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Hallitus
Aika

Ma 29.2.2016 klo 18.30

Paikka

Kirkonsalmen Palvelukoti/kerhohuone, Pappilantie 6, Iisalmi

Läsnä

Kaivo-oja Merja
Kangasniemi Marja-Leena
Mykkänen Anne
Ollikainen Matti, sihteeri
Turkki Osmo, puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA
2/2016

Lisäksi kutsuttuina Aino ja Lassi Kaarakainen § 24 ajan.
14 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
15 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (18.1.2016, 1/2016) pöytäkirja.
16 § TYÖJÄRJESTYS
Ensimmäisenä asiana käsiteltiin Autistien asumis- ja toimintapalvelujen
tilanne ( 24 §). Muutoin työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
24 § AUTISTIEN ASUMIS- JA TOIMINTAPALVELUJEN TILANNE
Tämän pykälän käsittelyn aikana oli vieraanamme Lauri ja Aino Kaarakainen.
Iisalmeen valmistuu kesän 2016 aikana Esperin ylläpitämä hoivakoti
Suistamo. Sen toiminnan aloittamisesta ja asiakkaiden valinnasta piti YläSavon Sote tiedotustilaisuuden 24.2.2016. Siellä esille tulleisiin asioihin
otettiin kantaa kokouksessa voimakkaasti. Monilla vanhemmilla oli huoli
nykyisten hoitopaikkojen ja toimintojen säilymisestä.
Vieraamme esittivät myös näkemyksensä tilanteesta ja aikoivat toimittaa
kannanottonsa poikansa Arton asumistilanteesta kirjallisena Ylä-Savon
Sotelle.
Päätös:
Päätettiin, että puheenjohtaja laatii YSAA:n kannanoton autistien
asumisjärjestelyihin Ylä-Savon Soten alueella, johon liitteiksi tulee
vanhempien/edunvalvojien kannanotot. Nämä kannanotot toimitetaan Sotelle.
Kannanotto liitteenä 1.
17 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Tanssikerhot maanantaisin ja perjantaisin ovat toimineet normaalisti.
Vesijumpparyhmä on kokoontunut joka toinen sunnuntai.
Sisupartio on kokoontunut joka toinen keskiviikko.
Sisupartiolaiset osallistuivat Vastuu 16 leiriin 13.-14.2. sekä sen yhteydessä
olleeseen partiomessuun.
18 § TILINPÄÄTÖS, TASE JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO VUODELTA
2015
Rahastonhoitaja esitteli Jouko Koivusen laatiman tilinpäätöksen ja
taseen. Tilit ja tase hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
Toiminnantarkastuskertomuksen on allekirjoittanut Pirjo Kämäräinen.
Em. asiakirjat lähetetään vuosikokoukselle.
19 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Tavoitteena on ympärivuotisten perustoimintojen jatkuvuus: kaksi
tanssikerhoa, vesiliikunta ja sisupartio. Lisäksi säilytetään mahdollisuuksien ja
säiden mukaan vakiintuneita erityistapahtumia: lumikenkäkävely,
valkovuokkoretki, juna-polkupyöräretki Iisalmi-Lapinlahti, melontatapahtuma,
kesäretki tai leiri (Tuomirannassa), vaellukset lähialueen kohteissa,
keilailutapahtuma. Sisupartiolle on suunniteltu osallistumista IKK:n leirille
Kiuruvedelle kesä-heinäkuun vaihteessa.
Toiminnan rahoituksen osalta joudutaan hakemaan Iisalmen kaupungilta
suunniteltua suurempaa avustusta: vesijumppaan 930 € ja tanssikerhoihin
1400 €. Mikäli tätä rahoitusta ei saada (kaupungilla lakisääteinen vastuu
erityisliikunnan järjestämisestä), tanssikerhojen rahoitusta haetaan Autismi- ja
Aspergerliiton Taverna-avustuksesta. Liitolta haetaan myös yhdistyksen
toiminta-avustusta, jonka käyttökohteet on tosin rajattu entistä tiukemmin.
Sietä saataneen kuitenkin YSAA:n kotisivujen ja erityistapahtumien kuluihin
katetta.
Monet toiminnot perustuvat jäsenmaksujen, omakustannuksen ja osallistujien
kuljetusjärjestelyjen varaan. Vesijumpasta ja tanssikerhosta on varauduttu
keräämään ylimääräistä osallistumismaksua, mutta ne pyritään ottamaan
käyttöön vasta, kun muu ei ole mahdollista.
Toiminta- ja taloussuunnitelma päätetään vuosikokouksessa.
20 § VUOSIKOKOUKSEN JÄRJESTELYT
Edellisessä kokouksessa tehtyjen valmistelujen lisäksi käsiteltiin seuraavat
asiat:
1. Päätettiin kokouksen ajaksi 31.3.2016 klo 18.00 ja paikaksi
Kirkonsalmen palvelukodin kerhohuone, esityslistan sisältö ja
kokouskutsu ilmoitetaan vuosikokouksen 2015 päätöksen

