Toimintakertomus vuodelle 2016
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 12.03.2016 Campus Allegro:ssa, Pietarsaaressa. Vuosikokoukseen
osallistui 16 henkilöä. Yhdistyksen historiikki jaettiin kaikille osallistujille. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi Jan Stenhäll ja sihteerinä Jennie Karf. Pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Nyman ja Helena Hätönen.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus koostuu 6 varsinaisesta jäsenestä ja 2 varajäsenestä.
Puheenjohtaja

Jan Stenhäll - 2 vuotta jäljellä

Varsinaiset jäsenet

Jennie Karf, sihteeri - uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi
Eva-Lott Björklund, varapuheenjohtaja-valittu kolmeksi vuodeksi
Disa Kneck-Möller - valittu kolmeksi vuodeksi
Maria Risberg, rahastonhoitaja - 2 vuotta jäljellä
Ann-Christine Nordqvist-Källström, web-vastaava - 2 v jäljellä
Marina Koskelainen – 2 vuotta jäljellä

2 varajäsentä

Kati Nyman
Sylvi Kneck

Asiantuntijatyöryhmä

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

Toiminnantarkastajat

Annika Strömberg
Ann-Britt Hellén

SUMUKE- yhteyshenkilö (musiikkiterapiakoulutus)
Sol-Britt Häggblom
varayhteyshenkilö
Marina Koskelainen
RFDM-yhteyshenkilö

Jennie Karf

SMTY- yhteyshenkilöt

Disa Kneck-Möller (Turunmaassa)
Marina Koskelainen (Helsingissä)

Vaalivalmisteluvaliokunta Ann-Christin Nordqvist-Källström (1 vuosi)
Jan Stenhäll (1 vuosi)
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Vuosikokouksessa keskustelun aiheena oli yhdistyksen olemassaolo jatkossa. Hallitus katsoi
että yhdistyksen heikko talous estää kunnollista toimintaa jota myös jäsenmäärän
väheneminen edesauttaa. Keskustelu tuotti monta ehdotusta siihen miten yhdistys jatkossa
voisi toimia, esimerkiksi kohdentamalla TMT-menetelmän tarjontaa myös muihin
kohderyhmiin, eikä vain KELAN kautta tuleviin kuntoutujiin, että enemmän materiaalia
koottaisiin aineistopankkiin, että TMT-koulutus pitää saada käynnistettyä ja että
järjestettäisiin infotilaisuuksia opettaja- ja lastentarhanopettaja-opiskelijoille.
Yhdistyksen hallitus on tämän toimintavuoden aikana kokoontunut viisi kertaa; vuoden 2015
hallitus on pitänyt kaksi kokousta (8.2 ABC:llä Oravaisissa ja 12.3 Pietarsaaressa) ja vuoden
2016 hallitus kolme kokousta (11.5 ja 6.10 ABC:llä Oravaisissa ja 19.11 Pietarsaaressa).
Useimmissa kokouksissa on käytetty Skype:a jotta myös Marina Koskelainen ja Disa KneckMöller ovat voineet osallistua kokouksiin riippumatta pitkästä välimatkasta. Tämä
toimintatapa on sujunut hyvin.
Vuosikokouksen jälkeen pidettiin jatkokoulutus Campus Allegron tiloissa. Camilla Söderlund
yrityksestä Reflexus luennoi aiheesta ”Hjärnvägen till inlärning: Reflexers betydelse och
auditiv perceptionsträning” jota vapaasti käännettynä on ”Oppiminen aivotietä pitkin:
Heijasteiden merkitys ja auditiivinen havainnointi-harjoittelu”. 15 henkilöä osallistui
koulutukseen.
Marraskuulle oli suunniteltu syystapaaminen, ajatuksena että jäsenet saisivat tavata ja
keskustella TMT-menetelmän tulevaisuudesta ja vaihtaa kokemuksia. Valitettavasti
tapaaminen peruttiin vähäisen ilmoittautumisen takia.
Vuosikokouksessa käytiin vilkasta keskustelua koskien yhdistyksen jäsenmaksun suuruutta.
Suoritettiin äänestys kolmen vaihtoehdon välillä. Äänestyksen voitti vaihtoehto jossa
jäsenmaksu pysyy ennallaan, eli 45€/vuosi, joten näin myös määrättiin. Myös tänä vuonna
jäsenmaksutiedot on lähetetty pelkästään sähköpostitse ja henkilökohtaiset viitenumerot on
käytetty maksuissa. Maksavien jäsenten määrä on tänä vuonna ollut 19. Yhdistyksellä on
myös kolme kunniajäsentä.
MUISK- työryhmä on asetettu tehtävänä luoda asiakirja, joka kuvailee miten MUISK on
mahdollista käyttää eri kohderyhmille. Tätä dokumenttia on sitten tarkoitus jakaa eri
instansseihin.
Sol-Britt Häggblom, Disa Kneck-Möller ja Sylvi Kneck ovat vuoden aikana lähestyneet eri
oppilaitoksia toiveena käynnistää TMT-musiikkiterapiakoulutus, mutta mitään yhteistyötä ei
vielä tähän mennessä ole saavutettu.
Jennie Karf on vuoden aikana luennoinut TMT-menetelmästä Pedersöre kunnan rehtoreille ja
Pietarsaaren kaupungin vanhuspalvelujen vastaavalle esimiehelle. Jan Stenhäll on keskustellut

TMT:stä ylilääkäri Jan Olmen kanssa, Vaasan lastenneurologian yksiköstä, sekä luennoinut
menetelmästä Malmska sairaalan lastenosastolla Pietarsaaressa.

Jennie Karf
Pietarsaari, 23.1.2017

Käännös: Marina Koskelainen
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