Sumi ry
Syyskokous pöytäkirja
Aika: 27.10.2014 klo 18.00-20.00
Paikka: WEBINAARI (videoneuvottelu)

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Raija Kara avasi kokouksen klo 18.03
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raija Kara, sihteeriksi Sanna-Mari Mustajärvi,
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Silja Kaija ja Ann-Mari Patshijew
3. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla varapuheenjohtaja Raija
Kara, taloudenhoitaja Mia Pihlasto, hallituksen jäsenet Ann-Mari Patshijew ja Silja Kaija sekä
varajäsen Sanna-Mari Mustajärvi. Sissi Vartiainen liittyi kokoukseen klo 18.17.
4. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin kuitenkin pidättää oikeus
muutoksiin, jos niille tulee tarvetta kokouksen aikana.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma (hallituksen esitys)
Hallitus esittää:
 Kauneudenhoitoaloille vuokrasopimuspohja
 Hiusväri tiedotus kuluttajille jatkuu
 Raportti verottajalle
 Eri alojen jäsenhankinta
 Työpaikka kiusaamiseen ja häiritsevään käyttäytymiseen toiminta-ohjeita lehtisen julkaisu
 Verotus kuntoon projekti, jota on ehdottanut yhdistyksen ulkopuolelta Matti Heikkinen
 Netti sivujen päivitys
Silja Kaija ehdotti, että kauneudenhoitoalan vuokrasopimuspohjien työstämistä jatkettaisiin hallituksen
voimin hallituksen omassa Facebook-ryhmässä. Silja Kaija päätettiin nimetä projektin vetäjäksi, koska hän
on sitä jo ollut työstämässä ja työryhmänä toimii koko hallitus. Keskusteltiin, että tarkoituksena ei ole saada
aikaiseksi varsinaista sopimuspohjaa vaan ennemminkin listaus asioista, joista on hyvä sopia vuokralaisten
kanssa.
Silja Kaijan vetämä projekti ’Työpaikka kiusaamiseen ja häiritsevään käyttäytymiseen toiminta-ohjeita
lehtisen julkaisu’ on painoa vaille valmis. Ann-Mari tietää edullisen painopaikan, joten Silja ja Ann-Mari
pyrkivät saamaan yhteistyössä lehtisen vuoden 2015 aikana valmiiksi.
Raijan projekti K-16 hiusvärien vaaroista tiedottamisesta etenee hienosti. Mukana Tukes, Kuluttaja-lehti
sekä Kuningaskuluttaja. Valvira pyritään saamaan myös mukaan. Tarkoitus saada projekti alkuperäisen
suunnitelman mukaan haastekampanjana toimimaan. Materiaalit ovat monipuolisia ja lähes valmiita.
Projekti on siis suunnattu erityisesti kuluttajille.
Nina Hemminkin hanke Harmaan lähettiläät on verottajalle lähetettävää raporttia vaille valmis. Ann-Mari
on luvannut muotoilla raportin valmiiksi.
Hallitus esittää nettisivujen päivittämistä toimiviksi. Tarkoitus olisi, että itse sivujen päivittäminen olisi
helppoa, jotta se ei jäisi kenenkään yhden ihmisen vastuulle. Ann-Mari ottaa vastuulleen www.yritysavain.fi

