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Ennen kokouksen alkua nautimme talon tarjoamat kahvit ja muita herkullisia
pöydän antimia. Kiitos siitä talon emännälle.
58 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
59 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokouksen pöytäkirja (29.5.2016, 5/16) tarkastettiin ja hyväksyttiin.
60 § TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin
61 § TOTEUTUNUT TOIMINTA
Avustushakemukset Ylä-Savon Veturille (3.5.) sekä Autismi- ja
Aspergerliittoon (Taverna-avustus ja toiminta-avustus) on hyväksytty.
YSAA:n hallituksen kirjelmä Soten hallitukselle Kirkonsalmen Autismiyksikön
palvelujen säilymisen puolesta on toimitettu Sotelle.
Pyöräilytapahtuma 5.6. peruuntui.
Sisupartio osallistui 2.7. Iisalmen Korvenkävijöiden Spion-leirille Kiuruvedelle,
mukana 8 henkeä.
Tuomiranta-projektin korjaustyöt alkoivat 27.7., yhdistyksemme jäsenet ovat
osallistuneet kiitettävästi tähän Vanuli ry:n yhteishankkeeseen talkoolaisina.
Puheenjohtaja osallistui STM.n ym. järjestämiin Henkilökohtaisen avun päiviin
Helsingissä 21 .-22.9.2016.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tanssiryhmä aloitti elokuun
puolivälissä kokoontumisensa. Kokoontumiset perjantaisin klo 17.30 -18.15
Edvin Laineen koululla, vetäjänä Päivi Herd. Aikuisten autistien ryhmään ei
löytynyt riittävästi tulijoita (tarvittiin 8).
Vesijumpparyhmä aloitti Sari Kauton johdolla Iisalmen Uimahallissa 18.9. ja
kokoontuu joka toinen sunnuntai parittomilla viikoilla klo 17.
Sisupartio aloitti syyskautensa lauantaina 24.9. ja kokoontuu jatkossa noin
joka toinen lauantai klo 13.
YSAA:n tilin saldo 31.8.2016 oli 2 988,58 €.
62 § KALUSTOHANKINTA
Ylä-Savon Veturi ry on hyväksynyt YSAA:n hakemuksen koskien
dataprojektori ja tietokonehankintaa varusteineen. Myönnetty avustus
perustuu 1 730 €:n kustannusarvioon.
Hakemus on päätetty YSAA:n hallituksessa 29.4.2016/§ 38.
Sopimus hankkeen toteuttamisesta on allekirjoitettu 16.6.2016.
Hankinnan maksatusta on haettava Veturi ry:ltä 30.10.2016 mennessä.
Hankinnan toimeenpanoa varten on pyydetty 20.9. mennessä tarjoukset
kolmelta alan liikkeeltä Iisalmessa, ja näistä kaksi jätti tarjouksensa.
Tarjoukset esiteltiin kokouksessa.
Tarjousten vertailu liitteessä 1.
PÄÄTÖS:

1. Hallitus merkitsi tiedoksi sopimuksen teemahankkeen
toteuttamiseksi.
2. Hallitus tutki tarjoukset turvautuen kahden asiantuntijan apuun.
Heille selitettiin minkälaiseen tarkoitukseen yhdistys tarvitsee
laitteita. Asiantuntijamme suosittelivat Gigantin tarjoamia
laitteita niiden parempien ominaisuuksien vuoksi verrattuna
kilpailevaan tarjoukseen. Koska Gigantilta ei löytynyt jalallista
valkokangasta, niin se päätettiin hankkia Expert Saarivainiolta.
Näin ollen laitteiden hinnaksi tuli 1640 €, josta Veturilta saatava
avustuksen osuus on 75%.
3. Hallitus päätti, että maksatusta haetaan 30.10.2016 mennessä
Veturil ry:ltä.

63 § AUTISMIILIITON AVUSTUSTEN KOHDENTAMINEN
Autismiliitto on myöntänyt jäsenjärjestöavustusta (AK 47/RAY)
1. yleisavustusta 800 €.
2. Taverna-avustusta kahteen tanssiryhmään ja vesiliikuntaryhmälle 1.700 €.
Avustusten käytöstä on tehtävä vuosiselvitykset 31.1. mennessä. Käytön
raportointia varten on tullut uudet tarkemmat seurantalomakkeet.

