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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

Kutsuttuna

04.09.2012 klo 14.04 - 16.20.
Jäsentupa, Sovionkatu 4-6
Joni Lackström, Jouko Kastelli, Marja-Liisa Ketelimäki, Timo Tapaus, Jari Paldanius,
Kalevi Huhtala, Hannu Turula, Jukka Larsson, Eija Arvola, Seija Luttinen, Maritta
Virnes-Torvinen.
Niina Lukinmaa, Sanna Arontie, Sanna Roukala, Merja Siuvatti, Sirkka Mathlin.

Merkitään tiedoksi päätetyt asiat.
Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja talousarvio vuodelle 2013.
Toiminnanohjaaja kävi läpi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013.
Toiminnanohjaaja
on
ollut
yhteydessä
Raha-automaattiyhdistykseen
kuntouttavantyötoiminnan järjestämisen jatkosta yhdistyksessä. Asiaa selvitellään ja
käsitellään lisää myöhemmin. Talousarviosta poistettiin vuokratulot 600 €. Pienin
tarkistusten jälkeen toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin vietäviksi
syyskokouksen käsiteltäväksi.
Selvin Mielin-projektin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 ja talousarvio
vuodelle 2013.
Projektivastaavaa ei ollut ennättänyt tehdä valmiiksi toimintasuunnitelmaan loman
vuoksi. Hän esittelin pääpiirteittäin toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Valmis
toimintasuunnitelma toimitetaan mahdollisimman pian hallitukselle. Hallitus hyväksyi
esitetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013 vietäväksi
syyskokouksen käsiteltäväksi.
Kriisiapukoulutus.
Hallitus päätti, että kriisiavun koulutukseen voi osallistua projektivastaava ja yksi
yhdistyksen työntekijä. Koulutuksen hinta on 300 €/hlö.
Autopaikka-asia.
Autopaikka-asia ei ole edennyt. Asiaa käsitellään tarvittaessa myöhemmin.
Yhdistyksen syyskokouksen ajankohdan päättäminen.
Syyskokous päätettiin pitää 17. tai 18.9. Ajankohta ilmoitetaan hallituksen jäsenille
heti kun päivänmäärä varmistuu.
Projektin asia
Projektivastaava esitti, että hankitaan projektille kolmas kannettava tietokone. Hallitus
päätti, että kolmas kannettavan tietokone voidaan hankkia.
Projektivastaava esitti, että projektityöntekijöiden työnajat olisivat syksyllä 2012
Sanna Arontiellä 90 % ja Päivi Kiiskilä työaika opinnäytetyönajan 80% ja kun
opinnäytetyö valmistuu työaika on 100%. Hallitus hyväksyi esitykset.
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Vastuuhenkilöasia. Tuotiin esille, että olisi vastuuhenkilö, johon ryhmänvetäjät
tarvittaessa iltaisin voi ottaa yhteyttä. Päätettiin, että Joni Lackströmille voi
tarvittaessa soittaa.
Merkitään tiedoksi käydyt keskustelut.
Talousraportit 1.1. – 31.7.2012 väliseltä ajalta.
Järjestösihteeri kävi läpi yhdistyksen talousraportit 11.-31.7.2012 väliseltä ajalta sekä
kertoi tilien saldot. Projektivastaava kävi läpi Selvin Mielin-projektin talousraportit
sekä kertoi tilinsaldon.

Merkitään tiedoksi muina asioin tulleet asiat.
Vapaaehtoiskoordinaattori Merja Siuvatin sivutoimi.
Merja Siuvatti ilmoitti hallitukselle, että on tehnyt viikonloppuisin ja iltaisin
satunnaisesti töitä Palvelukoti Wäinössä. Hallitus ei näe estettä, etteikö hän voisin
tehdä jatkossakin.
Tiedoksi saatettavat asiat.
- Eija Arvola kertoi, että hallituksen kesän ruokailun yhteydessä osa hallituksen
jäsenistä ovat ideoineet vierailuja alueemme palvelukodeille. Hallitus päätti, että Eija
Arvola ottaa idean toteuttamisen käytännön asteelle.
- Saatettiin hallitukselle tiedoksi, että Pohjois-Suomi Aluehallintovirasto on käynyt
tekemässä yhdistyksessä työtuvallisuustarkastuksen.
- Vapaaehtoiskoordinaattori saattoi hallitukselle tiedoksi opinnäytetyön Raahen
Psyyke ry:n jäsenkyselystä.
Yhdistyksen saamat lahjoitukset.
Yhdistys on saanut lahjoituksen LC Pattijoki 500 € biljardipöydän hankintaan.
Yksityinen henkilö on lahjoittanut lautapelejä.

