Puhevamma-alan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry

Toimintakertomus vuodelta 2013
Tammikuussa Elina Mikkonen, Kommunikaatiokeskus Telmii Oy:stä, Jaana Kalliokulju sekä Taina
Somppi Puhetulkit JuTuksi Oy:stä lähettivät kaikille puhevamma-alan tulkkauspalvelun tuottajille,
jotka ovat Kelalla palveluntuottajina, kutsun Turussa 19.1.2013 pidettävään yhdistyksen
perustamiskokoukseen. Kokoukseen osallistui edustajat kymmeneltä palveluntuottajalta, joilla
kuudella oli nimenkirjoitusoikeus. Yhdistyksen Perustamiskirjan allekirjoitti Jaana Kalliokulju, Elina
Mikkonen, Sinikka Vuorinen ja Taina Somppi.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Taina Somppi, toimien samalla sekä yhdistyksen, että
hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaana Kalliokulju ja Elina Mikkonen.
Sovittiin, että hallitusta täydennetään maaliskuun kokouksessa uusilla jäsenillä. Varsinaiseksi
toiminnantarkastajaksi valittiin Kaisa-Leena Mäkelä ja varatoiminnantarkastajaksi Terhi Eriksson.
Kokouksen jälkeen lähetimme tarvittavat tiedot Patentti- ja rekisterihallitukseen, jotta saimme
yhdistyksen rekisteröityä. Yhdistyksen rekisteröinti päivä on 30.4.2013.
Yhdistyksen perustamisesta lähetimme tiedotteen mm. Kelan henkilöstölle, Viittomakielialan
Tulkkauspalvelun Tuottajat ry puheenjohtaja Outi Huuskolle sekä kaikille puhevamma-alan
palveluntuottajille, jotka tuottavat Kelalle tulkkauspalvelua.
Yhdistyksellä oli 14.3. Tampereella kokous johon oli kutsuttu kaikki Kelalle puhevammaisten
tulkkauspalvelua tuottavat palveluntuottajat. Paikalla oli 13 palveluntuottajaa. Kokouksessa
täydensimme hallitusta valitsemalla Maarit Vinnin, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä sekä
Päivi Aholan, Puhetulkki palvelu Päivi Ahola. Tässä vaiheessa Jaana Kalliokulju jää pois
hallituksesta ja jatkaa yhdistyksen rahastonhoitajana.
Hallitus on toiminut rakentavassa yhteistyössä tiiviin sähköposti kirjeenvaihdon kautta. Varsinaisia
kokouksia hallituksella ei ole ollut. Puheenjohtaja on tiedottanut jäsenistöä hallituksen jäsenten
välisistä keskusteluista. Syyskuussa yhdistys järjesti jäsenille kokous/ työkokouspäivän Turussa.
Näissä kokouksissa on käsitelty mm.
-

tulkkauspalvelun ajankohtaisia asioita sekä suunniteltu tulevaa toimintaa
uusien jäsenten rekrytointia
yhdistyksen jäsenten yhteisiä ”työkaluja”, kuten yhteistä asiakaspalaute lomaketta
kotisivujen perustamista
kirjanpidon siirtämistä tilitoimiston hoidettavaksi
valtakunnallisen Puhevammaisten päivän alueellisesta näkyvyydestä
koulutuksen järjestämisestä jäsenistölle

Yhdistys on laatinut Kelan Terveysosastolle oma-aloitteellisesti sekä heidän pyynnöstä
kannanottoja/lausuntoja tulkkauspalvelun tuottamiseen liittyvistä erillisistä asiakokonaisuuksista.
Olemme tehneet yhteistyötä Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry:n kanssa. Tämän
lämminhenkisen yhteistyön myötä olemme pystyneet osoittamaan oman yhdistyksemme
tarpeellisuuden puhevammaisten tulkkauspalveluiden tuottajina.
Puheenjohtaja on laatinut kolmesti (viimeisin tammikuussa 2014) jäsenkirjeen, joka on postitettu
kaikille jäsenille. Kirjeessä on kerrottu lyhyesti yhdistyksen tapahtumat kuukausittain.
Yhdistyksessä oli jäsenenä joulukuussa 2013 9 palveluntuottajaa.