mukaisesti Töllöttimessä. Kutsu toimitetaan 14 vrk ennen
kokousta.
2. Päätettiin kutsua Maarit Mykkänen kertomaan
tulkkitoiminnasta. Tiedossa ei ole muita asioita vuosikokoukselle.
21 § AVUSTUSHAKEMUKSET
Tietoon ovat tulleet Iisalmen kaupungilta ja Autismi- ja Aspergerliitolta
mahdollisesti haettavissa olevat avustukset.
Hyväksyttiin:
1. Iisalmen liikuntatoimelta haetaan avustusta vesijumppa ja –
liikuntatoimintaan 930 € ja tanssikerhoihin 1400 €.
2. Mikäli kaupungilta ei saada riittävää avustusta, haetaan tanssikerhoihin
Autismi- ja Aspergerliiton Taverna-avustusta tanssikerhoihin (1 400 €)
3. Haetaan Autismi- ja Aspergerliitolta yhdistysavustusta keilailu-,
lumikenkäkävely-, melonta- sekä Tuomirannan leiripäivätapahtumaan ynnä
yhdistyksen kotisivujen uusimiseen 1 100 €.
22 § IISALMEN VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN KYSELYTUTKIMUS
Iisalmen vammaispoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmä tekee laajan
kyselytutkimuksen sähköisesti. Kysely on avoinna 31.3. saakka. Ohessa
kyselyn esittely:
”Pyydämme vastaustanne Iisalmen kaupungin
Vammaispoliittisen ohjelman kyselytutkimukseen
Iisalmen kaupungin vammaispoliittista ohjelmaa valmistellaan vuosille 2017–2021. Ohjelman
sisältöön voivat vaikuttaa vammaiset ja heidän omaisensa, vammaisten kanssa
työskentelevät sekä viranomaiset. Valmistelutyöryhmään kuuluvat vammaisjärjestöjen,
Iisalmen kaupunginhallituksen, teknisen keskuksen, vapaa-aikapalvelukeskuksen ja YläSavon SOTE kuntayhtymän edustajat. Valmistelutyöryhmän mielestä on tärkeää kuulla miten
Iisalmessa palvelut toimivat tällä hetkellä vammaisten näkökulmasta ja miten palveluja
voidaan tulevaisuudessa kehittää.
Pyydämme ystävällisesti vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä avautuvalla lomakkeella
https://www.webropolsurveys.com/S/EE6B538964D7A356.par
tai paperilomakkeella, joita on saatavissa seuraavista kaupungin palvelupisteistä ma 29.2.
alkaen
- Kaupunginkirjasto, Kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9
- Uimahalli, Joukolankatu 15
Kyselyyn voi vastata 31.3.2016 saakka. Paperiset lomakkeet pyydetään palauttamaan
Kaupungintalon infoon, kirjastoon tai uimahallin kassalle viimeistään määräaikaan 31.3.
mennessä.
Lisätietoja:
Elina Siirola, sähköpostilla annaelina.siirola(at)gmail.com
Iisalmessa, 26.02.2016
Vammaispoliittinen ohjausryhmä”

Päätös:

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin kyselyn välittämisestä koko jäsenistön
tietoon.
23 § UUSIA JÄSENIÄ
YSAA:n uusiksi jäseniksi on ilmoittautunut Marja-Leena Salminen perheineen
sekä Aino Kaarakainen perheineen.
Heidät toivotettiin tervetulleeksi yhdistyksen jäseniksi.
25 § TIEDOKSIANTOJA
Iisalmen vammaisneuvosto on tehnyt Iisalmen kaupungille aloitteen, jossa
pyydetään selvittämään mahdollisuutta perustaa erityistä tukea tarvitseville
nuorille 10-luokka Iisalmeen korvaamaan Luovin loppumisen jättämää
koulutustyhjiötä Ylä-Savossa.
Vammaisneuvosto on tehnyt Sote-kuntayhtymän hallitukselle esityksen, että
kuljetuspalvelujen tilaamiseen liitetyt lainvastaiset maksut poistetaan.
Aune- osaajatapaaminen on Iisalmessa, Pikku-Iitassa, ti 22.3. klo 13-15.
Puheenjohtaja aikoi osallistua tilaisuuteen.
26 § MUUT ASIAT
Henkilökohtaisten avustajien työterveyshuoltoa ja sen maksatusbyrokratian
yksinkertaistamista koskeva asia on menossa Iisalmen kaupunginhallituksen
kautta Soten käsittelyyn.
27 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava hallituksen kokous on välittömästi 31.3.2016 klo 18.00 pidettävän
vuosikokouksen jälkeen. Käsiteltävänä hallituksen järjestäytymisasiat.
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.05
Kokouksen vakuudeksi
Osmo Turkki
puheenjohtaja

Matti Ollikainen
sihteeri

