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Aika:
Paikka:

19.6.2017 kello 15.00–16.30
Sorsapuisto, Tampere

Läsnä:

Satu Kuha (puheenjohtaja)
Milla Ilonen (sihteeri)
Salla Korkki
Reeta Sutinen
Mika Vimpari

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.00
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4. AMC ry:n sääntöjen ajankohtaistaminen ja mahdollinen muuttaminen Invalidiliiton
yhdistysten mallisääntöjen mukaisiksi
Käytiin läpi AMC ry:n säännöt, jotka ovat olleet voimassa yhdistyksen perustamisesta
(vuodesta 1998) asti. Säännöt kaipaavat päivitystä. Esimerkiksi nykyaikainen teknologia
tulisi voida hyödyntää yhdistyksen yhteydenpidossa ja kokouksissa.
Muutosehdotukset / lisäykset / selvitettävät asiat:
3§

5§

8§

Lisätään kohtaan Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tarjoaa ja mahdollistaa arthrogrypoosia sairastaville henkilöille ja
heidän läheisilleen vertaistukea.
Voivatko jäseneksi liittyä kaikki he, jotka sitoutuvat yhdistyksen
toiminta-ajatukseen? (ks. kohta Invalidiliiton yhdistysten mallisäännöt:
kaikille avoin vammaisjärjestö). Vai varsinaisiksi jäseniksi amc-henkilöt
ja muut henkilöt kannatus- ja kunniajäseniksi? – selvitetään.
Tarkistetaan, millä aikavälillä vuosikokous on pidettävä. Nykyisissä
säännöissä lukee helmi-maaliskuussa. Pitäydytään edelleen yhdessä
varsinaisessa vuosikokouksessa. Tämän lisäksi hallitus voi tarvittaessa
kutsua koolle ylimääräisen vuosikokouksen.
Lisätään sääntöihin mahdollisuus pitää AMC ry:n vuosikokous
tarvittaessa sähköisten välineiden (esim. Skype) kautta.

9§

12§

14§
15§

Vuosikokous voidaan kutsua koolle jäsenistölle lähetettävällä
sähköpostiviestillä sekä internetsivuilla julkaistavan ilmoituksen kautta
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Poistetaan ”sanomalehtiilmoituksella”.
Muutetaan AMC ry:n ”johtokunta” yhdistyksen ”hallitukseksi”.
Nykyisissä säännöissä hallituksen koko on määritelty kuuteen (6)
jäseneen, joista puheenjohtaja ja vähintään puolet ovat amc-henkilöitä
ja puolet amc-lapsen vanhempia.
Muutetaan:
”Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) jäsentä, joista
vähintään puolet (3) ovat henkilöitä, joilla on Amc.” (Muut jäsenet
voivat olla mm. amc-lapsen vanhempia tai läheisiä, amc-tutkimusta
edistäviä henkilöitä… Pohditaan tarvitseeko näitä muita määritellä
säännöissä.) Puheenjohtajan ei tarvitse olla Amc-henkilö.
Tarkistetaan, ketkä voivat olla yhdistyksen nimenkirjoittajia. Ainakin
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kuten nykyisissä säännöissä.
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on yksi vuosi. Tarkistetaan
päivämäärät, mihin mennessä tuloslaskelma ja tase on toimitettava
tilintarkastajille, ja mihin mennessä ne on palautettava yhdistykselle.
(Nykyisissä säännöissä 1.2. ja 15.2. – Tämä määrittää myös
virallisen vuosikokouksen ajankohdan!) Tarkistetaan myös, miten
Invalidiliitto ohjeistaa jäsenyhdistyksiään.

Pidetään syksyllä ylimääräinen vuosikokous (2./2017) vaikuttajakoulutuksen
yhteydessä. Kokouskutsun liitteenä lähetetään ehdotus uusista säännöistä.
Mika lupasi tarkastella nykyisiä sääntöjä ja Invalidiliiton mallisääntöjä ja tehdä
alustavan ehdotuksen yhdistyksen uusista säännöistä.
5. Muut asiat
 AMC ry haki 31.5.2017 Invalidiliitolta 5000 euroa hankeavustusta
vaikuttamistoimintaan ja oikeuksienvalvontaan. Invalidiliitto myönsi
yhdistyksellemme avustusta 2500 euroa. Tällä avustuksella pystymme
kustantamaan valtaosan osallistujien majoituskuluista sekä luennoitsijan
vaikuttajakoulutukseemme ”Vaikuttajana sotessa ja somessa”.
o Koulutukseen toivotaan 20 Amc-aktiivia, ensisijaisesti nuoria ja aikuisia,
jotka haluavat toimia yhdistyksessä ja kehittää sitä. Koulutus on
suunnattu sekä amc-henkilöille että heidän läheisilleen. (Pohditaan,
pystytäänkö järjestämään lastenhoitoa. Henkilökohtaisilta avustajilta ei
oteta omavastuuosuutta).
o Budjetti täytyy sopeuttaa uudestaan rahoituspäätöksen kanssa.
o Vaikuttajakoulutuksen päivämäärästä tehdään äänestys hallituksen
Facebook-sivulle (Toteutettiin ja eniten ääniä sai 22.–24.9.2017)
o Satu kysyy Invalidiliitosta luennoitsijaa, joka tietäisi sekä soteuudistuksesta että harvinaiskentästä. Salla kysyy Jarmo Välipakkaa. Milla
kysyy puhujaa toisesta harvinaisesta yhdistyksestä (esim. Redy tai Skyry)

ja tekee alustavan varauksen Loma- ja kurssikeskus Koivupuistoon
Ylöjärvelle, josta olemme saaneet edullisen tarjouksen.
o Yhdistyksen hallitus vastaa iltaohjelmista, etenkin perjantai-illan
tutustumisesta ja rennosta kehittämishengestä koko koulutuksen ajan.
o Ohjelma rakentuu pääpuhujille sopivan aikataulun mukaisesti.
o Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous pidetään koulutuksen yhteydessä,
lauantaina 23.9. Kokouksessa esitellään ja mahdollisesti hyväksytään
yhdistyksen uudet säännöt.


Yhdistyksen uudelleenkäynnistäminen vaatii paljon tehtäviä taloudenhoitajalta ja
sihteeriltä. Nyt yksi henkilö hoitaa molempia tehtäviä. Yhdistystoimintaa tehdään
vapaaehtoisvoimin ja yhdistyksen tarkoituksena ei ole kuormittaa ketään liiaksi.
Hallitus ehdottaa, että seuraavassa vuosikokouksessa taloudenhoitajaksi ja
sihteeriksi valitaan kaksi henkilöä. Syksyn vuosikokoukseen saakka hallituksen
jäsen Salla Korkki tarjoutui hoitamaan sihteerin tehtäviä. Serenity Paldanius
toimii taloudenhoitajana ja tarpeen vaatiessa avustaa sihteerin tehtävissä.



Keskusteltiin www.amc.fi -nettisivuston sisällöistä sekä AMC ry:n Facebookryhmästä. Kaikkien hallituksen jäsenten tulisi toimittaa lyhyt esittelyteksti
itsestään Mikalle, joka laittaa tekstit nettiin.

6. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 14.8. kello 18.00 Skypessä.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 16.30, jonka jälkeen jatkoimme vapaamuotoista
AMC-piknikkiä vertaiskohtaamisten ja kokemustenvaihdon merkeissä.

