Vajaaliikkeisten Kunto ry:n aluetoimikunnille

10.11.2017

Kulunut vuosi ja etenkin syksy 2017 on osoittautunut dramaattiseksi vaiheeksi VLK:n pitkässä
historiassa. Vaikeudet yhdistyksen ylläpidossa kasvoivat ja samaan aikaan toimintaa alkoi olla yhä
vähemmän. Yhdistyksessä on siksi tehty uudistuksia.
VLK:n hallituksen kokoonpano on alkaen 1.11.2017 seuraava:
Puheenjohtaja: Matti Koivikko, Tampere, matti.koivikko@kolumbus.fi
Jäsenet:
Roger Byring (varapuheenjohtaja), Helsinki, roger.byring@fimnet.fi (yksityinen sektori)
Leena Haataja, Helsinki, leena.haataja@hus.fi (kansainvälinen yhteistyö)
Tomi Kaasinen, Kuopio, tomi.kaasinen@savas.fi (elämänkaari, aikuisuus, asuminen)
Elina Kontu, Helsinki, elina.kontu@helsinki.fi (opetus (lasten))
Sari Salomaa-Niemi, Tampere, Sari.Salomaa-Niemi@tampere.fi (päivähoito)
Salla Sipari, Helsinki, salla.sipari@metropolia.fi (ammattikorkeakoulu)
Manta Tolvanen, Tampere, manta.tolvanen@fimnet.fi (julkinen sektori)
-Maassamme on meneillään suuri murros, jonka myötä moni asia vaihtaa paikkaa. SOTE muuttaa
toimintamalleja, valinnanvapaus kasvaa, mutta varmuus ammatillisesti moitteettoman, toimivan ja
määrältään riittävän palvelu- ja kuntoutustoiminnan säilymisestä ei ole taattu. VLK:n organisaatio
tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden hyvien käytäntöjen luomiseen tässäkin tilanteessa.
Kuten muutoksessa aina, tietoa on, mutta se ei ole vielä jäsentynyt. Käytännön työssä on vaikea
tietää, mikä ratkaisu on oikea. Valtakunnallisena järjestönä VLK pystyy toimimaan tämän
kehittyvän tiedon kanavana ja välittämään sen aluetoimikunnille.
Kuten ennenkin, aluetoimikuntien aktiivinen ja oma-aloitteinen panos on VLK:n keskeinen
voimavara. Se perustuu ns. hiljaiseen tietoon ja ammattitaitoiseen toimintaan laadun ja arvojen
varassa.
-VLK järjestää vuoden 2018 aikana kaksi koulutustilaisuutta, jotka käsittelevät edellä kuvattuja
seikkoja käytännössä:
Kutsuseminaari ”Laatu ja kilpailutus”, kuntien, yksityisten palveluntuottajien, julkisen sektorin ja
järjestöjen edustajia keskustelemaan VLK:n jäsenjärjestöjen, hallituksen ja aluetoimikuntien kanssa
alustusten pohjalta, Tampereella Vapriikin luentosalissa 14.3.2018.
Koulutustilaisuus ”Kuntoutussuunnitelmat SOTE-aikakaudella” 7.11.2018.
Aluetoimikuntien osallistuminen näihin koulutuksiin on toivottavaa.
-Vuoden 2017 toiminnan aiheuttamat kulut laskutetaan kuten aikaisemmin on ilmoitettu. Sihteeriä ei
ole, joten kaikki asiat on muokattava aivan valmiiksi ennen lähettämistä (vrt. tilitys ja laskutus).
Aluetoimikuntien raportit toimitetaan vuodenvaihteeseen mennessä, tämä on tärkeää STEAavustusten tilityksen vuoksi.
VLK:n osoite:
Vajaaliikkeisten Kunto ry – Bot för Rörelsehindrade rf
c/o Matti Koivikko, Ilmarinkatu 30 B 76, 33500 Tampere,

viestit mieluiten matti.koivikko@kolumbus.fi tai 050 595 0968
Rahoitusasiat: NB-tilipalvelut, Gunnarintie 1 B 25, 01800 Klaukkala, nina.bifeldt@nbtilipalvelut.fi , p. 040 8278095
Laskuihin merkitään maksajaksi Vajaaliikkeisten Kunto ry:n XX:n toimikunta ja laskun viitteissä
mainitaan mihin lasku liittyy. Tilitoimisto merkitään laskuun c/o osoitteeksi eli merkintä on
seuraava: Vajaaliikkeisten Kunto ry:n XX:n toimikunta c/o NB-tilipalvelut, Gunnarintie 1 B 25,
01800 Klaukkala (osoite on muuttunut nyt marraskuussa). Laskut toimitetaan tähän tai ym.
sähköpostiosoitteeseen.
Parhain terveisin
Matti Koivikko
VLK:n puheenjohtaja alkaen 1.11.2017

