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42 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
43 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2.6.2015, 4/15) pöytäkirja..
44 § TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin.
45 § TAPAHTUNUT EDELLISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN
Oulanka- retken suunnittelukokous 25.6. Tuomirannassa.
Suunniteltu melontaretki peruuntui huonojen säiden vuoksi.
YSAA:n talkoopäivä 6.6. Tuomirannassa ja partiosuunnittelu vanhemmille.
Juna-polkupyörä-rullaluistin –retki Iisalmi-Lapinlahti-Iisalmi 13.6.. Mukana 11
henkilöä.
Monistettu YSAA- esitteitä Toimisäätiöllä.
Oulanka- retki 28.-31.7., mukana 9 henkeä.
Puheenjohtaja osallistui partion syyskauden suunnittelukokoukseen
Rantalassa 13.8..
Useita yhdistyksen jäseniä Tuomirannassa Vanuli ry:n esitteen
valmistelutapahtumassa. Kaikkiaan paikalla oli n. 40 henkeä.

Rautavaaran Metsäkartanolla ”Voimaa vanhemmuuteen” kakkosleirillä kuusi
autismin kirjon perhettä 21.-23.8..Yhteensä 18 henkeä.
Kirkonsalmen Autismiyksikkö vietti 10-vuotispäiväänsä 26.8.2015. YSAA:n
puolesta kävi varapuheenjohtaja Merja Kaivo-oja viemässä tervehdyksen.
46 § VESILIIKUNTARYHMÄ
Vesiliikuntaryhmän järjestämisestä on saatu tarjous. Uimahalli velottaisi 22,5
€/kerta, ja Sari Kauton ohjaus olisi 44 €/kerta sisältäen alvin,
yksikkökustannus olisi 66,5 €/kerta. Aika olisi su klo 17-18.00, sisälle 16.45,
jumppa ½ tuntia, pukutilojen kautta pois, klo 18 poistuttava. Osallistujia
maksimissaan 15-20.
Kokoontumiskerrat 2015:
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 29.11., 13.12.
Syyskauden kustannukset (66,5 € x 7 = 465,5 €). Käytettävissä on
Autismiliiton toimintatonni (1.000 €), josta osa tarvittanee muuhunkin
toimintaan. Hallitus päätti,. että osallistujilta peritään osallistumismaksu
20 €/ perhe. Janne hoitaa vesiliikuntaan liittyvät asiat.
47 § TANSSIKERHOT
Tanssikerhot aloittivat (maanantain ryhmä viikolla 35 (24.8) ja perjantain
ryhmä viikolla 36 (4.9). Tarkoitukseen saatuja varoja on jäljellä 954,61 € ja on
saatu lupa käyttää niitä tanssikerhojen jatkoon. Kevätkauden kulut olivat
yhteensä 940 €, joten summa riittää suurin piirtein syyskauden menoihin.
Hallitus päätti, ettei peritä osallistumismaksuja. Sen sijaan voitaisiin laittaa
hakemus lisäavustuksen saamiseksi.
48 § AUTISMIN KIRJO TUTUKSI -KOULUTUSTILAISUUS
YSAA:n kokouksessa 15.4. sovittiin, että autismiliiton edustajat pitävät
koulutustilaisuuden Iisalmessa autismin kirjon sairauksista. Silloin sovittu aika
muuttui ja uusi aika oli 4-5.9, pe klo 17-20 ja la klo 9-15. Osallistujia ei
kuitenkaan saatu tarvittavaa 20-25 henkilöä, joten tapahtuma peruuntui.
49 § AMMATTIOPISTO LUOVIN TULEVAISUUS IISALMESSA
Tietoon on tullut, että ammattiopisto Luovin Iisalmen yksikön toiminta loppuu
keväällä 2016. Asia olisi raskas isku koko Ylä-Savon alueen erityistä tukea
tarvitseville nuorille ja heidän mahdollisuuksilleen II-asteen opintoihin.
Merja ja Osmo aikovat olla yhteydessä tämän alueen kansanedustajiin.
Asiassa on oltu yhteydessä ammattiopiston johtoon, Iisalmen
Kehitysvammaisten Tuki ry:en, sivistyspalvelukeskukseen, YSAO:n ja eräisiin
muihin tahoihin, jotta Luovi pystyisi jatkamaan. Taustalla ovat valtion
säästötoimet.

50 § SISUPARTION KÄYNNISTYMINEN
Sisupartioryhmään on ilmoittautunut 6-7 autismin kirjon nuorta tai nuorta
aikuista. Ensimmäinen kokoontuminen on 9.9. klo 17.30 Tuomirannassa.
Jokaisella nuorella on tukena avustaja tai vanhempi.
YSAA sai tähän projektiin Autismiliitolta 1.500 €. Varoilla on tarkoitus maksaa
ensimmäisen toimintavuoden jäsenmaksu sekä hankkia mm. partiopaita ja –
huivi jokaiselle sisulaiselle. Tämä merkitsee peruskuluja n. 900 euroa. Hallitus
päätti, että pitkämatkalaisten liikkumista tuetaan 0.20 €/km summalla
hakemusten mukaan..
YSAA:n pj toimii ainakin alkuun sisulauman johtajana. Partiokolona on syyslokakuussa Tuomiranta, myöhemmin todennäköisesti Rantala. Kokoontumisia
on kaksi kuukaudessa.
51 § KEILAILUTAPAHTUMA
Päätettiin järjestää jo perinteeksi muodostunut keilailutapahtuma Pelixirissä
Iisalmessa 14.11 klo 15-16. Sen jälkeen käynti syömässä Hesburgerilla. Marja
Leena valmistelee asiaa.
52 § ARJESSA ALKUUN –KOULUTUS
Autismiliiton ”Arjessa alkuun”- koulutuksesta oli puhetta keväällä, samalla
yhteistyöstä Kuopion ja Varkauden sisaryhdistysten kanssa. Koulutuksessa
pyrittäisiin saamaan vertaisosaajia uusien autistiperheiden tueksi. Koulutus
olisi marras-joulukuussa. Paikallisyhdistyksiltä tarvittaisiin päätös mukaan
lähtemisestä ja asiasta tiedottamista. Janne ja Merja selvittelee asiaa.
53 § TIEDOKSIANTO, MUITA ASIOITA JA SEURAAVA KOKOUS
Tuomirannan asioita: yhdistyksen jäseniä on ollut aktiivisesti mukana
Tuomirannan talkootoiminnassa.kesän aikana ja paikkaa on myös käytetty
ahkerasti. Rakennusten kunnostustöitä koskeva remonttihanke on Vanuli ry:n
toimesta vireillä ja siihen haetaan taloudellista tukea mm. Ylä-Savon Veturi
ry:ltä. – Keskusteltiin muutenkin Tuomirannan toiminnsta. Syksyllä tulossa
talkootapahtumia.
Kokouksessa tutustuttiin Valteri - koulutusesitteeseen.
Seuraava kokous Kirkonsalmen palvelukodilla 18.1.2016. klo 18.30
54 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

________________________
Puheenjohtaja

______________________
Sihteeri

