TOIMINTAKERTMOUS VUODELLE 2015
Vuosikokous
Vuosikokous pidettiin 07.03.2015 Campus Allegro:ssa, Pietarsaaressa. Vuosikokoukseen
osallistui 10 henkilöä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jan Stenhäll ja sihteerinä Jennie
Karf. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sol-Britt Häggblom ja Nina Djupsjöbacka. Maria
Rikberg esitteli valmiiksi kirjoitetun historiikin.
Hallinto
Yhdistyksen hallitus koostuu 6 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä.
Puheenjohtaja
Jan Stenhäll - uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi
Varsinaiset jäsenet
Maria Aldén, rahastonhoitaja - uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi
Ann-Christine Nordqvist-Källström, web-vastaava -uudelleenvalittu
kolmeksi vuodeksi
Marina Koskelainen - uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi
Annika Strömberg, varapuheenjohtaja – 1 vuosi jäljellä
Jennie Karf, sihteeri - 1 vuosi jäljellä
Nina Djupsjöbacka - 1 vuosi jäljellä
3 varajäsentä

Kati Nyman
Eva-Lott Björklund
Disa Kneck-Möller

Asiantuntijatyöryhmä

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

Tilintarkastajat

Sten Häggblom
Ann-Britt Hellén

SUMUKE- edustaja
Sol-Britt Häggblom
(musiikkiterapiakoulutus) varajäsen Marina Koskelainen
Yhteyshenkilö RFDM

Jennie Karf

Yhteyshenkilöt SMTY

Disa Kneck-Möller (Turunmaassa)
Marina Koskelainen (muu suomi)

Vaalivalmisteluvaliokunta Ann-Christin Nordqvist-Källström
(1 vuosi)
Jan Stenhäll
Nina Djupsjöbacka

Yhdistyksen hallinto on kokoontunut neljä kertaa vuoden aikana, joista yksi kokous pidettiin
Pietarsaaressa (7.3) ja muut ABC:llä Oravaisissa (22.4, 18.8, 2.11). Muutamassa kokouksessa ollaan

Skypen kautta oltu yhteydessä Marina Koskelaiseen, joka fyysisesti ei ole voinut olla läsnä. Tämä
toimintatapa on sujunut hyvin.
Vuosikokouksen aikana keskusteltiin että yhdistys palkkaisi projektihenkilön hoitamaan TMTasioita Suomessa. Päätettiin että asetetaan työryhmä joka ottaa selvää onko projektihenkilön
palkkaaminen mahdollista. Työryhmään nimitettiin Sol-Britt Häggblom, Disa Kneck-Möller,
Eva-Lott Björklund sekä Jennie Karf. Työryhmän jäsenet ovat vuoden aikana lukuunottamatta kaksi
kokoontumista olleet yhteydessä toisiinsa myös sähköpostitse. Vuoden 2015 toimintakautena ei
ollut mahdollista palkata projektihenkilöä, mutta työryhmä on jatkanut muita teitä keskustelua
hoitaa TMT-asioita. Yhdistyksen kokouspöytäkirjoista 22.4 sekä 19.8 voi lukea tiivistelmän
työryhmän keskusteluista.
Yhdistyksen jäsenmaksu on pysynyt samansuuruisena, eli 45€/vuosi. Tämän vuoden uutuutena oli
että kaikki jäsenet saivat henkilökohtaisen viitenumeron, jota jatkossa tullaan käyttäämään joka
vuosi kun jäsenmaksu maksetaan. Maksavien jäsenien määrä on tänä vuonna ollut 23. Yhdistyksellä
on myös kolme kunniajäsentä.
Yhdistykselle on vuoden aikana myönnetty Svensk-Österbottniska Samfundet- rahastolta 2000 €
apurahan historiikin painattamiseen. Samaan tarkoitukseen haettiin apurahaa myös Svenska
folkskolans vänner-rahastolta, mutta anomus hylättiin. Histooriikki meni painatukseen
toimintavuoden 2016 alussa.
Tänä vuonna yhdistys ei ole järjestänyt jatkokuolutusta, sillä ruotsalaisten musiikkiterapiayhdistys
(RFDM) kutsui meidät yhteiseen jatkokoulutukseen Eckerööhin, Ahvenanmaalle 23-25.10.2015.
Neljä jäsentä yhdistyksestämme osallistui jatkokoulutustilaisuuteen.
Yhdistyksen hallinto lähetti joulukuussa kyselyn jäsenyystilanteen kartoittamiseksi. 14 terapeuttia
vastasi kyselyyn, joista 10 oli aktiivisia TMT-musiikkiterapeuttia ja 2 harjoittivat MUISK:a.
Vastaajien mielestä yhdistystä tarvitaan koulutuksen käynnistämiseen, jatkokoulutustilaisuuksien
järjestämiseen, markkinoimaanTMT-menetelmää, edistämään TMT-musiikkiterapeuttien
ammattinimikkeen laillistamista sekä jäsenien yhdistämistä.
Annika Strömberg on mainostanut TMT-menetelmää kaksipäiväisillä messuilla
Uudessakaarlepyyssä, Juthbackan herraskartanolla. Maria Aldén on vuoden aikana työstänyt
kirjaansa Upptakt-nimisestä hankkeesta joka sisältää informaatiota muun muassa MUISK:ista. Sylvi
Kneck on laatinut kaikista lauluista joita käytetään MUISK:issa luettelon, mistä ilmenee jokaisen
laulun tarkoitus. Jennie Karf on täydentänyt luetteloa lauluilla joita käytetään ruotsinkielisessä
painoksessa MUISK:issa.
Toimintavuosi 2015 on sisältänyt monta projektia ja nyt uudet haasteet odottavat meitä 2016.

Jennie Karf
Pietarsaari, 21.2.2016
Käännös: Kati Nyman

