TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2017

Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 12.03.2017 Pietarsaaressa Kyrkostrands skolanissa. Kymmenen
henkilöä oli paikalla. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jan Stenhäll ja sihteerinä Jennie
Karf. Vuosikokouksessa puheenaiheena oli yhdistyksen tulevat 20-vuotis juhlat ja esitettiin
että hallitus on yhteydessä RFDM:n puheenjohtajaan ja kutsuu heidät juhliin.
Hallitus
Jennie Karf pyysi vapautusta äitiysvapaan takia. Kati Nyman valittiin uudeksi sihteeriksi.
Vuoden 2017 hallituskokoonpano: 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Puheenjohtaja
Jan Stenhäll – 1 vuosi jäljellä
Varsinaiset jäsenet

2 varajäsentä

Jennie Karf, sihteeri – hänen tilalle Kati Nyman, 2 vuotta jäljellä
Eva-Lott Björklund, varapuheenjohtaja - 2 vuotta jäljellä
Disa Kneck-Möller - 2 vuotta jäljellä
Maria Risberg, rahastonhoitaja – 1 vuosi jäljellä
Ann-Christine Nordqvist-Källström, web-vastaava - 1 v. jäljellä
Marina Koskelainen – 1 vuosi jäljellä
Sylvi Kneck
Jennie Karf

Asiantuntijatyöryhmä

Ann-Britt Hellén, uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi
Maria Rikberg, 2 vuotta jäljellä
Sol-Britt Häggblom, 1 vuosi jäljellä

Toiminnantarkastajat

Annika Strömberg
Nina Djupsjöbacka

SUMUKE- yhteyshenkilö Sol-Britt Häggblom
varayhteyshenkilö
Marina Koskelainen
RFDM-yhteyshenkilö

Jennie Karf

SMTY- yhteyshenkilöt

Disa Kneck-Möller (Turunmaa)
Marina Koskelainen (Helsinki)