–palvelun perustamisen Sumille ja laittaa asian siten alulle. Hallitus jatkaa sitten uusien sivujen työstämistä
ja muokkaamista yhteisvastuullisesti. Sivuille voisi myös mahdollisesti myydä mainospaikkoja.
Hallitus pyytää ideoita jäsenhankinnan tehostamiseen ja siihen, miten saataisiin enemmän muita aloja
mukaan. Sissi ehdotti, että käsityöalojen Facebook-ryhmiin laitetaan mainosta Sumista ja tämä sai
kannatusta. Sissi lupautui projektivastaavaksi siten, että lupautui etsimään ja jakamaan ryhmiä, joihin
mainosta voisi jakaa, kunhan mainosmateriaalia saadaan valmiiksi. Silja lupautui auttamaan
mainosmateriaalin tekemisessä.
Yhdistyksen ulkopuolelta tuli ehdotus projektista, jossa listattaisiin kaikenlaisia mikroyrittäjyyttä vastustavia
ja hankaloittavia lakipykäliä. Hallitus esittää, että projekti toteutettaisiin niin, että kysytään ihmisiltä
omakohtaisia kokemuksia Sumin FB-sivujen kautta. Päätettiin, että hallituksen FB-ryhmässä mietitään
sopivia kysymyksiä. Ann-Mari laittaa aiheesta aloituksen hallituksen ryhmään.
Raija Kara esitti valtakirjalla ehdotuksen uuden jäsenen Anni Kosusen puolesta. Hän on ottanut kantaa
toimittajan kirjoittamaan blogiin, jonka kirjoitus ottaa kantaa mikroyrittämisen vaikeuteen ja yrittämisen
aloittamisen vaikeuteen. Toimittaja on luvannut kirjoittaa uuden blogitekstin parturi-kampaajan
näkökulmasta. Kara ehdotti, että Anni Kosusen hanke otetaan mukaan seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaan nimellä Anni Kosusen projekti ja tämä päätettiin ottaa tulevan vuoden
toimintasuunnitelmaan.

6. Vahvistetaan vuoden 2015 tulo- ja menoarvio (hallituksen esitys)
Taloudenhoitaja esitteli vuoden 2014 toteuman vs. budjetti.
Silja ehdotti, että yrittäisimme saada kannatusjäseniä. Keskusteltiin, että kannatusjäsenet voisivat
olla muita mikro- ja pienyrittäjiä, joilla on yhdistyksen mukaiset intressit. Ensi vuodelle pyritään
samaan kolme kannatusjäsentä.
Keskusteltiin kirjanpitokulujen suuruudesta liikevaihtoon nähden ja ehdotettiin, että tuleva
taloudenhoitaja hoitaisi sen, jos hän suostuu siihen.
Vahvistettiin tulo- ja menoarvio, joka pitäisi jäädä 316 euroa plussalle, joka voidaan toteutuessaan
käyttää hankeprojekteihin.
Budjetti taulukkomuotoisena liitteenä.

7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Päätettiin, että jäsenmaksu säilyy 25 euron suuruisena eikä tule erikseen mitään liittymismaksua.
Kannatusjäsenen maksuksi päätettiin 25 €. Kannatusjäseniä voivat olla yksityishenkilöt.
Tukijäsenmaksuksi päätettiin 100€.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Silja Kaija ehdotti puheenjohtajaksi Raija Karaa eikä muita ehdotuksia tullut. Kara sai kannatusta ja
valittiin siten seuraaviksi kahdeksi vuodeksi Sumi ry:n puheenjohtajaksi.

Hallitus ehdotti, että pakolliset toimihenkilöt kuuluisivat hallitukseen ja heidän tehtävänsä
päätettäisiin asioiden jouduttamiseksi jo tässä kokouksessa. Ehdotusta kannatettiin.
Ehdotettiin hallitukseen Ann-Mari Patshijewia, Mia Pihlastoa, Silja Kaijaa, Sissi Vartiaista, Anni
Kosusta valtakirjalla sekä Anne Laaksosta valtakirjalla.
Hallitukseen valittiin vuodelle 2015 varapuheenjohtajaksi Ann-Mari Patshijew, sihteeriksi Anni
Kosunen, taloudenhoitajaksi Anne Laaksonen, tiedottajaksi Silja Kaija, varajäseniksi Mia Pihlasto ja
Sissi Vartiainen. Varajäsenien toivotaan olevan aina läsnä kaikissa hallituksen kokouksissa.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Aki Lehtonen ja varatoiminnantarkastajaksi Anneli
Kangas.
10. Käsitellään muut asiat
Yhdistyksen logosta päättäminen
Katsottiin logoehdotuksia ja todettiin niiden näyttävän hyviltä. Päätettiin, että siirretään
hallitukselle päätösvastuu asiassa. Ann-Mari yrittää saada valmiin logon ensi viikon aikana. Jos
muita versioita ei tule, hallitus päättää ensi viikolla olemassa olevista vaihtoehdoista.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49.

