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Selkäydinvammaisten yhdistyksen perustava kokous PÖYTÄKIRJA

Aika 13.6.2009 klo 14.00

Paikka Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus, Nordenskiöldinkatu 18, Helsinki

Läsnä 32 henkeä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Antti Dahlberg avasi kokouksen klo 14.00

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Dahlberg ja sihteeriksi Raili Louhimaa.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Hätinen ja Pekka Suutarinen sekä
ääntenlaskijoiksi Pertti Hälvä ja Jyry Loukiainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä. Paikalla oli yli kolmekymmentä henkeä.
Kokousta valmistelleen työryhmän laatima esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin, että kohdassa 14 voidaan käsitellä asioita, joita
ei ole merkitty esityslistaan ja jotka kokoukseen osallistuvat haluavat ottaa
käsittelyyn (työjärjestys liite 2).

4. Yhdistyksen perustamisesta päättäminen

Antti Dahlberg kertoi lyhyesti syistä, joiden vuoksi oman yhdistyksen perustamista
selkäydinvammaisille on pidetty välttämättömänä.

Selkäydinvammaisten hoito on hajautettu, eikä heidän lukumäärää kukaan pysty
tällä hetkellä sanomaan. Ennen kaikkea akuuttivaihe ja elinikäisen terveydentilan
seurannan puutteet ja riittämättömyys ovat syitä, joiden vuoksi oma yhdistys on
tarpeen. Myös terveydenhuollossa (perusterveydenhuollossa ja
erityissairaanhoidossa) on käynnissä useita uudistuksia, joihin selkäydinvammaisten
tulee päästä vaikuttamaan.

Tulevan yhdistyksen ensisijainen tehtävä on vaikuttaa selkäydinvammaisten hoidon
järjestämiseen. Selkäydinvammaisilla ei tällä hetkellä ole kanavaan, jonka kautta
he voivat suoraan vaikuttaa virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin eri tasolla; alueilla
ja valtakunnan tasolla, minkä vuoksi oma yhdistys tarvitaan. Todettiin, ettei uusi
yhdistys halua ristiriitoja tai vastakkainasettelua Invalidiliiton kanssa.
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Myös muita tärkeitä tehtäviä todettiin olevan, mm. vertaistuki, sopeutumiseen ja
aktivoitumiseen tähtäävät kurssit, nuorisotoiminta ja yleiseen vammaispolitiikkaan
vaikuttaminen. Näistä tehtävistä käytiin myös keskustelua.

Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti perustaa selkäydinvammaisten
yhdistys.

5. Yhdistyksen nimen ja sääntöjen hyväksyminen

Yhdistyksen nimestä oli tullut ennakkoon useita esityksiä ja niistä käytiin vilkas
keskustelu.

Päätettiin antaa yhdistykselle nimi Selkäydinvammaiset Akson ry. Siltä varalta, että
nimi ei mene läpi rekisterissä tai nimelle ei löydy vapaata domain tunnusta,
päätettiin antaa yhdistykselle myös kaksi varanimeä; Selkaydinvammaiset Spire ry
ja Selkäydinvammaiset Spina ry. Annettiin hallitukselle valtuudet päättää
yhdistyksen lopullisesta nimestä. Yhdistykselle muodostetaan nimet myös ruotsin
ja englannin kielellä.

Valmisteleva työryhmä oli laatinut kokoukselle esityksen yhdistyksen säännöiksi.
Vilkkaan keskustelun jälkeen kokous hyväksyi yhdistykselle säännöt, jotka ovat
pöytäkirjan liitteenä (liite 3). Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet tehdä
sääntöihin patentti ja rekisterihallituksen mahdollisesti vaatimat pienet
muutokset.

6. Perustamiskirjan allekirjoittaminen

Allekirjoitettiin yhdistyksen perustamisasiakirja (liite 4 )

7. Ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Yhdistyksen toiminta päätettiin käynnistää seuraavilla toimenpiteillä:
 jäsenhankinta
 tiedotusmateriaalin ja kotisivujen teko
 neuvottelut Invalidiliito ry:n kanssa
 toiminnan rahoituksen kerääminen
 nuoriso tms. jaostojen toiminnan käynnistäminen
 alueelliset kokoontumiset
 yhteydenotot terveydenhuollon päättäjiin ja muihin tahoihin.

Todettiin, että hallitus laatii vuoden 2010 toimintasuunnitelman syyskokoukseen.
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8. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta vielä palkkioita. Jos matkakulut ovat
suuret, voidaan ne maksaa mahdollisuuksien mukaan �– myös taannehtivasti.

9. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen

Päätettiin, että yhdistyksen varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2009 on 20
euroa, kannatushenkilön jäsenmaksu 50 euroa/vuosi ja yhteisöjäsenmaksu
vähintään 200 euroa/vuosi. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten ainaisjäsenmaksu on
500 euroa.

10. Ensimmäisen vuoden talousarvion hyväksyminen

Yhdistykselle ei laadittu talousarviota. Todettiin, että talousarvio vuodelle 2010
hyväksytään syyskokouksessa.

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kumpuvuori, Turusta.

12. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta

Päätettiin valita yhdistyksen hallitukseen kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä.
Todettiin, että mahdollisimman kattava alueellinen edustus hallitukseen on
toimintaa aloitettaessa tärkeää.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:
Dahlberg, Antti (Helsinki)
Gustafsson Ulf (Helsinki)
Haapoja Anssi (Seinäjoki)
Leppälä Merja (Kuopio)
Louhimaa Raili (Hailuoto)
Siivonen Tiina (Riihimäki)

Hallituksen varajäseniksi valittiin:
Konttinen Juha Pekka (Vantaa)
Niinimäki Markku (Mäntsälä)
Louhivirta Lauri (Oulu)
Riikkilä Aino (Helsinki)
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Erovuoroisiksi (lyhyempi toimikausi) arvottiin varsinaisista jäsenistä Ulf Gustafsson,
Antti Dahlberg ja Tiina Siivonen sekä varajäsenistä Lauri Louhivirta ja Markku
Niinimäki.

13. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Mari Rousku ja varatilintarkastajaksi Kari Niemi.
Päätettiin, että yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on vuosi 2009.

14. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

15. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Antti Dahlberg päätti kokouksen klo 16.50

Vakuudeksi

Antti Dahlberg Raili Louhimaa
puheenjohtaja sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Pekka Hätinen Pekka Suutarinen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


