Raisio 24.2.2021

Kuulumisia Sany ry:n hallituksen kokouksesta 2/21
Videokokous Teams 17.2.21. 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 ja kutsuttuna taloudenhoitaja
Irmeli Pihala.
Kevätkokous pidetään verkossa 20.3.2021 klo 13 alkaen.
Hallitus käsitteli kokousasiat. Tilinpäätös oli juuri valmistunut. Käytiin se läpi ja sovittiin sähköisestä
allekirjoittamisesta. Hallitus ilmaisi olevansa yhtä mieltä myös puheenjohtajan kokoamasta toimintakertomuksesta.
Kokouskutsu lähtee jäsenille sähköpostitse maaliskuun alussa. Kokouksen alussa kuullaan psykologi Sari Hesselgrenin
esitys hyvän mielen etsimisestä korona-ajassa.
Arviointipaja 6.2.
Vertaistukihenkilöt ja luottamustoimijat tapasivat verkossa. Mukana oli kaikkiaan 20 henkilöä. Palautteissa ilmaistiin
tyytyväisyyttä, että edes etänä voitiin tavata. Tapahtuma oli koettu asialliseksi ja tarpeelliseksi. Parhaaksi koettiin
keskustelut, edellisen vuoden yhteenvetojen kuuleminen, toiminnan suunnittelu ja tuttujen tapaaminen.
Sääntötyöryhmä ( Kurtti, Ikonen ja Koikkalainen).
Keskusteltiin työryhmän valmistelemista kysymyksistä. Pohdittiin vuosikokouskäytäntöä eli halutaanko yksi vai kaksi
kokousta. Myös hallitusjäsenten kausien rajaamista mietittiin sekä yhdistyksen nimenkirjoittamisen sujuvinta
käytäntöä. Todettiin, että aika monesta asiasta voidaan kirjata johtosääntöön tarkempia ohjeita.
Osa-aikainen tiedottaja
Yhdistykselle on valittu osa-aikainen tiedottaja. Tehtävään valittu Hanna Hautala on jo aloittanut työskentelyn
Sanyssa. Hänet tavoittaa osoitteesta sanytiedottaja@gmail.com
Muita asioita:
Puheenjohtaja on tehnyt Kuuloliitolle vuosiraportin Sanyn viime vuoden toiminnasta. Raporttiin kirjataan vain muut
kuin Stean rahoittamat toiminnot. Sellaisia tapahtumia oli 52 ja niissä oli mukana kaikkiaan 270 osallistujaa. Stealle
lähtee raportti 5.3. Stea-tapahtumia on ollut 211 ja niissä osallistujia 757. Verkkokokouksia on ollut 87.
Henna Pakarisen toteuttamaan pikakyselyyn yhden oppilaitoksen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille vastasi 85
henkilöä. Vastaajista kukaan ei ollut kuullut akustikusneurinoomasta tai tiennyt mikä se on. Nyt tietävät =)
Eine Laitinen kertoi, että Harso ry järjestää jäsenyhdistysten etätapaamisen 16.3.2021 klo 17.00 ja harvinaissairaiden
illan verkossa 27.2.2021 klo 18.00.
Stea:n pilottikoulutus: Tarja Koikkalainen ja Kaija Lankinen osallistuivat Stean koulutukseen 15.-16.2.2021. Pilotin
tavoitteena on saada eri yhdistysten tuloksellisuusmittareita vertailukelpoisiksi keskenään sekä toisaalta Stean
raportoinnin kehittäminen. Stea on myös siirtymässä jatkuvan raportoinnin käytäntöön nykyisen harvemman tahdin
sijaan.
Seuraava hallituksen kokous 3/2021 pidetään 20.3.2021 klo 10.00 (ja kevätkokous klo 13.00).
Terveisin Sany ry:n hallitus/ Päivi Liippola
SANY – Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry
p. 045 188 9565
sanyposti@gmail.com
www.akustikusneurinoomayhdistys.com

