YLÄ-SAVON AUTISMI- JA ASPERGERYHDISTYS RY
Hallitus

Aika

Sunnuntai 19.2.2017 klo 18 …19.50

Paikka

Kirkonsalmen Palvelukoti/kerhohuone, Pappilantie 6, Iisalmi

Läsnä

Kaivo-oja Merja
Ollikainen Matti, sihteeri
Ollikainen Paula
Turkki Osmo, puheenjohtaja

Poissa

Kananen Janne
Kangasniemi Marja-Leena
Mykkänen Anne

PÖYTÄKIRJA
1/2017

Kokouksen alkuun Paula tarjosi kahvit/teetä pullan kera. Kokouksessa oli käytössä
yhdistyksen uusi läppäri ja dataprojektori.
1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (4/7).
2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Pöytäkirja allekirjoitettiin.
3 § TYÖJÄRJESTYS
Työjärjestys hyväksyttiin.
4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA
Ylä-Savon Veturi ry.ltä haettiin 11.10.2016 kalustohankinta-avustusta. Matti
viritti yhdistyksen tietokoneen ja videotykin käyttökuntoon.
Nuorten tanssikerho, vesijumpparyhmä ja sisupartio toimivat syyskauden
normaalisti. Aikuisten tanssikerho saatiin uudelleen toimintaan 28.10.2016
alkaen.
Puheenjohtaja osallistui Iisalmen Reumayhdistyksen 65-vuotisjuhlaan
9.10.2016, yhdistysaktiivien virkistyspäivään Vetreassa 27.10. ja
vammaisyhdistysten yhteiseen kokoukseen seurakuntatalolla 24.11.2016.
Lahjaksi vietiin kirja ”Outo poika”.
Matti ja Osmo osallistuivat 2.11. Vanuli ry:n hallituksen kokoukseen
Tuomirannassa ja vammaisneuvoston järjestämään Tuomirannan

talkoolaisten joulupuurotilaisuuteen 8.12.2016 Pikku-Iitassa. Osmo osallistui
myös Vanuli ry:n hallituksen kokoukseen 1.2.2017.
Aikuisten tanssikerho, vesijumpparyhmä ja sisupartio aloittivat kevätkauden
toimintansa 14.1.2017 alkaen.
Puheenjohtaja osallistui vammaisneuvostojen järjestämään koulutuspäivään
Oulussa 2.2.2017. Aiheena koulutuksessa oli YK:n vammaisten oikeuksien
sopimuksen toimeenpano kunnissa, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus.
Kristiina ja Osmo Turkki osallistuivat Autismin Talvipäiville 10.-11.2.2017
Porissa. Tuotavana kaksi kirjahankintaa (yht. 52 €) sekä luentojen diat.
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja ovat toimittaneet
1. Olvisäätiölle selvityksen 2.800 euron apurahan käytöstä erityislasten
tanssitoimintaan vuosina 2014-2016.
2. Selvityksen Autismiliitolle 1.700 euron Taverna-avustuksen käytöstä 2016
vertaistukitoimintaan.
3. Selvityksen Autismiliitolle 800 euron jäsenyhdistysavustuksen käytöstä
vuonna 2016.
ESITYS:

PÄÄTÖS:

1.Merkitään tiedoksi tapahtumat, toimenpiteet ja osallistumiset.
2. Päätetään kirjahankintojen mahdollisesta hyväksymisestä ja
liittämisestä yhdistyksen kirjastoon.
3. Selvitykset liitetään pöytäkirjan liitteiksi.
Esityksen mukaisesti.

5 § MARJO HÄYRYN KIRJE
Autismiyhdistyksen järjestösuunnittelija Marjo Häyry ehdottaa tapaamista
Iisalmessa jossain sopivassa yhteydessä. Kirje esitellään kokouksessa.
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Harkittanee sopivaa tilaisuutta, johon järjestösuunnittelija voitaisiin
kutsua.
Päätettiin kutsua hänet yhdistyksen vuosikokoukseen.

