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Kokousaika
Kokouspaikka

19.3.2017 18:00 Validia Lahden kuntoutuskeskus ja Skype

Läsnä

Jaana Tiiri
Milla Ilonen
Serenity Paldanius
Kirsikka Järvinen
Reeta Sutinen
Jussi Tuominen
Vili Hukkanen
Salla Korkki
Jonna Härkönen
Maaret Järvinen
Janne Järvinen
Satu Kuha

Käsitellyt asiat
1. Kokouksen avaus ja 2. kokouksen järjestäytyminen
Varapuheenjohtaja Jaana Tiiri avasi kokouksen 15.14.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsikka Järvinen.
Sihteeriksi valittu Serenity Paldanius.
Ääntenlaskijoiksi valittu ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittu Jaana Tiiri ja
Milla Ilonen.
Kirsikka Järvinen poistui kokouksesta 15.58 ja valitaan puheenjohtajaksi
Vili Hukkanen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. AMC ry:m toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2016
Toimintakertomusta vuodelta 2016 ei ole.
Selvennetään, täytyykö vuodelta tehdä toimintakertomus ja onko vuodelta
2016 kuluja.
2016 valittiin hallitus ja käynnistettiin uudelleen yhdistystoiminta.
Hallitus kokoontunut kolmesti syyskokouksen jälkeen.
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6. AMC ry:n toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2017
-

Nettisivut
Nettisivulle lisätään kerättyä materiaalia eri lähteistä mm. blogikirjoituksia, linkitettyä vlogimateriaalia, tulostettua jo olemassa olevaa tietoa
Î Kirsikka Järvinen ilmoittautunut kirjoittamaan ajantasaista blogimateriaalia nettisivuille.
Î Ehdotettu facebookkia ja foorumipohjaa vapaan keskustelun paikaksi.
Ehdotettu olemassaolevan facebook-ryhmän AMC – Aivan Mahtava Cocktail – nimi ja/tai AMCfacebookryhmän luomista.
Tehdään facebookiin AMC ry:lle hallituksen ylläpitämä sivu ja säilytetään suljettu facebookryhmän keskustelufoorumina.
Î Tietopankki: opiskelusta, kelan tuista ja kuntoutuksista.
o Jaana Tiiri kerää opiskeluaiheista materiaalia
o Salla Korkki kerää lääketieteellistä materiaalia
o Olemassa olevat materiaalit sähköisessä ja tulostetussa muodossa (skannattuna).

-

Varainhankinta
Nostettu ajatus firmoille ”kannatuspakettien” luomisesta, joilla tukea yhdistystä ja saa nimen
nettisivuille.
Selvitetään Mika Saastamoiselta, kannattajajäsen ja maksut.
Yhdistys ei lähde myymään Invalidiliiton pinssejä.
Pohdittu mahdollisen myytävät tuotteen etsimistä. Luodaan varainhankintakirje, jota voi
lähettää yrityksille.
Ehdotetaan varainhankkijan nimeämistä Vili Hukkasta ja valittu.

-

Vertaistuki ja toiminta
Vuodelle 2017 ei ole resursseja tehdä yhdistystapaamisia.
Merja Monton kanssa puhuttu vuodelle 2018 tukihenkilö ja tukiperheiden koulutus AMC:lle jos
tarpeeksi hakijoita.

-

Verkostoituminen
ks. nettisivut
Lasse Niemi tiedustelee yhteystietoja Pohjoismaihin.
Merkataan , harkitaan kutsuvieraita pohjoismaitten vastaavista yhdityksistä kokousvieraiksi.

-

Muuta
Jäsenmaksujen saatua sähköinen joukkokirje jäsenille.

6. Jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2017
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 25 €.
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7. AMC ry:n puheenjohtajan valitseminen
Ehdotettu Satu Kuha ja Milla Ilonen. Satu Kuha valittu puheenjohtajaksi.
8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
Serenity Paldanius, Reeta Sutinen ja Mika Vimpari jatkavat hallituksessa.
Satu Kuha jatkaa hallituksessa ja jatkaa hallituksen puheenjohtajana.
Kirsikka Järvinen valittu hallitukseen ja nuorisovastaavaksi.
Jonna Härkönen valittu hallitukseen.
9. Liittovaltuustoehdokkaiden valitseminen Invalidiliiton liittovaltuustovaaleihin
Jaana Tiiri lähtee liittovaltuustoehdokkaaksi Huittisten Seudun Invalidien kautta ehdolle.
Milla Ilosta ehdotettu liittovaltuustoehdokkaaksi ja valittu.
Ehdotettu Vili Hukkanen, kieltäytyy.
Mika Saastamoinen tarkistanut sääntöjä ja tämänhetkisen tiedon mukaan yhdistys saa
asettaa 2 ehdokasta ehdolle.
10. Muut esille tulevat asiat
Logo: järjestetään logokilpailu facebookin sivujen kautta, palkintona voittajalle leffaliput.
Osallistumisaika 15.5. Logoon virallinen väri.
Lisätään yhdistykseen liittymisohjeet facebook-ryhmään.
Serenity Paldanius hoitaa logokilpailun järjestyksen ja tekee yhdityksen facebook-sivun
”AMC ry – Arthrogryposis Multiplex Congenita.” Uusille sivuille ja ryhmään linkitetään
jäsentietolomake. Uusille sivuille lisätään tieto logokilpailusta, johon ohjataan ryhmästä.
Deadline seuraavaan kokoukseen, 28.3., mennessä.
Milla Ilonen saanut yhdistykselle postia.
- Leppäkerttu ilman pilkkuja -kirja
- yhdistystiedote
- jäsenhankintainfoa – lisätään fb-sivulle ”mitä jäsenenä saa” tiedot
-

Satu Kuha ottaa Lasse Niemeen yhteyttä laskun kanssa ja Lasse Niemi maksaa
Haetaan nettipankkioikeudet
Milla Ilonen luovuttaa yhdistyksen vanhoja dokumentteja Serenity Paldanius.

11. Kokouksen päättäminen
Vili Hukkanen päättää kokouksen klo 16:33.

