VUOSIKOKOUS
Aika: 12.03.2016
Paikka: Campus Allegro, Kauppamiehenkatu 10, Pietarsaari

§ 1 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jan Stenhäll avasi vuosikokouksen klo 13.18.
§ 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Stenhäll ja sihteeriksi Jennie Karf.
Pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Nyman ja Helena Hätönen.
§ 3 Kokouksen laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi.
§ 4 Hyväksytään kokouksen asialista sekä muut asiat jotka käsitellään §12
Kokouksen asialista hyväksyttiin muutaman oikaisun jälkeen. Ehdotettiin ja hyväksyttiin että
§8 (toimintasuunitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle) käsitellään ennen
§7 (jäsenmaksun suuruus ja kantotapa). Käytiin keskustelua siitä pitäisikö ensin, ennenkuin
seuraavalle vuodelle valitaan uusi hallitus, keskustella yhdistyksen tulevaisuudesta (§14).
Ehdotus hylättiin.
§ 5 Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Jennie Karf luki toimintakertomuksen. Maria Risberg esitti yhdistyksen tilikertomuksen sekä
tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajina ovat toimineet Ann-Britt Hellén sekä Sten
Häggblom.
§ 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja vastuuvapaus
myönnettiin hallitukselle.
§ 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle
Jan Stenhäll esitti vuosikokoukselle toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2016.
Toimintassuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin.
Huomioitiin että säästötoimenpiteitä pyritään tekemään internettikustannuksissa. Sten
Häggblom on ilmaiseksi tarjoutunut tekemään yhdistyksen kirjanpidon. Yhdistys ottaa
tarjouksen kiitollisena vastaan. Keskustelua käytiin historiikin hinnoituksesta. Päätettiin
historiikin hinnaksi 5€ ei maksaville jäsenille.
§ 8 Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta
Kiihkeää keskustelua käytiin jäsenmaksun suuruudesta. Ehdotettiin pienempää jäsenmaksua
ei aktiivisille jäsenille, vaihtoehtona mahdollisuus olla passiivinen jäsen. Äänestystä käytiin
kolmesta vaihtoehdoista seuraavin tuloksin:

Vaihtoehto A: 20€ kaikille jäsenille (1 ääni)
Vaihtoehto B: 45€ kaikille jäsenille (8 ääntä)
Vaihtoehto C: 45€ jo maksaville jäsenille, 20€ ”uusille” jäsenille (7 ääntä)
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan, eli 45€/ vuosi kaikille jäsenille.
Jatketaan viime vuoden toimintatapaa lähettää pankkisiirrot sähköpostitse ja jo jaatut
henkilökohtaiset viitenumerot pysyvät samana. Uudet jäsenet voivat ottaa yhteyttä sihteeriin
Jennie Karfiin jotta he saavat oman viitenumeron.
Sylvi Kneck tarjoutui käymään läpi edellisvuosien jäsenluetteloita laatiakseen listan heistä
jotka voisivat olla kannattajajäseniä, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Vuosikokous tuki ehdotusta.
§ 9 Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimintakaudelle
Yhdistyksen jäsenet antavat luottamuksensa edelleen puheenjohtaja Jan Stenhäll:ille, joka istuu
2 vuotta yhdistyksen hallituksessa.
§10 Yhdistyksen hallituksen valinta: 6 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä
Erovuorossa ovat Annika Strömberg, Jennie Karf ja Nina Djupsjöbacka. Ainoastaan Jennie
Karf oli valmis jatkamaan yhdistyksen työtä ja uudelleenvalittiin kolmeksi vuodeksi.
Uudet jäsenet Eva-Lott Björklund ja Disa Kneck-Möller valittiin kummatkin kolmeksi
vuodeksi eteenpäin.
Varsinaiset jäsenet (2 vuotta jäljellä):
Maria Risberg, Ann-Christin Nordqvist-Källström ja Marina Koskelainen.
Kaksi varajäsentä:
Kati Nyman uudelleenvalittiin. Uudeksi varajäseneksi valittiin Sylvi Kneck.
§11 Muut valinnat; Asiantuntijatyöryhmä (3), yhteyshenkilöitä, vaalivalmisteluvaliokunta
(2), tilintarkastajia (2)
Asiantuntijatyöryhmä
Maria Rikberg erovuorossa. Uudelleenvalittu kolmeksi vuodeksi.
Ann-Britt Hellen, 1 vuosi jäljellä.
Sol-Britt Häggblom, 2 vuotta jäljellä.
SUMUKE- edustaja
Sol-Britt Häggblom, varajäsen Marina Koskelainen
Yhteyshenkilö RFDM
Jennie Karf
Yhteyshenkilöt SMTY
Disa Kneck-Möller Turunmaassa
Marina Koskelainen Helsingissä

