Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

HALLITUKSEN KOKOUS
Pöytäkirja 4 /2016
Aika: Torstaina 28.4.2016 klo 18.00–19.30
Läsnä: Mervi Lehtola (pj), Jouni Nummi, Tuula Peltoniemi, Erkki Penttinen, Sirpa Lammi (kokouksen
sihteeri)
Poissa: Esko Kiviniitty, Pauliina Tarri, Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.) ja Tuula Mulju
Paikka: Ravintola Alma, Parvikabinetti (Ruukintie 4, Seinäjoki) 1. Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:
Todettiin osallistujat ja se, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
Yhdistyksen sihteerin ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, kokouksen sihteeriksi valittiin Sirpa Lammi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen:
Hyväksyttiin 14.3.2016 hallituksen kokouksen pöytäkirja (liite)
4. Esityslistan hyväksyminen:
Hyväksyttiin esityslista.
5. Ajankohtaisasiat / valmisteltavien asioiden tilannekatsaus - Monialainen palvelusuunnitelma -koulutus
28.4.2016 (peruuntunut!)
-Yksi luennoitsija oli ehtinyt tilata junaliput, joita ei voinut perua. Päätettiin maksaa ko hinta luennoitsijalle.
- SONet Botnian järjestämän koulutuksen läheisyys verotti osallistujia
-saimme liian myöhään markkinoinnin käyntiin
-SONet Botniasta on saatu viestiä, että meidän koulutukselle on tilausta; konkretiaa palvelutarpeen
arviointiin ja työpajoja
-ammattilaisten taholta viestiä tarpeesta
-SONet Botnialta on tulossa työpajoja kolme sopimuskunnille maksuttomia ja muille maksullisia
-ei järjestetä päällekkäistä SONet Botnian kanssa
-Erkki selvittää Tuula M:ltä milloin ovat SONet Botnian työpajat ja koulutukset
-uusi yritys: Mervi ja Sirpa T-J tekevät luonnokset ohjelmasta

-meidän koulutus on kaksiosainen: ensimmäinen osa palvelutarpeen arviointia ja toinen osa
palvelusuunnitelmasta. Ensimmäinen päivä Päivi Sinko ja pari muuta puheenvuoroa ja loppupäivä
työpajoja. Toinen päivä samalla rungolla kuin oli suunniteltu vähennettynä Päivi Sinko osuudella.
-kesäkuussa otsikot, päivämäärät ja markkinointi liikkeelle. Sirpa T-J organisoi
-Tuula P puheenvuoro: tarina omaisena
-lapsen näkökulma videon kautta; Tuula lupasi selvittää
(Hanna Heinonen Lastensuojelun Keskusliitto)
-Erkki selvittää Vaasasta puheenvuoronpitäjä Tekoniemen
-Jouni selvittää omasta organisaatiosta.
-Mervi, Sirpa T-J ja Erkki valmistelevat suunnitelman 20.5. mennessä hallitukselle

6. Muut asiat
-Sirpa Lammi ilmoittanut Härmän Liikenteelle, että emme käytä annettua tarjousta matkasta SOSTEristeilylle
-Hallituksen kokouksessa 20.5. päätetään SOSTE-risteilylle lähtijät
-Yhdistyksestämme Sirpa Lammi oli estynyt osallistumasta Järjestötalon kevätkokoukseen
-paitojen selvittely meneillään; eivät ole vielä sovitettavina
-tulossa kesän ideointikokous; missä? milloin?
-Tuula Peltoniemi kertoi, ettei enää voi osallistua asiantuntijajäsenenä hallituksen kokouksiin (liite)
-Vaivaisukkopyöräily 15-16.7.: yhdistykselle varattu 8hlön mökki: 150€7yöx2, jonka yhdistys maksaa
-todettiin, että Vaivaisukkopyöräily on nyt fb-sivuilla

Seuraava kokous: Mediwest perjantai 20.5.2016 klo 12-13

7. Kokouksen päättäminen:
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Mervi Lehtola

Sirpa Lammi

