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Hallitus
Aika

Tiistai 14.8.2018 klo 18.30

Paikka

Tuomirannan leiritupa, Salmenrannantie 93, Iisalmi

Läsnä

Osmo Turkki puheenjohtaja
Merja Kaivo-oja
Matti Ollikainen sihteeri
Anne Mykkänen
Janne Kananen

Poissa

Paula Ollikainen

PÖYTÄKIRJA
6/2018

57 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
58 § TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin.
Uudet jäsenet -asia käsitellään muissa asioissa.
59 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/2018 pöytäkirja.
60 § TAPAHTUNUT EDELLISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN
Äitien ilta pidettiin 3.8. ja isien ilta 30.7., kummassakin oli kolme osanottajaa.
Äitien teatteri-illassa 26.7. oli viisi osallistujaa ja isien teatteri-illassa 8.8. kolme
osallistujaa.
Virkistysiltaan Tuomirannassa 10.8. osallistui 8 henkeä.
Polkuveneelle rakennettiin 26.8. vesillelaskua varten alusta.
.
61 § AUTISMILIITON KYSELY ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN VAHVISTAMISESTA
Toiminnanjohtaja Tarja Parviaisen kysely yllä olevaan asiaan on lähetetty
hallituksen jäsenille sen tulopäivänä 20.7.2018. Yhdistysten kommentit on
pyydetty toimittamaan autismiliittoon 19.8.2018 mennessä esimerkiksi
osoitteeseen tarja.parviainen (at) autismiliitto.fi tai kyselyn liitteenä olevaan
osoitteeseen.

Hallituksen jäsenet olivat perehtyneet tulleeseen kyselykirjelmään ja sen
liitteisiin. Pyrimme antamaan joitain kommentteja oman kokemuksemme
pohjalta tässä tärkeässä asiassa. Puheenjohtaja lähetti vielä asiasta joitain
näkökulmia ennen kokousta.
PÄÄTÖS: Hallituksen jäsenet miettivät etukäteen kommentteja ja niistä
koostettiin kokouksessa yhteinen kannanotto, joka lähetetään hallituksen
jäsenille ja lähetetään sitten Autismiliittoon.
62 § VETURIN AVUSTUSHANKKEEN TOTEUTUS JA LOPPUSELVITYS
Esiteltiin kokouksessa. Rahoilla hankittiin polkuvene, ensiaputarvikkeita ja
vesillelaskuteline polkuveneelle. Hankkeen kokonaissumma oli 2310,58€.
Hallitus hyväksyi loppuselvityksen.
63 § POLKUVENEEN KULJETUSLAITE JA TALVISÄILYTYS
Yhdistyksen uudelle polkuveneelle on rakennettu Tuomirantaan
vesillelaskuteline. Polkuveneen kuljetusta varten pitäisi suunnitella ja rakentaa
erityinen kuljetusalusta, jolla se voitaisiin siirtää peräkärryssä kuljetettavaksi.
Lisäksi talvisäilytystä varten tulisi varautua hankkimaan sopiva suoja.
PÄÄTÖS: Hallitus käsitteli polkuveneen kuljetus- ja talvisuojausasiaa sekä
teki sitä koskevat päätökset. Taivallahden satamassa olisi sopiva
talvisäilytyspaikka. Rakennetaan pyörillä varustettu teline polkuveneen
siirtämiseen.
64 § TUOMIRANNAN KÄYTTÖPERIAATTEITA
YSAA on jäsenyhdistyksenä Vanuli ry:ssä ja oikeutettu Tuomirannan
maksuttomaan käyttöön. Käyttöperiaatteet ovat vielä kehittelyvaiheessa,
mutta alustavasti noudatetaan seuraavia periaatteita Vanuli ry:n
jäsenyhdistysten ja muiden käyttäjien suhteen:
1. Vanuli ry:n jäsenyhdistykset voivat käyttää Tuomirantaa korvauksetta
jäsenistölleen järjestämiinsä tilaisuuksiin mukaan lukien hallinnolliset
kokoukset ja koulutus. Tähän luokkaan kuuluu yhdistysten kuntouttava ja
toimintakykyä tukeva toiminta, myös yksilöllinen sellainen.
2. Lisäksi maksuton käyttömahdollisuus harkinnan mukaan kuuluu
Tuomirannan hyväksi erityisen ansioituneille talkoolaisille.
3. Iisalmen seurakunnan toimintaryhmiltä ei peritä maksua.
4. Muilta peritään Vanulin hallituksen määräämä käyttömaksu.
Käyttöperiaatteet ovat vielä kehittelyn alla ja niihin liittyviä ajatuksia otetaan
mielellään vastaan. Yhdistykset ovat hyvin erilaisia, mutta niitä pyritään
kohtelemaan tasapuolisesti. Merkittävät taloudelliset tukijat on otettu erikseen
huomioon.
PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.

65 § SYKSYN TOIMINNAN ALOITUS
Syyskauden toiminnan aloittamisesta on tehty alustavasti seuraavanlaisia
suunnitelmia Sari Kauton kanssa:
1. Tanssikerho alkaisi pe 7.9., aika klo 14.30 - 15.15., paikka Iisalmen
Nuorisotalo. Tanssikerho kokoontuisi jatkossa joka toinen viikko parillisilla
viikoilla.
2. Uintiryhmä aloittaisi Iisalmen Uimahallissa la 15.9., varausaika olisi klo 1011. Jatkossa uintiryhmä kokoontuisi joka toinen viikkoa parittomilla viikoilla.
3. Keilausilta sovittiin alustavasti pe 9.11. klo 16. Ruokailu pyritään
järjestämään Buffaan Prismaan.
Kerhojen kokoontumisesta ja keilailuillasta ilmoitetaan erillisellä tiedotteella,
kun ajat ja paikat ovat varmistuneet.

66 § VUODEN 2019 KESÄRETKEN ALUSTAVA SUUNNITTELU
Käsiteltiin kokouksessa. Hossan reissua jäädään valmistelemaan. Kaivo-ojat
suunnittelevat retkeä.
67 § MUUT ASIAT
Uudet jäsenet Annareetta Ålander ja Niina Laukkanen hyväksyttiin
yhdistyksen jäseniksi ja tieto ilmoitetaan Autismiliittoon.
68 § SEURAAVA KOKOUS JA TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava kokous järjestetään tarpeen mukaan ja kokous päättyi klo 20.25.

____________________
Puheenjohtaja

_______________________
Sihteeri

