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Kuulumisia Sany ry:n hallituksen kokouksesta 8/21 
 
Hallituksen kokous pidettiin 20.11.2021 klo 9-11.30 Hämeenlinnassa livenä. 
 
Paikalla olivat Päivi Liippola pj; Tarja Koikkalainen, Timo Jokinen; Erkki Kurtti, Arttu Käpylä, Eine Laitinen siht,  Kaija 
Lankinen sekä kutsuttuna taloudenhoitaja Irmeli Pihala. Henna Pakarinen ja Riitta Tohola olivat estyneitä. 
 
Edellisenä päivänä 19.11. oli kokoonnuttu jo paikan päälle. Iltaa vietettiin arviointikeskustelun ja rennon illallisen 
merkeissä. Siirtyvä puheenjohtaja sai kukkansa ja kiitoksensa.  
 
Edellisen illan arviointikeskustelusta nostettiin esiin mm.: Sany on hieno yhdistys, täällä on kiva toimia, ilmapiiri on 
hyvä, yhdistyksestä ollaan ylpeitä ja onnellisia, jäseniltä saadaan kiitosta. Kuluvana vuonna saavutettiin monia 
onnistumisia, vaikka oli haasteellinen vuosi. Esimerkiksi tietoisuusviikko todettiin onnistuneeksi, kurssit pystyttiin 
toteuttamaan, jäsenet ovat pysyneet mukana korona-ajasta huolimatta. Kehitettävää on mm. jäsenistön 
kuulemisessa, verkkosivujen päivittämisessä sekä pysyvän apuvoiman saamisessa. 
 
Talousasioissa keskusteltiin kuluvan vuoden toiminnan toteutumisesta melko pitkälti suunnitelman mukaan. 
Edellisen vuoden siirtyneillä euroilla toimittiin ja taas joudutaan siirtämään kuluvan vuoden avustusta seuraavalle 
vuodelle.  Toimintaa ei pystytty lisäämään syksyllä, vaikka niin oli tarkoitus tehdä. Oli ajatus järjestää lisäkurssi ja 
useampia aluetapaamisia, mutta korona jälleen lamautti toimintaa. 
 
Pieni Ele-keräykseen tammikuun aluevaaleissa varaudutaan ja kiitollisina otetaan vastaan, mitä saadaan. 
 
Jäsenasiat: Jäseniä on 465, kun usean vuoden ajan maksamatta jättäneitä jäseniä siirrettiin pois aktiivilistalta. 
Edellisen kokouksen jälkeen on liittynyt taas kolme uutta ja yksi on eronnut. Koko vuoden aikana uusia on tullut 
mukaan yhteensä 35. Voimme olla hyvin onnellisia, että korona ei ole aiheuttanut jäsenpakoa.  
  
Syksyn tapahtumat: Syksyn aikana on lähes kaikilla alueilla kokoonnuttu ja on voitu iloita jälleennäkemisestä 
lähitapaamisissa. Osallistujia näissä tapaamisissa on ollut yhteensä toista sataa. Syyskokous pidettiin 16.10. 
Helsingissä ja verkossa. Puheenjohtaja vaihtui: Tarja Koikkalainen siirtyy puikkoihin ja Päivi kuitenkin on mukana 
hallitusjäsenenä. Sääntöehdotus hyväksyttiin ja se on jo lähtenyt Kuuloliiton liittohallituksen käsittelyyn. Kokous oli 
yksimielinen ja hyvähenkinen, niin kuin se meillä on tavannut olla.  
 
Työryhmäkuulumiset: Vertais- ja viestintätyöryhmät sekä rahastonhoitotoimikunta ovat kokoontuneet. 
Vertaistyöryhmä on valmistellut täydennyskoulutustapahtumaa ja iloinnut aluetoiminnan käynnistymisestä. 
Viestintätyöryhmä suunnitteli tulevan vuoden näkyvyyttä. Rahastonhoitotoimikunta jakoi hakemusten perusteella 
kaksi avustusta, yhteensä 520 euroa. NF2-toimikunta kokoontuu vielä 15.12. Sääntötyöryhmä jatkaa ensi vuonna 
hallintosäännön parissa. 
 
Seuraava hallituksen kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous ja se pidetään 5.2. 
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