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      Raisio 25.1.2021 

 

 

Kuulumisia Sanyn hallituksen kokouksesta 23.1.2021    
 
Videokokous Teams 2/21. Paikalla oli koko hallitus eli Päivi Liippola pj; Tarja Koikkalainen, Timo Jokinen, 
Erkki Kurtti, Arttu Käpylä, Eine Laitinen siht., Kaija Lankinen, Henna Pakarinen, Riitta Tohola, varajäsen 
Sirpa Mäkitalo ja kutsuttuna taloudenhoitaja Irmeli Pihala.  
 
Ilmoitusasioita:  
 

- STEA:n avustuspäätös tuli 21.1. 
- Harvinaispäivä toteutuu verkossa 26.-28.2.2021 

 
Hallituksen järjestäytyminen: 
 
Hallituksessa jatkoi tuttu puheenjohtaja sekä viisi ’vanhaa’ jäsentä. Kaksi uutta jäsentä aloitti kautensa. 
Lisäksi 1. varajäsen siirtyi varsinaiseksi jäseneksi yhden hallitusjäsen jättäytyessä vuoden vaihteessa 
hallitustyöskentelystä.   

Puheenjohtajana Päivi Liippola syyskokouksen valitsemana. Muut tehtävät jaettiin seuraavasti: 
varapuheenjohtaja Tarja Koikkalainen, sihteeri Eine Laitinen, vertaistukivastaava Kaija Lankinen, 
kurssivastaava Päivi, viestintä Päivi ja Tarja. Hallituksen ulkopuolisena taloudenhoitajana jatkaa Irmeli 
Pihala ja jäsenkirjurina Sini Varpi-Rämö.  

Jäsenasiat:   
 
Kuusi uutta henkilöä hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi. Kahden henkilön jäsenyys on päättynyt. 
Jäsenmäärä on 464. Vuoden 2020 lopussa jäsenmäärä oli 458. Näistä uusia oli 28. Vuoden aikana 21 
henkilön jäsenyys on päättynyt. 
 
Talous:   
 
STEA myönsi yhdistykselle avustusta 10 % haettua vähemmän, yhteensä runsas 50 000. Avustuksella 
kustannetaan muun muassa kurssit, aluetapaamiset, vapaaehtoisten koulutus, tiedotus sekä  toimiston, 
kirjanpidon, osa-aikaisen assistentin kulut.  
 
Edellisen vuoden kulut jäivät pienemmiksi koronan tuomien toimintarajoitusten vuoksi. Säästöä tuli 
matkakuluissa ja tapahtumapaikkojen tila-ja majoituskuluissa. Mutta toki olisi ollut tärkeää voida tavata 
fyysisesti – sitä odotellessa! 
 
Tilinpäätös 2020 valmistuu helmikuussa ja toimintakertomus sitä ennen.  
 
Pieni Ele-vaalikeräys toteutuu keväällä. Korona voi siihenkin tuoda lisämakua. Seuraamme tarkasti virallisia 
ohjeita.  
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Tapahtumat: 
 
Vuoden teema on elämänlaatu ja henkinen hyvinvointi, joiden käsittely viime vuonna jäi pahasti kesken.   .   
Alkuvuoden tärkein tapahtuma, arviointipaja järjestetään verkkotapaamisena 6.2. Tapahtumaan on 
kutsuttu yli 40 yhdistyksen vertaistukihenkilöinä, aluevastaavina ja muissa luottamustehtävissä toimivaa. 
Pajassa arvioidaan edellistä vuotta sekä käynnistetään kuluvaa.   
 
Kurssit on sijoitettu touko-elokuulle. Kaikilla kursseilla on vielä tilaa. Seuraamme tarkkana koronatilannetta 
ja noudatamme valtiovallan suosituksia.  
 
Aluetapaamiset palaavat, ensin verkossa ja heti, kun koronatilanne sallii, myös fyysisinä tapaamisina.  
 
Kevätkokous pidetään verkossa 20.3.2021   
 
Kesäkuussa pidetään valtakunnallinen vertaistapaaminen Tampereen Varalassa 12.-13.6. Tapahtuman.  
teemana on henkinen hyvinvointi. Luento-ja keskusteluosioihin voi osallistua myös verkossa. 
 
 
Työryhmät:  
 
Yhdistyksen kuluvan vuoden työryhmien ja toimikuntien jäsenet todettiin. Tiedot löytyvät verkkosivujen 
’yhdistys’-sivulta. 
 
Mitä sinulle kuuluu?- hankkeesta, joka käynnistyi kesällä, kuultiin ajantasapäivitys. HankevastaavaTarja 
Koikkalainen kertoi, että tavoitteet on varsin mukavasti tavoitettu. Toiminnassa on muun muassa koulutettu 
verkko-osaajia alueille sekä järjestetty valtakunnallisia verkkotapaamisia. Ne jatkuvat ja alueelliset 
verkkotapaamiset käynnistyvät alkuvuonna. Suuri osa rakennetuista käytännöistä jatkuu koronarajoitusten 
jälkeenkin muun toiminnan ohessa. 
 
Sääntötyöryhmä aloittelee Erkki Kurtin johdolla ja seuraavassa hallituksen kokouksessa käydään 
lähetekeskustelu evääksi työryhmälle. Säännöt muuttuvat Kuuloliiton sääntömuutoksen vuoksi ja samalla 
halutaan tarkistaa kokonaisuus.  
 
Sidosryhmät: 
 
Kuulopiiriedustajille lähetetään valtakirjat, jotta voivat edustaa yhdistystä kuulopiirien neuvottelukunnissa. 
Harvinaiset ry järjestää Harvinaismessut verkossa 26.-28.2. ja yhdistys lähettää esittelymateriaalia. Harson 
alueryhmissä yhdistys on mukana.  
 
Muut asiat: 
 
Tilastoja tarkasteltaessa voitiin todeta, että vuoden 2020 tapahtumien osallistujamäärä on lähes puolittunut. 
Aluetapaamisia ja kursseja peruttiin eikä verkkotoiminta vielä ollut kovin aktiivista. Sinnitellään, että 
päästään taas tapaamaan toisiamme! 
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Yhdistys teki pikakyselyn tammikuussa jäsenkirjeen avulla. Vastauksia tuli 80 ja saatiin tarpeellista tietoa 
AN- ja NF2-henkilöiden hoitokokemuksista. Yhteenveto vastauksista on tulossa verkkosivuille. 
 
Seuraava hallituksen kokous on 17.2.verkossa 
 
 
Toiveikasta toimintavuotta 2021! 
Hallitus/ Päivi Liippola 