6 § YHDISTYSKOULUTUSTILAISUUDEN AJOITUSMUUTOS
Iisalmen vammaisneuvosto järjestää vammaisyhdistyksille
koulutustapahtuman perjantaina 24.3. kulttuurikeskuksella klo 9 - 15.30.
Ilmoittautumiset 17.3. mennessä
(Aika on muuttunut, aiempi päivämäärä oli 25.2.)
Yleistiedote:
Aiheena on yhdistystoiminnan kehittäminen ja koulutuksen toteuttaa
Opintokeskus Sivis. Aiheita ovat mm:
- yhdistystoiminnan merkitys yhdistyksellemme
- yhdistystoiminnan muutostrendit (mitä ikääntyminen, some-maailma,
vapaaehtoistoiminnan muutos, sitoutumisen vähentyminen merkitsevät),

katsaus asiantuntijoiden ja tutkijoiden tietoon ja näkökulmiin + myönteisten
vaihtoehtojen löytäminen näihin
- mikä meitä motivoi
- toiminnan merkitys (kuinka löytää kiinnostavat toiminta-aiheet ja kuinka
organisoida toiminta; työnjako, suunnitelmallisuus, toteutuksiin vaihtelua)
Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.
Koulutus on ilmainen (koulutuksen maksaa vammaisneuvosto). Ruokailun ja
kahvin (15 €) jokainen maksaa itse.
Mukaan koulutukseen hallituksen jäsenet, muut yhdistystoiminnassa mukana
olevat aktiivit ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet.
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Hallitus käsitellee asiaa ja pohtii osallistumismahdollisuuksia sekä
aktivointitoimia. YSAA:n puolesta voitaneen maksaa ruokailu- ja
kahvitus.
Puheenjohtaja ja Paula Ollikainen voisivat osallistua 24.3.17.
Kysellään vielä muita mahdollisia osallistujia. Yhdistys maksaa
osallistuvien ruokailu- ja kahvikulut. Lauantaipäivä sopisi
paremmin koulutuspäiväksi jatkossa.

7 § VUOSIKOKOUS JA SEN VALMISTELUTOIMET
ESITYS:

Päätetään seuraavista asioista:

Vuosikokouksen aika ja paikka: päätettiin ajankohdaksi su 26.3.17 klo 14 ja
paikaksi Kirkonsalmen kerhohuone
Kokouskutsu Töllöttimeen vähintään 14 päivää ennen kokousta:
Kahvitus: Paula huolehtii.
Seuraavat vuosikokoukselle esitettävät asiat:
Toimintakertomus vuodelta 2016 (liitteenä 1).
Tilit ja tase: käsitellään ja allekirjoitetaan tilit ja tase (liitteenä 2).
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 .
Toiminnantarkastajan lausunnon hankkiminen:
Vuosikokouksessa tehtävät valinnat:
Puheenjohtajan valinta.
Hallituksen jäsenten valinta, jäsenistä erovuoroisia ovat Marja-Leena
Kangasniemi, Anne Mykkänen ja Matti Ollikainen.
Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valitseminen. Tällä hetkellä he
ovat Pirjo Kämäräinen ja Merita Luoma.
Muut vuosikokoukselle mahdollisesti tulevat asiat.
PÄÄTÖS:

Toimintakertomus ja tilikertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin
vuosikokoukselle lähetettäväksi. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen.

8 § SISUPARTION YV-AVUSTUS

Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde oli partiotoiminnan
tukeminen. Iisalmen Korvenkävijöiden Ahma-vartio (sisupartio) haki myös
avustusta. Hakijoiden suuren määrän vuoksi avustusta tuli vain 190 €.
Odotukset olivat suuremmat, joten monista tavoitteena olleista asioista on
luovuttava. Sisupartiolla ei ole muita rahoituslähteitä.
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Hallitus keskustellee avustuksen käytöstä.
Avustus käytetään sisupartiotoiminnan juokseviin menoihin ja
lisäksi haetaan Iisalmen Invalidien testamenttivaroista avustusta.