Yleisavustuksen kohdentamisessa ei ole ongelmaa.
Sen sijaan Taverna-avustuksen osalta on ongelmana se, että toista
tanssikehon ryhmää ei ole saatu kokoon.
Puhelinkeskustelussa 28.9. Autismiliiton toiminnanjohtajan Tarja Parviaisen
kanssa ilmeni, että yhden ryhmän puuttuminen ei rajoita varojen käyttöä.
Tanssitoiminnassa syksyllä 2016 käynnistyi vain yksi ryhmä, jossa 8
osallistujaa avustajineen. Arvioidut kulut syyskaudelle 8 x 80 = 640 €.
Sama summa kevätkaudelle, yhteensä 1280 €. Mikäli osallistumismaksua
perittäisiin 60 €/osallistuja/lukukausi muilta erityistä tukea tarvitsevilta kuin
autismin kirjon osallistujat, nykyisellä kokoonpanolla em. summasta voidaan
vähentää 600 €. Katettavaa menoa jäisi 680 €.
Vesiliikuntaryhmän arvioidut kulut syyskaudelta ovat 157,50 €, ja
kevätkaudelle 2017 lienee syytä varata 10 käyntikertaa, eli 225 €
Yhteensä se olisi 382,50 €
Nämä kaksi toimintaa vaativat perustoimintaansa varoja 1662,50 €.
Lisäksi on varauduttava tiettyyn määrään muita toimintakuluja.
Laskennallisesti tuloina voidaan vähentää kokonaissummasta 600 €.
Sisupartio ei voi saada Liiton avustuksia RAY:n linjausten vuoksi.
.
PÄÄTÖS: Hallitus päätti palkata Sari Kauton (Erityisliikunta Sarika)
pitämään aikuisten autistien tanssikerhoa. Kustannukset ovat
tällöin 38,50 € / kerta sisältäen alvin. Tilavuokra Nuorisotalosta on
9 € / kerta. Kokonaiskustannukset ovat 47,50 € / kerta .
Aikuisten autistien tanssikerho päätettiin aloittaa 28.10. Se
pidetään Nuorisotalolla syksyn aikana joka perjantai klo 15.0016.00 välisenä aikana 16.12 saakka sekä kevätkaudella joka
toinen perjantai huhtikuun loppuun saakka.
Syyskauden kustannukset 8 x 47,50 = 380 €
Kevätkauden kustannukset 8 x 47,50 = 380 €
Syys- ja kevätkauden menot olisivat yhteensä 760 €
Vesijumpan ja tanssikehojen yhteiset nettomenot olisivat arviolta
1 822,50 € syys- ja kevätkaudelta.
Hallitus päätti, että niiltä, jotka eivät omaa autismin diagnoosia,
peritään 60 € tanssikerhomaksua sekä syys- että kevätkaudelta
kulujen ainakin osittaiseksi peittämiseksi. Asia toteutetaan niin,
että asianomaiset maksavat suoraan Nuori Iisalmi ry:lle
osallistumismaksun 80 €, ja hakevat sitten autismiyhdistykseltä
tukimaksun 20 €/osallistuja.

64 § HENKILÖKOHTAISEN AVUN ONGELMAT
Monen autistin kohdalla on tilanne, että jo myönnetty henkilökohtainen apu ei
käytännössä toimi eikä toteudu. Puheenjohtaja on Henkilökohtaisen avun
päivillä Helsingissä neuvotellut ongelman ratkaisusta Honkalampi-säätiön
tytäryhtiön Spesion edustajien kanssa. Iisalmen aluetta hoitaa Spesion
organisaatiossa palveluohjaaja Pirjo Ruotsalainen, johon puheenjohtaja on
ollut yhteydessä. Ylä-Savon Sote ky:n asioista vastaava henkilö on Sanna
Suomi, jota pj on koettanut tavoittaa ja yrittää saada asiaan selvyyttä Soten
puolella kokoukseen mennessä. Lapinlahden suunnalla joudutaan erikseen
neuvottelemaan ostopalvelusta Spesion kanssa, jos tähän ratkaisuun
päädytään.
Soten puolelta on sittemmin asiaa kommentoitu, että heillä ei ole voimassa
olevaa sopimusta Spesion kanssa.
Hallitus päätti, että asian selvittelyä jatketaan.
65 § KEILAILUTAPAHTUMA
Päätettiin jättää keilailutapahtuma tältä vuodelta väliin.
66 § TUOMIRANNAN RAKENNUSPPROJEKTI
Puheenjohtaja kertoi Tuomirannassa tähän mennessä tehdyistä töistä samalla
valottaen sitä mitä vielä on tekemättä; Talkoovoimin on uusittu vesikatto invawc on lähes valmis. Invaluiskan tekeminen rantaan aloitetaan mahdollisesti
tänä syksynä ja päätetään keväällä.
67 § EDUSTUS REUMALIITON JUHLIIN
Valtakunnallinen Reumaviikon avajaistapahtuma ja Iisalmen
Reumayhdistyksen 65-vuotisjuhla on su 9.10.2016 klo 13 Iisalmen
Kulttuurikeskuksessa.
PÄÄTÖS:
juhlassa.

Hallitus päätti, että puheenjohtaja edustaa yhdistystämme em.

68 § WHATSAPP –YHTEYDET
Päätettiin, että tätä asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.
69 § YHDISTYSAKTIIVIEN OHJAUS- JA VIRKISTYSPÄIVÄ
Vammaisneuvoston aloitteesta järjestetään 27.10.klo 9-15
vammaisyhdistyksen aktiiveille ohjaus- ja virkistyspäivä Iisalmessa, Vetrean
toimitiloissa. Yhdistyksistä voi osallistua 2-3 henkeä/yhdistys. Kaupunki
kustantaa ohjelman, mutta lounas ja kahvit jäävä osallistujan/yhdistyksen
maksettavaksi.
Ohjelma esiteltiin kokouksessa.

Hallitus päätti, että puheenjohtaja osallistuu em. tilaisuuteen.
70 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Merja on hakenut kokemusasiantuntijakoulutukseen. Hallitus päätti tukea
asiaa.
Päätettiin hakea yhteisvastuuvaroja lippukunnan kautta partioon.
71 § SEURAAVA KOKOUS JA TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava kokous ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Vakuudeksi
__________________________
puheenjohtaja

_____________________________
sihteeri

