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       JÄSENKIRJE 1/2011 

Hyvä Kulutustutkimusseuran jäsen! 

Jäsenkirjeessä kerrotaan seuran toimintaan liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, jäsen-

maksusta ja Kulutustutkimus.Nyt –lehden uudesta numerosta. 

Kuluttajapolitiikasta kuluttajan politiikkaan, Kevätseminaari 17.5.2011  

Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarin teemana on kuluttajapolitiikka. Pääpuhujana 

on eurooppalaiseen kuluttajapolitiikkaan ja kuluttajansuojaan perehtynyt Euroopan parla-

mentin jäsen Mitro Repo. Seminaari järjestetään tiistaina 17.5.2011 klo 12.00 alkaen Ti-

lastokeskuksessa. Seminaarin ohjelman, osoitetiedot ja ilmoittautumisohjeet ovat seuran 

nettisivuilla (www.kulutustutkimus.net) sekä oheisessa kutsussa. 

Uusin Kulutustutkimus.Nyt 

Seuran julkaiseman Kulutustutkimus.Nyt –lehden numero 1/2011 julkistetaan ja touko-

kuussa kevätseminaarin yhteydessä. Lehti ilmestyy nettiversiona ja löytyy seuran net-

tisivuilla (www.kulutustutkimus.net). 

Lehden ovat toimittaneet professori Pirjo Laaksonen ja koulutuspäällikkö Minna-Maarit 

Jaskari Vaasan yliopistosta. Artikkelit ovat kirjoitettu viime syksyn seminaari- ja worksho-

pesitelmien pohjalta. 

Seuran tulevia tapahtumia: syysseminaari, syksyn lehti, Consumer 2013 

Kulutustutkimuksen seura järjestää marraskuun lopussa syysseminaarin Vaasassa.  Semi-

naari on samalla seuran 10-vuotisjuhlaseminaari. Asiasta tiedotetaan myöhemmin syksyn 

alussa. 

Kulutustutkimus.Nyt –lehden numero 2/2011 ilmestyy syksyllä. Lehden tulee toimitta-

maan Helsingin yliopiston taloustieteen laitos. Lehteen voi tarjota artikkeleita tai katsauk-

sia, lehden toimittavat Minna Autiolle ja Sari Mäki (minna.autio(at)helsinki.fi ja sa-

ri.maki(at)helsinki.fi). 

2013 Helsingissä järjestetään kansainvälinen kulutusta käsittelevä konferenssi. Sen järjes-

tämisestä vastaavat Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Kuluttajatutkimuskeskus 

ja Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Myös kulutustutkimuksen seura osallistuu järjes-
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telyihin. Seuran yhteyshenkilönä toimii Outi Uusitalo. Asiasta tiedotetaan myöhemmin 

enemmän. 

Muita tapahtumia: Consumer Behavior in Information Society' -seminaari 

10.5 

Seminaarissa esiintyy Aaltoyliopiston tutkijoidenlisäksi myös vierailija Ranskan INSEAD-

korkeakoulusta, professori David Midgley. Paikka: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 

Chydenia-rakennus, Runeberginkatu 22-24, Sali G 112. Ilmoittautuminen: mirel-

la.lahteenmaki(at)aalto.fi 

Hallitus ja muut seuran toimijat vuonna 2011 

Hallituksen jäsenet: Outi Uusitalo (JyY, puheenjohtaja), Minna-Maarit Jaskari (VY, varapu-

heenjohtaja), Riitta Matilainen (HY), Minna Lammi (KTK), Juha Nurmela (TK), Anu Valtonen 

(LY), Sari Mäki (HY) 

Hallituksen varajäsenet: Visa Heinonen (HY), Pirjo Laaksonen (VY), Mika Pantzar (HSE), Jus-

si Simpura (THL), Toni Ryynänen (HY), Saara Könkkölä (HSE), Minna Autio (HY) 

Muut tehtävät: sihteeri Perttu Melkas (TK), taloudenhoitaja Minna Lammi (KTK), kotisivujen 

ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Petteri Repo (KTK) 

Jäsenmaksut tilille: Osuuspankki 578024-22983. Viite: 246. 

Vuonna 2011 jäsenmaksu on 30€. Päätoimisille opiskelijoille jäsenmaksu on 10€/vuosi. 

Organisaatioiden kannatusjäsenmaksu on 200€ vuodessa. Jäsenmaksut ovat samansuu-

ruisia kuin viime vuonna.  

Kannatusjäsenmaksu oikeuttaa 6 henkilön osallistumisen seuran maksulliseen syyssemi-

naariin. Tietoja jäsenmaksuista: minna.lammi(at)ncrc.fi 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous 17.5 klo 10.30 Tilastokeskuksessa 

Vuonna 2010 hyväksyttiin sääntömuutos, jossa vuosikokouksen määräaika siirrettiin maa-

liskuun loppuun sekä poistettiin hallituksen jäsenten uudelleenvalintarajoitukset. Sääntö-

muutoksista jäi kuitenkin puuttumaan tilinpäätöksen valmistumisen takarajan myöhentä-

minen, jota ilman määräajan siirto jäisi merkityksettömäksi. Oheisessa kokouskutsussa 

kerrotaan asiasta tarkemmin. Liitteenä on myös vuonna 2010 hyväksytyt säännöt. 

Tavataan jäsen kokouksessa ja kevätseminaarissa! 

Perttu Melkas, Kulutustutkimuksen seuran sihteeri      

 puh: 050-5005268        

 perttu.melkas(at)stat.fi 