9 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Hallitus ideoinee toiminta- ja taloussuunnitelmaesitystä vuodelle
2017.
Puheenjohtaja lähettää toimintasuunnitelmaesityksen hallituksen
jäsenille ennen vuosikokousta kommentoitavaksi.

10 § TALVEN JA KEVÄÄN 2017 TOIMINTAA
Esitetään seuraavia toimintoja:
Vesijumppa on parillisina sunnuntaina klo 17 Iisalmen Uimahallissa.
Aikuisten autistien tanssiryhmä kokoontuu parittomina perjantaina klo 15
Nuorisotalossa. Näissä molemmissa on vetäjänä Sari.
Sisupartiolla on oma aikataulunsa.
Nuorempien tanssiryhmän vetovastuu siirtyi vuoden alusta Nuori Iisalmi ry:lle.
Lumikenkäkävely Kääriänmäelle (Pirjo Kämäräinen) järjestetään 18.2.
perinteiseen tapaan.
Mahdollinen hiihto/kävelyretki Tuomirannasta Koikansaareen.
Yhdistyskoulutus perjantaina 24.3. kulttuurikeskuksella klo 9 15.30. Ilmoittautumiset 17.3. mennessä.
Yhdistyksen vuosikokous. Mahdollisesti Marjo Häyryn vierailu samaan
yhteyteen.
Vammaisyhdistysten yhteiskokous Iisalmen seurakuntatalolla 20.4. klo 19.
Vammaisyhdistysten yhteinen kirkkokonsertti sunnuntaina 23.4.2017 Iisalmen
Pyhän Ristin kirkossa. Tulot Vanuli ry:n toiminnan tukemiseen.
Valkovuokkoretki toukokuun alussa Pölönmäkeen esim. äitienpäivän aikaan
13.- 14.5.?
Osallistutaan talkootoimintaan Tuomirannassa ja pidetään talkoovakuutus
voimassa.

PÄÄTÖS:

Merkitään tiedoksi.

11 § AVUSTUSTEN HAKEMINEN KAUPUNGILTA JA AUTISMILIITOLTA
Kaupungin toiminta-avustukset tulevat haettaviksi todennäköisesti
helmikuussa. Myöntämisperusteet ovat säilyneet suurin piirtein entisellään.
YSAA:n hallitus päättänee vuosiavustuksen hakemisen perusteista ja
haettavan summan suuruudesta.
Samalla päätettäneen muiden avustusten hakemisesta. Autismiliiton
avustukset tulevat STEA:lta (entinen Raha-automaattiyhdistys) ja hakutapa on
hiukan muuttunut.
PÄÄTÖS: Vuosiavustusta haetaan Iisalmen kaupungilta 500 euroa
liikuntatapahtumiin. Autismiliitolta haetaan tanssikerhoon, vesijumppaan ja
muuhun vertaistoimintaan 900 euroa.
12 § AUTISMIN KIRJON HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISASIAT
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Hallitus keskustellee autismin kirjon nuorten työllistymisasioista ja
mahdollisista toimenpiteistä asian edistämiseksi.
Tutkitaan erilaisia mahdollisuuksia esim. 4H-yhdistyksen,
Toimisäätiön, ym. kanssa.

13 § JÄSENASIAT
Yhdistykselle on tullut yksi eroilmoitus. Olisi ehkä paikallaan ottaa uudestaan
keskusteluun myös ”passiivijäsenten” poistaminen rekisteristä.
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Merkitään eroilmoitus tiedoksi ja poistetaan henkilö
jäsenluettelosta.
Eroilmoitus merkittiin tiedoksi ja henkilö poistettiin
jäsenluettelosta.

14 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita asioita.
15 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava kokous päätetään myöhemmin. Kokous päättyi klo
19.50.

Vakuudeksi

______________________________
Puheenjohtaja

________________________________
Sihteeri

