AMC ry

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 13.8.2018

Kokouspaikka: Skype kokous
Läsnä:

Satu Kuha (puheenjohtaja), Milla Ilonen, Salla Korkki (sihteeri), Jaana Tiiri, Reeta
Sutinen, Mika Vimpari, Kirsikka Järvinen alkaen 19:38, Serenity Paldanius alkaen
19:54.

Käsitellyt asiat

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Satu Kuha avasi kokouksen klo: 19:13
2§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4§ Päätettiin, että AMC tapaaminen järjestetään 19.-21.10 Koivupuistossa Ylöjärvellä.
Kokoontumiseen saavutaan perjantaina ja se päättyy sunnuntaina.

5§ Päätettiin tapaamisen tavoite on viestintä, varainkeruu ja vertaistuki. Tapaamiseen
pyritään saamaan luennoitsija/esiintyjä kahdesta saman tyyppisestä ry:stä, joissa olisi
aktiivista toimintaa, tuloksekasta varainkeruuta ja toimivat kotisivut ja tiedotus. Pyritään
valmistelemaan ennen tapaamista kotisivuja, jolloin voimme muokata jo pitkälle valmista
kokonaisuutta tapaamisessa. Varainkeruun suhteen pyrimme tapaamisessa saamaan
konkreettisia ideoita aikaiseksi. Yhteistyö Skyry ry:n kanssa ja yhteinen tapahtuma olisi hyvin
mielekästä amc ry:n jäsenistön ja skyry ry:n jäsenistön välillä.
6§ Tapaamisen kohderyhmäksi päätettiin valita amc ry:n hallitus ja amc ry:n jäsenistö sekä
toiminnasta aktiivisesti kiinnostuneet amc-harvinaiset ja heidän läheisensä. Tällä kertaa
lapsia ei toivota koulutukseen/tapahtumaan resurssipulan ja amc ry:n taloudellisen tilanteen
vuoksi.

7§ Tapaamisen sisällöstä päätettiin seuraavaa: Tapaaminen on suunniteltu painottaen
konkreettisten tulosten saavuttamista, jotka ovat kotisivujen valmistuminen, parempi
tiedotus (kotisivut, facebook, s-postilista) sekä varainkeruu. Luennoitsija/vierailevat
Ensisijaisesti päädyttiin kysymään AH-potilaat ry:stä Mitro Kivistä (Jaana Tiiri) ja Skyry ry:stä
Tytti Frytä (Milla). Ajankohta olisi lauantai aamupäivä. Selvitetään luennointi palkkiot.
Pyritään saamaan kotisivuille toimiva ulkoasu, päättämään niiden ajantasaisesta
päivittämisestä ja vastuualueista pitkällä aikajänteellä. Sisällön luomista varten tapaamisessa
olisi kirjoituspaja, etukäteen valituista aiheista, jotka halutaan erityisesti nostaa esiin
kotisivuilla. Varainhankintaan pyritään saamaan konkreettisia toteutettavia vaihtoehtoja.
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Tapaamisessa pyritään huomioimaan vertaistuen merkitys ja mahdollistamaan vertaisuus
koko tapahtuman ajan.

8§ Tapaamisen kulut, alustava budjetti päätettiin: TULOT: 1000e toimintatonni, 500e
yrityssponsori, yhdistyksen omaa rahaa 500e. Haetaan vielä avustusta Harvinaiset yksiköstä
invalidiliitolta esimerkiksi osallistujien matkakustannuksiin tai luennoitsijoiden palkkioihin.

MENOT:15 osallistujaa yöpymisineen 1500e, avustajien kulut maksetaan, luennoitsijat ja 3-5
päiväkävijää (ruokailut) 300e, matkakustannuksiin 200e (yhteiskuljetus rautatieasemalta).
Budjetti 2000e kokonaisuudessaan, toivomme vielä pientä avustusta harvinaiset yksiköstä.
Omavastuuta ei kerätä.

9§ Koivupuiston tapahtuman vastuista päätettiin seuraavaa: Milla on vastuussa
yhteydenpidosta Koivupuistoon. Selvitetään mahdollisten la-su yöpyjien kulut, sekä vain
päiväkävijöiden ruokakulut. Jaana ja Milla on vastuussa luennoitsijoiden rekrytoinnista kuten
edellä mainittu. Jaana selvittää mahdollisuuden Harvinaiset yksiköstä avustukseen.
Tapahtumasta tiedotetaan facebook tapahtumalla (Milla) ja kotisivuilla sekä jäsenistön spostikirjeellä (Salla). Ohjelma suunnitellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Alustava
pohja on jo olemassa. Tiedottamisen deadline 17.8.2018 ja viimeinen ilmoittautuminen
tapaamiseen 30.9.2018.
10§ Kotisivujen karkea rakenne päädyttiin pitämään Millan ehdotelman kaltaisena.
Otsikoiden tarkat nimet saattavat vielä muuttua. Kotisivujen rakentamista tehdään yhdessä
hallituksen sisällä, sekä mukaan otetaan Janita Ruuskanen aktiivisesti jo nyt. Janitalle
annetaan Millan ehdotelma ja toivomme, että saisimme ehdotelman Janitalta syksyn
tapaamiseen.
11§ Käytiin läpi Millan tekemä ehdotelma kotisivuista ja siihen liittyen yhteenveto viime
syksyn vaikuttajaviikonlopusta. Tämän palautteen/yhteenvedon pohjalta pystymme
keskittymään kotisivujen sisällössä jäsenille tärkeisiin asioihin.
12§ Yksiselitteistä vastuuryhmää ei nimetty.

13§ Kotisivujen valmistelusta päätettiin seuraavaa: Janita Ruuskaseen on yhteydessä Salla.
Jaanan puoliso yhdessä Salla kanssa kirjoittaa yhteenvedon: mikä on AMC. Uutiset ja
tiedotteet kuuluvat sihteerin toimenkuvaan. Vanhemmilta vanhemmille osiota Millan syksyn
yhteenvedon pohjalta luonnostelee Reeta ja Jonna. AMC-aikuisten ja (nuorten) kokemuksia
luonnostelevat Jaana, Milla, Satu, Mika, Tuomas, Serenity, Kirsikka, apuna Millan yhteenveto.
Tapahtumakertomuksia kirjoitetaan jatkossa tapahtumakohtaisesti, vastuu osallistujien ja
tilanteen mukaan. Mielekästä on saada tarinoita ja kokemuksia hallituksen ulkopuoleltakin .
Yhdistyksen hallituksen jäsenten esittelyt tehdään loppuun ja lähetetään Mikalle. Yhdistyksen
muut perustiedot ovat jo kotisivuilla, mutta muokataan tarvittaessa syksyntapahtumassa.
Yhteystiedot päivitetään, jos tarvetta syksyn tapahtumassa.
14§ Yllämainitut kotisivujen valmistelut aloitetaan ja niitä käydään läpi jo seuraavassa
kokouksessa.
15§ Yritysavustus Ruuskasilta, Satu Kuha vastuussa.
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§ Muut käsiteltävät asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.

§ Seuraava kokous
25.9.2018 skypessä klo: 18:00

§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 20:50.
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