Sumi ry
Sääntömääräinen Kevätkokous
Aika: 5.5.2014 klo 17.00
Paikka: Ravintola Amarillo, Mikonkatu 9, Helsinki
Läsnä: Nina Hemminki, Hanna Sievänen, Mia Pihlasto, Raija Kara, Silja Kaija, Ann-Marie
Patshijew, Reijo Laakso
Äänioikeuttaan etukäteen sähköisesti ovat käyttäneet: Hallituksen jäsen Sanna-Mari
Mustajärvi, sekä jäsenistöstä Juuli Ahola ja Heli Aho.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Nina Hemminki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo.17.08
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raija Kara, sihteeriksi Silja Kaija,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Reijo Laakso ja Ann-Marie Patshijew
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on laitettu Sumi ry:n www-sivulle ja Facebook sivulle 20.1.2014 Esityslista
lisätty kokouskutsuun 15.4.2014 ja siten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Lisättiin kokouksen työjärjestykseen kolme asiaa
Raija Kara ehdotti käsiteltäväksi Nina Hemmingin tilanteesta toimia puheenjohtajana
Hanna Sievänen / logo kisa
Silja Kaija ehdotti käsiteltäväksi Heli Ahon kevätkokoukselle esittämän kysymyksen
5. Esitellään tilinpäätös, kertomus toiminnasta ja tilintarkastajien ja
toiminnantarkastajien lausunto.
Rahastonhoitaja Mia Pihlasto esitteli tilinpäätöksen ja yhdistyksen toimintakertomuksen.
Ann-Marie Patshijew luki tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnon.
6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Kokous päätti tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Hallituksen kokoonpano 2014
- Hallituksen toiminnasta on jäänyt pois kesken kauden Elina Raittinen, hänen
siirtyessä muihin tehtäviin. Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että loppukaudeksi
hallitukseen valitaan Ann-Mari Patshijew.
Kokous päätti yksimielisesti kannattaa hallituksen esitystä. Sähköisesti valintaa on
kannattanut 15.4.2014 Juuli Ahola (y-tunnus:2213663-8) ja 17.4.2014 Heli Aho (ytunnus: 15813485)
Puheenjohtaja Nina Hemminki lopettaa tällä hetkellä voimassa olevan y-tunnuksensa
tulevan äitiyslomansa ja yrityksen myymisen vuoksi. Kevätkokous kannatti Ninan
jatkamista kautensa loppuun oman jaksamisensa mukaan.

8. Hankkeiden tilannekatsaus
Esiteltiin käynnissä olevien hankkeet


Sissi Vartiaisen ”Työhyvin vointiin” liittyvää hanketta esitteli Raija Kara.



Silja Kaijan, Häiritsevä käyttäytyminen-kirjanen on painatusta vailla valmis ja AnnMarie ehdotti painotaloa Vantaalla. Tarjouksia pyydetään muutamasta eri
painotalosta.



Raija Kara esitteli Värihaaste asian ja siihen liittyvän Turvallinen hiustenvärjäysprojektin, joka kannustaa ja kertoo hiusten värjäysten vaikutuksista etenkin nuorten
terveyteen. Tv–sarja Kuningaskuluttaja on lupautunut mukaan kampanjaan. Hanke
tuodaan julkisuuteen elokuussa 2014.

Uusina hankkeita:


Ehdotettiin kampaamo ja kauneudenhoitoalalle vuokrasopimus mallin laatimista ja
jäsenistölle ”Sanasto/selvitystä” mitä tarkoittaa mm. Sopimusyrittäjyys ja
vuokratuolisopimus. Tätä lähtee työstämään Reijo Laakso. Sopimuspohjat tulevat
olemaan saatavilla Sumi ry:n suljetussa ryhmässä ja mallit tulevat sinne toukokuun
2014 aikana.



Esitettiin linkkiä kauneudenhoidon alan lakimuutoksiin. Ongelmana vielä se kuka
ehtii ja jaksaa toimia asioiden jakajana.



Nina Hemminki esitteli projektinsa ”Harmaan lähettiläät” jossa on kerätty verkossa
toimivia harmaita tekijöitä. Hanke on saanut hyvin kannatusta ja kokous tarjosi apua
hankkeen loppuun vientiin.



Toimiakseen aktiivisesti Sumi ry tarvitsee lisää aktiivisesti toimivia jäseniä ja Silja
ehdotti Work shop-toiminta mallia skypen välityksellä kerran kuukaudessa, jolloin
saisimme jäsenistöä aktivoitua ja toimintaa eteenpäin koska monella on hyviä
ajatuksia, mutta ei kanavaa miten asioita ja ideoita saisi eteenpäin. Ensimmäinen
Work Shop 9.6.2014 klo.9-11.00 Hallitus ottaa vastuun tapahtuman markkinoinnista.

9. jäsentilanne
Rahaston hoitaja Mia Pihlasto esitteli jäsentilanteen. Innokkaan kiinnostuneita on useita
mutta jäsenmaksun ovat kuitenkin maksaneet vain 28 henkilöä. Toimenpiteitä
jäsenmäärän lisäämiseksi mietittiin ja päätettiin toiminnan uutta esittelyä ja mainosta,
jonka sisältönä olisi kertoa mitä Sumi ry tarkoittaa ja mitä sillä saa ja mitä on tällä
hetkellä hankkeina. Mainoksen kehittämisen hallitus ottaa hoitaakseen.
10. käsitellään muut asiat
Muina asioina kokous käsitteli Heli Ahon 17.4.2014 sähköisessä osallistumiskyselyssä
esittämän kysymyksen ”Onko Alv alaraja nostosta mitään uutta tietoa tai menossa
eteenpäin ja missä vaiheessa asia tällä hetkellä on?” Kokous vastasi seuraavasti: Sumi
Ry tukee Suomen pienyrittäjien hanketta ja asia on nostettu esiin eduskunnassa mutta
asia ei saanut nostetta.
Logo-kilpailuun ei ole tullut ehdotuksia ja päätettiin pyytää tarjousta suoraan joltakin
suunnittelijalta.
11. kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo.19.04