Vaalivalmisteluvaliokunta Ann-Christin Nordqvist-Källström (1 vuosi)
Jan Stenhäll (1 vuosi)
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Yhdistyksen aikaisempi hallitus on kokoontunut kaksi kertaa vuonna 2017; 17.1.2017
ABC:ssä Oravaisissa ja 11.3.2017 Pietarsaaressa Kyrkostrands skolanissa. Vuosikokouksen
jälkeen, 12.3.2017 uusi hallitus muodostettiin kokouksessa. Näitten lisäksi hallitus on
kokoontunut kaksi kertaa ABC:ssä Oravaisissa (15.5.2017, 21.9.2017) ja kaksi kokousta on
pidetty Pietarsaaressa (18.1.2018 ja10.3.2018). Useimmissa kokouksissa on käytetty Skype:a
jotta myös Marina Koskelainen ja Disa Kneck-Möller ovat voineet osallistua kokouksiin.
Tämä toimintatapa on sujunut hyvin.
Vuosikokouksen yhteydessä pidetyssä koulutustilaisuudessa Camilla Söderlund yrityksestä,
Reflexus, piti jatkoluennon aiheesta ”Hjärnvägen till inlärning, osa 2, Praktik och
gemensamma nämnare med FMT”. Toinen kouluttaja, Gunilla Södergård, Vaasasta Mussor
skolanista luennoi aiheesta ”Konduktiv pedagogik enligt Petömetoden”. Gunillan aiheen
otsikko oli ”Musik-motorik: Hur locka fram egen aktivitet?”
Yhdistyksen pankkikulut NORDEAssa ovat olleet yllättävän korkeat, joten mahdollisesta
pankin vaihdosta oli puhetta vuosikokouksessa. Tämän takia jäsenmaksujen laskutietojen
lähettäminen jäsenille myöhästyi. Maksavien jäsenten määrä on tänä vuonna ollut 18. Tämän
lisäksi yhdistyksellä on kolme kunniajäsentä.
Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. vietti 20-vuotisjuhliaan Pietarsaaressa 28-29.10.2017.
Anne Ström (neurosynpedagog) piti hyvin mielenkiintoisen luennon näön merkityksestä,
otsikkona ”Kehdosta hautaan perspektiivi näönkehityksessä ja näkökyvyn osalta”. TMTterapeutti Maria Risberg kertoi ”Upptakten”-projektistaan. Ohjelmassa oli myös
viininmaistajaiset Glenn Sundstedtin johdolla, buffetillallinen ja mukavaa yhdessäoloa
Aspegrenin puutarhan yhteydessä olevissa tiloissa. Viikonlopun aikana keskusteltiin myös
TMT-menetelmästä sekä ajankohtaisista asioista musiikkiterapian saralla Suomessa ja
Ruotsissa. Yhdistyksen hallitus oli lähettänyt juhlakutsun myös Ruotsiin RFDM:n jäsenille.
Ilmoittautuneita 20-vuotisjuhliin oli Ruotsista kuusi musiikkiterapeuttia ja meidän
yhdistyksestä 13 terapeuttia. Ruotsin vieraat saapuivat Pietarsaareen jo perjantai-iltana, joten
heille oli järjestetty illanistujaiset kahvila Skorpanissa. Ennen kotiinpaluuta vieraille oli
järjestetty mahdollisuus osallistua opastetulle kiertokävelylle arktisessa Nanoq- museossa.
Elin Svanström on tiedottanut koulutuskuulumisia Ruotsista. Hän on myös halunnut tarjota
vastaavanlaista koulutus mahdollisuutta meille Suomeen kuin mitä hän on vetänyt Ruotsissa
(myös syvennyskoulutusta). Yhdistyksen kanta Elin Svanströmin tarjoamaan koulutukseen oli
että se pitää saada hyväksyttyä Suomalaisen musiikkiterapiakoulutuksen
kehittämistyöryhmässä (SUMUKE), mihin Svanström ei sillä hetkellä ollut halukas.
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Sol-Britt Häggblom on ollut yhteydessä Sören Lillkungiin, Yrkeshögskolan NOVIAsta,
koskien mahdollisuutta käynnistää TMT-koulutus NOVIAssa. On myös käyty keskusteluja ja
mietitty vaihtoehtoisesti koulutuksen aloittamista jossakin Kansanopistossa, esim. Kredu tai
Fria Kristliga folkhögskolan. Näillä oli kuitenkin vaatimuksena että olisi näyttää
markkinatutkimus, joka osoittaisi minkälainen TMT-tarve Suomessa on.
Vuoden 2017 kevään aikana Sylvi Kneck, Disa Kneck-Möller ja Marina Koskelainen ovat
keränneet lauluja, jotka TMT-musiikkiterapeutit käyttävät MUISK-toiminnassa. Tavoitteena
on kehittää MUISK-toimintaa uudistamalla ja räätälöimällä lauluja, jotta ne sopivat eri
sidosryhmien vaatimuksiin ja tarpeisiin.
Marina Koskelainen on luennoinut TMT-menetelmästä ja vetänyt työpajoja jossa aiheena oli
”Musik i vården” Helsingissä Yrkeshögskolan Arcadassa 12-13.1.2017 noin 70:lle
toimintaterapeutti- ja sosionomiopsikelijoille. Hän on myös pitänyt Sipoossa
”Musiikkitoiminta-tunteja” ryhmälle muistisairaita keväästä marraskuuhun kaiken kaikkiaan
26 kertaa.
Yhdistyksen jäsenille on tarjottu mahdollisuus osallistua neljän päivän MRR-kurssille
(Musikgympa, Rörelse, Röst), vetäjinä Maggan Ericsson ja Karina Larsson Eskilstunasta,
Ruotsista. Marina Koskelainen on käynyt koulutuksen syksyllä 2017 Eskilstunassa.
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