Finnish Association for Infant Mental Health – Pirpana ry

Pirpana ry:n vuosikokous

Aika:
Paikka:

Maanantai 13.5.2013 klo 16.30 - 18.00
Kuntatalo, Toinen linja 14, 00530 Helsinki

1. Kokouksen avaus
Pirpana ry:n puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reija Latva, sihteeriksi Liisa Alarto ja
pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Jouhki ja Marja Sutela.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Jäsenille on lähetetty sähköpostitse 11.4.2013 kutsu kokoukseen. Lisäksi kokouskutsu
esityslistoineen on ollut samasta päivästä lähtien Pirpana ry:n kotisivuilla.
Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu.

4. Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vuoden 2012 toimintakertomuksen hyväksyminen
Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
Johtokunnan puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen kokoukselle.
Yhdistyksen toiminnantarkastaja Reima Santalan lausunto luettiin kokoukselle. Yhdistyksen
toiminnassa ei löytynyt huomautettavaa.

7. Vuoden 2012 tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille
vastuuvelvollisille
Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Kotkamo kohdan 7 ajaksi. Vuosikokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsenmaksun vahvistaminen
Johtokunnan puheenjohtajan esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelma sekä talousarvion
kokoukselle. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta.
Kokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan 25€ vuodessa.

9. Johtokunnan jäsenten valinta
Nykyisessä johtokunnassa erovuorossa ovat Kirsti Waris-Hermansson, Tuija Jouhki sekä
Kaisa Humaljoki. Kirsti Waris-Hermansson ja Tuija Jouhki halusivat jatkaa työskentelyä
johtokunnassa. Kaisa Humaljoki jättäytyy pois johtokunnasta muuttuneen työtilanteensa
vuoksi. Kaisa Humaljoen tilalle uudeksi johtokunnan jäseneksi ehdotettiin ja hyväksyttiin
psykiatrista sairaanhoitajaa Pirjo Kotkamo Vantaalta.

10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnan tarkastajana jatkaa Reima Santala ja varatoiminnantarkastajana Tuija Fontell.

11. Uusien yhdistyksen jäsenten hyväksyminen
Viime vuosikokouksen jälkeen Pirpanan jäsenyyttä on hakenut 33 henkilöä (Liite).
Vuosikokous hyväksyi henkilöt Pirpanan jäseniksi.

12. Erotettavien jäsenten toteaminen ja erottamisten vahvistaminen
Eroa Pirpanan jäsenyydestä on hakenut 47 henkilöä (Liite 2). Vuosikokous vahvisti näiden
henkilöiden eron yhdistyksestä.
Viime vuosikokouksessa sovittiin yhdistyksen jäsenrekisterin selvitystyöstä. Johtokunta on
selvittänyt kaikkien kahden viimeisen vuoden aikana jäsenmaksun maksamatta jättäneiden
kohdalla halukkuutta jatkaa Pirpanan jäsenyyttä. Suuri eronneiden määrä selittyy
jäsenrekisterin selvitystyön vuoksi.

13. Muiden esille tulleiden asioiden käsittely
Codecon Oy irtisanoi yhdistyksen taloushallintoa koskevan palvelusopimuksen puoleltaan
25.3.2013. Johtokunta selvittää kirjanpito ja tilinpäätöspalvelujen tarjonnan ja hintatason
vuoden 2013 loppuun mennessä. Pirpana ry:n kirjalliset materiaalit säilytetään jatkossa
Tays:n lastenpsykiatrian klinikan tiloissa.
Johtokunta pohtii tulevalla toimintakaudella yhdistyksen sääntöjen päivittämistä lähinnä
uusien jäsenten jäsenyyden vahvistamis- ja jäsenten erottamiskäytäntöjen kohdalta.
Vuosikokouksessa nostettiin esille mahdollisuutta palkita yksi lasten mielenterveystyössä
ansioitunut henkilö vuoden Pirpana palkinnolla. Johtokunta pohtii, miten tämä idea olisi
mahdollista toteuttaa.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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