Vaalivalmisteluvaliokunta
Jan Stenhäll ja Ann-Christin Nordqvist-Källström
Tilintarkastajat
Ann-Britt Hellen ja Annika Strömberg
§12 Historiikin julkaiseminen
Kaikki maksavat jäsenet saivat oman historiikin. Ei maksaville jäsenille historiikki maksaa
5 €. Historiikki voidaan lähettää postimaksua vastaan heille, jotka eivät olleet läsnä
vuosikokouksessa.
§13 Muut asiat joista päätettiin §4
Ei muita asioita.
§14 Keskustelua yhdistyksen tulevaisuuden olemassaolosta, mahdollinen jäsenäänestys
Syynä hallituksen toivomaan keskusteluun yhdistyksen tulevaisuuden olemassaolosta on
hallituksen talous joka estää yhdistyksen asianmukaista toimintaa samaan aikaan jäsenmäärän
vähenetessä. Todettiin että toimintavuosi 2016 onnistuu säästötoimilla edellyttäen että
jäsenyysmaksuja maksetaan saman verran kuten edellisenä toimintakautena. Huomiotiin että
yhdistyksen lakkauttaminen vaatii 3/4 enemmistön jäsenäänestyksessä kahdessa seuraavassa
yhdistyksen kokouksessa. Kokouksien välissä tulee olla vähintään yksi kuukausi.
Kaikki vuosikokoukseen osallistujat saivat kukin vuorollaan esittää mielipiteensä yhdistyksen
jatkuvuudesta tai sen lakkauttamisesta. Moni korosti TMT-menetelmän tärkeyttä ja sitä että
yhdistyksen jatkuvuudella on merkitys myös TMT-menetelmän jatkuvuudelle.
Vuosikokouksessa todettiin että yhdistystä tarvitaan jotta terapeuteilla on mahdollisuus tavata
sekä saada jatkokoulutusta. Ehdotettiin että muodostetaan eri projektiryhmiä jotka voivat auttaa
hallitusta eri koulutustilaisuuksien järjestelyissä. Koulutustilaisuudet eivät tarvitse olla ilmaisia
jäsenille. Todetttiin että tarvittava jäsenmäärä toiminnan kannalta on 20 henkilöä.
Vuosikokouksessa päätettiin ettei jäsenäänestystä pidetä. Sen sijaan kaikki työskentelevät
yhdistyksen puolesta ja yrittävät saada lisää jäseniä toimintakauden aikana, kunnes seuraavan
vuoden vuosikokouksessa otetaan asiasta uudelleen kantaa.
Keskustelun aikana tuli esiin monta ehdotusta miten yhdistys voisi työskennellä. Ehdotettiin
että yhdistys yrittäisi löytää muita keinoja miten TMT-menetelmää voi saada, kuten esimerkiksi
suoraan koulujen eikä ainoastaan Kelan kautta. Lisää materiaalia TMT-menetelmästä
kerättäisiin kotisivun aineistopankkiin.
Todettiin että koulutus pitäisi saada käyntiin mutta on vaikeaa löytää koulutusjärjestäjiä
näin taloudellisesti tiukkoina aikoina. Ehdotettiin että koulutus aloitettaisiin osana toisen asteen
koulutusta tai suurempaa koulutuskokonaisuutta kuten esimerkiksi lastentarhaopettajakoulutusta.

Ehdotettiin yhdistyksen järjestävän infotilaisuuksia opettaja- sekä lastentarhaopettajaopiskelijoille TMT-menetelmästä, jota varten voisi hakea apurahaa. Annika Strömberg ja
Annika Eriksson ilmoittivat olevansa vapaaehtoisia kyseiseen toimintaan. Vuosikokouksessa
informoitiin SMTY:n tällä hetkellä laativan infolehteä jossa muun muassa musiikkiterapeuttien
yhteystiedot näkyvät. Ehdotettiin että yhdistys voisi laatia vastaavanlaisen infolehden missä
suomen TMT-musiikkiterapeuttien yhteystiedot näkyvät.
§15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.15.48.

_________________________
Jan Stenhäll
Puheenjohtaja

_____________________
Jennie Karf
Sihteeri

_________________________
Kati Nyman
Pöytäkirjan tarkistaja

_____________________
Helena Hätönen
Pöytäkirjan tarkistaja

