Sumi ry Syyskokous pöytäkirja
Aika: 17.12.2015 klo 19.00 Paikka: WEBINAARI (videoneuvottelu)

1. Kokouksen avaus
Raija Kara avasi kokouksen klo 19.03
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Raija Kara, sihteeriksi Silja Kaija, pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Sissi Vartiainen ja Anne Laaksonen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla puheenjohtaja Raija Kara,
taloudenhoitaja Anne Laaksonen, hallituksen jäsenet Sissi Vartiainen, Mia Pihlasto ja Silja Kaija
Kokoukseen ennakkoon ilmoittautuneet jäsenet eivät olleet paikalla.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hallitus oli kokouksessaan päättänyt ehdottaa kahta lisäystä kohtaan 10. muut asiat:
- Vastaaminen Helsingin yliopiston toteuttamaan yhteistyö kyselyyn, jolla valtioneuvosto
selvittää, miten suomalaiset järjestöt pääsevät osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon ja
lakien valmisteluun.
- Vihreiden Yrittäjien puheenjohtajan yhteyden otto ja tapaamisehdotus
Lisäykset hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseen.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi:
- Hallitus jatkaa jälleen kuukausittaisia palavereja, joista joka toinen on virallinen kokous (ma
18.1.16 järjestäytymiskokous, ma 14.3. klo.8.00, ma 9.5 klo.18 ja sen jälkeen koko jäsenistön
kevätkokous klo.19) ja joka toinen kuukausi ns. pika-palaveri (ma 15.2. ma 18.4.)
- Vuoden 2016 syyskokous 7.11 klo.18.00 hallitus ja klo.19 jäsenistö.
- Hallitus aktivoituu somessa
- Hallituksen ns. ”Älämölö-ryhmän” keskustelut siirretään Sumi Ry:n idea foorumille, jotta
saadaan jäsenistö myös aktiivisesti osallistumaan keskusteluihin.
- Kansanedustajien sekä muiden mikroyrittäjyyttä tukevien tahojen tapaamista ja yhteistyötä
tehostetaan.
-Osallistutaan mikroyrittäjiä koskeviin kyselyihin ja tapahtumiin. (Esim. www.otakantaa.fi )
- Pyritään linkittämään mikroyrittäjiä koskevia uutisia, blogeja yms. kansanedustajien omille
sivuille. Muun muassa tällä tavoin pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon, jotka koskevat
mikroyrittäjiä ( Joista suurin osa ei kuulu työnantajajärjestään eikä työntekijäjärjestöön)

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Vahvistettiin vuoden 2016 tulo- ja menoarvio, johon lisättiin toimintasuunnitelman mukaiseen
toimintaan 500€
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Päätettiin, että jäsenmaksut säilyvät entisellään.
(Vuosimaksut: jäsen- ja kannatusjäsen 25€, tukijäsenmaksu 100€)
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Raija Kara ehdotti puheenjohtajaksi Nina Hemminkiä ja tätä kannatettiin yksimielisesti. Muita
ehdotuksia ei tullut. Varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Kara.
Anni Kosusen ilmoitettua erostaan Silja Kaija ehdotti hänen tilalleen Jutta Varjusta, jota myös
kannatettiin yksimielisesti.
Muiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin kaikki kokouksessa läsnäolijat eli Mia Pihlasto, Silja Kaija,
Sissi Vartiainen ja Anne Laaksonen.
Anne Laaksonen jatkaa yhdistyksen taloudenhoitajana ja sihteerinä.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Sini Tiensuu ja varatoiminnantarkastajaksi Ville
Vartiainen.
10. Käsitellään muut asiat
Raija Kara kirjoittaa vastauksen Vihreiden Yrittäjien puheenjohtajalle ja päätämme
järjestäytymiskokouksessa 18.1. ketkä lähtevät häntä tapaamaan 27.4. Helsinkiin
Vastattiin Helsingin yliopiston toteuttamaan yhteistyö kyselyn kysymyksiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

