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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika
Paikka
Läsnä

Kutsuttuna

13.06.2012 klo 14.08 – 17.24.
Jäsentupa, Sovionkatu 4-6
Joni Lackström, Jari Paldanius, Jouko Kastelli, Seija Luttinen, Marja-Liisa
Ketelimäki, Hannu Turula, Maritta Virnes-Torvinen, Kalevi Huhtala, Eija Arvola,
Jukka Larsson.
Katja Koivumaa, Niina Lukinmaa, Sanna Roukala, Merja Siuvatti, Sirkka Mathlin.

Merkitään tiedoksi päätetyt asiat
Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2012.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Eija Arvola.
Tarkennetut talousarviot vuodelle 2012.
Toiminnanohjaaja kävi läpi tarkennetun talousarvion. Vihannin ja Pyhäjoen kuntien
menoja seurataan jatkossa ja mahdollisesti perustetaan omat kustannuspaikat
tuloslaskelmaan. Projektivastaava kävi läpi projektin tarkennetun talousarvion.
Käsiteltiin
65§:n projektin asia, koska asia liittyy tarkennettuun talousarvioon.
Projektivastaava kertoi projektin suunnitelmista syksylle. Ensi syksynä projekti
järjestää useita pienempiä ryhmiä yhden kurssin sijasta. Kursseja on järjestetty
vuoden aikana kaksi, joten halutaan kokeilla välillä muitakin toteutustapoja. Kurssit
olisivat äiti-, nuorten-, Selvin Mielin-, sekä työssäkäyvien ryhmä. Projektivastaava
esitti, että palkattaisiin kolmas työntekijä kurssitoiminnan mahdollistamiseksi.
Hallitus hyväksyi esityksen kurssitoiminnasta sekä päätti, että palkataan Päivi
Kiiskilän sekä kolmas työntekijä Sanna Arontie 1.9.-31.12.2012 väliseksi ajaksi.
Projektivastaava kertoi myös 1 ja 2 kurssien arviointia.
Vapaaehtoiskoordinaattorin ja toiminnanohjaajan tietokoneen hankinta.
Tiedustellaan koneiden hintoja ja tuleeko hankinta edullisemmaksi hankittaessa
molemmat koneet yhtä aikaa. Päätettiin, että vapaaehtoiskoordinaattorin kone voidaan
hankia heti ja toiminnanohjaaja ennen kuin kone lakkaa toimimasta.
Vapaaehtoisten kilometrikorvauksen tarkistaminen.
Päätettiin, että vapaaehtoisten kilometrikorvaus on 0,30 €/km + 0,03 €/ matkustaja.
Lisäksi maksetaan päiväkohtainen korvaus ”starttiraha” alle 31 km matkoista 5 €
kerta.
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Perjantairyhmä (kunnat).
Hallitus on päättänyt 4/2011 kokouksessa, että Ruukkilaisille, Pyhäjokisille ja
Vihantilaisille jäsenille korvataan matkakorvaus kimppakyyditsijälle 0,25 €/km.
Tapahtumat, joihin osallistutaan sovitaan etukäteen. Päätettiin, että käytäntö on
edelleen voimassa
0,30 €/km + 0,03 €/matkustaja maksettavalla
kilometrikorvauksella. Asiaa käsitellä uudelleen vuoden lopussa.
Siikajoen perjantaipäivä.
Päätettiin, että Ruukin Apilassa on ryhmätoimintaa perjantaisin elokuun 2012
loppuun asti kuntouttavassatyötoiminnassa olevan henkilön sekä vastuuhenkilönä
toimivan hallituksen jäsen Marja-Liisa Ketelimäen kanssa. Marja-Liisalle maksetaan
ryhmänvetäjäpalkkio 2 h/ 4 €.
Projektin hälytysjärjestelmän myynti
Päätettiin, että hälytysjärjestelmä myydään. Joni Lackströn ja projektivastaava
hoitavat asiaa.
Kimpan tavarat
Päätettiin, että yhdistys ottaa jäsenistön käyttöön poppanapuut. Muu tavara
lahjoitetaan ja tarvittaessa toimitetaan kierrätyskeskukseen.
Merkitään tiedoksi muina asioin tulleet asiat.
Hallituksen ruokailu kesäkuussa
Hallituksen ruokailu on 26.6. klo 12 Raahen Hovissa. Merja Siuvatti tekee
pöytävaraukset ja ottaa ilmoittautumiset vastaan.
Merkitään tiedoksi käydyt keskustelut.
Talousraportit 1.1. – 31.4.2012 väliseltä ajalta.
Järjestösihteeri kävi läpi yhdistyksen talousraportit. Projektivastaava kävi läpi
projektin talousraportit. Hallituksen kerrottiin myös tilien saldot.
Yhdistykselle tehdyt hankinnat.
Yhdistykselle on hankittu Brother DCP-9270CDN monitoimikone, hinta 984 €.
Uusien toimitilojen lukkojen päivityksen maksoi noin 1400 €. Ohjaajalle ja
vapaaehtoiskoordinaattorille on ostettu uudet työtuolit , hinta á 200 €/ kpl.
Työntekijöiden autopaikat.
Tiedustellaan isännöitsijältä lämpöpistokkeiden lämmitysaikoja. Yhdistys vuokraa
työntekijöiden käyttöön mahdollisesti enintään yhden autopaikan. Asiaa käsitellään
uudelleen seuraavassa kokouksessa.
Työntekijöiden kesälomat.
Sirkka Mathlin on lomalla 25.6.-29.7. Niina Lukinmaa 25.6.-5.8. (sis. ylityöt). Katja
Koivumaa 16.7.-12.8. Merja Siuvatti pitää heinäkuussa pidennettyjä viikonloppuja.
Sanna Roukala 13.8.-6.9.
Tiedoksi saatettavat asiat.
Yhteistyötoiveet/-sopimukset.
MTKL:n toiminnanjohtaja Timo Peltovuori siirtyy heinäkuun alusta uusiin tehtäviin.
Yhdistys on saanut lahjoituksen yksityiseltä henkilöltä keittiönkaapit. Kalevi Huhtala
on lahjoittanut sohvan sekä Siikajoen Osuuspankilta on saatu lahjoituksen mm.
toimistohuonekaluja, naulakko, seinähylly.

