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Suomen Mikroyrittäjät ry:n Sääntömääräinen kevätkokous
Webinaari tiistai 25.4.2017 klo:10.00
§1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Nina Hemminki toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen 10.05

§2

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Raija Kara, sihteeriksi Marja Harjamaa, pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Jylänki ja Nina Hemminki

§3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsut oli lähetetty kuukautta ennen jäsenille sähköpostitse. Todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi. Paikalla: Puheenjohtaja Nina Hemminki, Varapuheenjohtaja Raija Kara,
Sihteeri Marja Harjamaa, Taloudenhoitaja Anne Laaksonen, Hallituksen jäsenet Silja Kaija ja
Mia Pihlasto. Lisäksi paikalla oli yhdistyksen jäsen Sanna Jylänki.

§4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokoukselle.

§5

Esitetään tilinpäätös, kertomus toiminnasta sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien
lausunto
Käytiin läpi tilinpäätös ja se hyväksyttiin. Luettiin läpi kertomus toiminnasta ja se hyväksyttiin.
Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunnon mukaan yhdistyksen toiminnassa ei ollut
huomautettavaa ja se hoidetaan kaikkien sääntöjen mukaisesti.

§6

Päätetään tilintarkastuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
Hallituksen 2016 ulkopuolelta jäsenet Sanna Jylänki ja Marja Harjamaa vahvistivat
tilintarkastuksen ja myönsivät vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

§7

Muut asiat
TOIMINTASUUNNITELMA
Käytiin läpi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa. Esille tuli seuraavia asioita ja kommentteja:


Ehdotettiin että laitettaisiin syyskokous kutsu esille FB Foorumille jo nyt,
jotta saataisiin enemmän osallistujia kokouksiin



Hallitus voisi aktivoida jäsenistöä ja itseään erilaisissa Vlogeissa ja
Blogeissa, jotta saisimme enemmän näkyvyyttä eri foorumeille.



Keskusteltiin hallituksen mahdollisesta kommentoinnista SuMina eri
foorumeissa. Koska toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, päätettiin avata
SuMin idea foorumi sivusto suljetusta julkiseksi.



Oulun tutkimus projektin ajatuksena olisi tarjota yritysmentorointia
aloittaville yrittäjille. Jäseniä voisi yrittää aktivoida juuri tällaisten
hankkeiden kautta.



Marja Harjamaalla on työnalla vastine ammatillisenkoulutuksen
Reformista 2018. Jakelu kanaviksi ajateltiin OPH:n pääjohtajaa, Reformia
valmisteleville ihmisille sekä jakoa mediaan sekä SuMin sivuille.



Yritetään kannustaa kaikkia jäseniä osallistumaan eri yrittäjiä koskeviin
kyselyihin esim. Otakantaa.fi sivustolla.



50.000€ ALV rajan vastine on Raija Karalla työnalla.
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 Nykytopparien päivä aktivoidaan media tapahtumana. Silja Kaija ottaa
projektiin johdon ja selvittää mahdollista päivää ja verkostoja, jossa asia
saisi enemmän media arvoa.
TERVEISET OPH:N TAPAAMISESTA
Raija Kara on ollut mukana OPH:ssa tutkintotoimikunnan tapaamisessa. Mukana on ollut mm.
Tutkinnon järjestäjiä, isojen alojen edustajia sekä Opetusneuvos Soile Nyström. Tilaisuudessa
on tullut seuraavia asioita esille koskien uutta Reformi 2018 :sta:


OPH on antanut hallitukselle esityksen, jossa tutkintojen järjestäjiä vähennetään ja se
laitetaan luvanvaraiseksi, jossa luvat saa todennäköisesti isommat alalla toimivat
yksiköt. Nämä isommat toimijat voivat halutessaan ostaa pienemmiltä toimijoilta
palveluja.



Säästöpaineet aiheuttavat opettajien irtisanomisia, oppilaat siirretään oppimaan
koulujen ”yrityksiin” joissa heitä ohjaa työelämän ohjaaja. Laissa ei määritetä millainen
oppilaan työpaikan tulisi olla, joten koulujen oppimiskeskukset hyötyvät oppilaista
eniten. Kaikki koulut tullaan yhtiöittämään, joka tarkoittaa koulujen muuttuvan voittoa
tavoitteleviksi tahoiksi.



Koulutus taso tullaan eurooppalaistamaan, joka tarkoittaa ammattitaidon putoamista
nykyisestä.



Kolmikanta-arviointi muuttuu sellaiseksi, jossa kuka tahansa työelämänedustaja voi
arvioida eri näyttöjä.



”Opettajien” oppilasmäärät kasvavat ja ohjaaminen näin ollen vaikeutuu.



Raija voisi kirjoittaa aiheesta blogikirjoituksen.

HALLITUKSEN JÄSENEN ERO
Hallituksen jäsen Mia Pihlasto on pyytänyt eroa hallitus tehtävistä. Hän kertoi omista syistään
ja jaksamisestaan, mutta voi myöhemmin, kun tilanne niin sallii, olla taas mukana hallitus
työssä. Ero hyväksyttiin ja kiitettiin Miaa kuluneista hallitusvuosista sekä toivotettiin jaksamista.
§8

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Raija Kara kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen 11.25

