäsenet ja sulkeissa varajäsenet. 
Toivomme aktiivista osanottoa myös muulta jäsenistöltä ja otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia halutusta toiminnasta tai yhteistyöstä. 
 
Johanna Moisander, HKKK (puheenjohtaja)  (Eva Heiskanen, KTK) 
Pirjo Laaksonen, VY    (Ari Huuhka, VY) 
Minna Lammi, KTK    (Mika Pantzar, KTK) 
Juha Nurmela, Tilastokeskus   (Jussi Simpura, STAKES) 
Visa Heinonen, HY (varapuheenjohtaja)  (Riitta Matilainen, HY) 
Anu Valtonen, Lapin yliopisto   (Anu Raijas, KTK) 
Minna Autio, HY    (Mirella Lähteenmäki, HKKK)  
 
Sihteeri Minna-Maarit Jaskari, VY 
Taloudenhoitaja Anna-Riitta Lehtinen, KTK 
 
 
 
AURINKOISTA KESÄN ALKUA KAIKILLE JÄSENILLE! 
 
 
Kulutustutkimuksen seuran sihteeri, 
 
Minna-Maarit Jaskari 
puh: 0500–800246 
minna-maarit.jaskari@uwasa.fi 
 


