YLÄ-SAVON AUTISMI- JA ASPERGERYHDISTYS RY
Hallitus
Aika

Ma 18.1.2016 klo 18.30

Paikka

Kirkonsalmen Palvelukoti/kerhohuone, Pappilantie 6, Iisalmi

Läsnä:

Kaivo-oja Merja
Kananen Janne
Kangasniemi Marja-Leena
Mykkänen Anne
Ollikainen Matti
Ollikainen Paula
Turkki Osmo

PÖYTÄKIRJA
1/2016

Kokouksen alussa Paula tarjosi kahvit/teetä.
1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen (14.11.2015, 6/2015)
pöytäkirja.
3 § TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin.
4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA
Perinteinen keilailupäivä pidettiin 14.11. Pelixirissä ja ruokailu Hesburgerissa.
Mukana 16 henkeä.
Otettu koekäyttöön yhdistyksen uudet kotisivut (www.ysaayh.fi), Matti hoitaa
niitä.
Lähetetty 11.1.2016 Autismiliittoon selvitykset toimintatonnin 2014 lisäosan
(500 €, saatu 16.2.2015), Taverna-avustuksen (sisupartiotoiminta, 1 500 €,
saatu 16.3., ja jäsenyhdistysavustuksen (1 000 €, saatu 23.7.) käytöstä
31.12.2015 mennessä. Finnish Flash ry:n avustuksesta (Oulangan matka)
selvitys lähetetty jo aikaisemjmin. Kaupungin liikunta-avustuksesta (saatu
4.11.2015). toimitettu vapaa-ajan keskukseen tarvittavat selvitykset
joulukuussa 2015.
Vesiliikuntaryhmä (vesijumppa) on kokoontunut kahden viikon välein
sunnuntaisin klo 17 Iisalmen Uimahallissa 13.9.-13.12.2015.Vesijumpan
kevätkausi on alkanut 10.1.2016.

Tanssikerhot (2 kpl) ovat kokoontuneet viikoittain elo-joulukuussa:
maanantaisin klo 18.15 Edvin Laineen koululla ja perjantai-iltaisin 17.30 myös
Edvin Laineen koululla. Vuoden 2016 ensimmäiset kerhot olivat ma 11.1 ja pe
15.1.
Sisupartio on kokoontunut joka toinen viikko 9.9. -18.12. 2015 keskiviikkoisin
klo 17 Tuomirannassa ja Rantalan partiokolossa. Ohjelmassa on ollut kaksi
retkeä sekä lupauksenanto ja soihtukulkue 6.12.. Sisupartion
toimintakertomus toimitettu Iisalmen Korvenkävijöille. Vuoden 2016
ensimmäinen kokoontuminen oli 13.1.
5 § VUOSIKOKOUS JA SEN VALMISTELUTOIMET
Päätettiin seuraavista asioista:
Vuosikokouksen aika ilmoitetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Kahvitus järjestetään kokousväelle.
Päätettiin kutsua projektipäällikkö Maarit Mykkänen esittelemään tulkkien
toimintaa kokouksen alussa.
Hallituksen hyväksyttäväksi seuraavat vuosikokoukselle esitettävät asiat:
Toimintakertomus vuodelta 2015 (liitteenä 1).
Tilit ja tase: allekirjoitetaan tilit ja tase
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 (käsiteltiin erikseen kohdassa 6)
Vuosikokouksessa tehtävät valinnat:
Puheenjohtajan valinta.
Hallituksen jäsenten valinta, jäsenistä erovuoroisia ovat Anne Mykkänen,
Janne Kananen ja Paula Ollikainen.
Toiminnantarkastajaksi päätettiin ehdottaa Pirjo Kämäräistä ja varalle ?
On ilmaantunut kaksi uutta (Salminen Erkki tai Elias ja Hujanen Erkki Tapani)
jäsenmaksun suorittanutta, jotka eivät ole jäsenluettelossa. Päätettiin ensin
selvittää osoitetiedot ennen kuin ehdotetaan heitä hyväksyttäväksi jäseneksi.
6 § TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Vakiintuneiden toimintamuotojen rahoituksista ovat auki mm. tanssikerhot ja
vesijumppa. Tanssikerhon kausimaksu lienee edelleen 70 €/osallistuja. Olvin
rahoitus on loppunut. Mikä rahoitusratkaisu luodaan? Sama asia koskee
vesijumppaa. Osarahoitusta saataneen Autismiliiton yhdistysavustuksesta ja
kaupungin avustuksesta.
Päätettiin, että tarjoilut tapahtuu tästä eteenpäin nyyttikestiperiaatteella
Tarjoiluja on ollut lähinnä tanssikerhojen kauden päättäjäisissä.
Tanssikerhon omavastuuosuudeksi päätettiin ehdottaa 50 € ja vesijumpan
30 €.

Sisupartion rahoitusta on vielä jäljellä, eikä toiminta vaatine yhdistyksen
taholta suurempia sijoituksia.
Päätettiin hakea liikunnan kohdeavustusta kaupungilta 800 €.
Autismiliitolta päätettiin hakea yhdistysavustusta 1 000 €.
”Voimaa vanhemmuuteen” –projektin puitteissa voidaan yrittää saada jälleen
uusi perheryhmä Metsäkartanoon kesän tai syksyn aikana. Tästä tulee
osallistujille vain matkakulut.
Jäsenmaksut esitettiin pidettäväksi ennallaan (perhejäsenyys 20 €,
kannatusjäsenmaksu 50 €.)
Suunnitelma vuoden 2016 toiminnalle ja taloudelle viimeistellään
seuraavassa kokouksessa..
7 § TALVEN JA KEVÄÄN TOIMINTAA
Tanssikerhot, vesijumppa ja sisupartio jatkavat omien aikataulujensa mukaan.
Maanantain tanssikerhoryhmän vastuuhenkilönä on Kristiina Turkki, perjantain
tanssikerho Marja Kaivo-oja, vesijumpan Janne Kananen ja sisupartion Osmo
Turkki.
Lumikenkäkävely Kääriänmäelle (Pirjo Kämäräinen) järjestettäneen
perinteiseen tapaan.
Mahdollinen hiihtoretki Koikansaareen tai Tuomirantaan.
Yhdistyksen vuosikokous, kokouksen alussa Maarit Mykkänen kertoo
tulkkitoiminnasta
Valkovuokkoretki toukokuun alussa Pölönmäkeen.
Osallistutaan talkootoimintaan Tuomirannassa.
Vierailu Pikkuvirran ponitallilla Nerkoolla (Merja selvittää asiaa).
Em. tapahtumista päätetään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
8 § VUOSIAVUSTUKSEN HAKEMINEN KAUPUNGILTA
Kaupungin toiminta-avustukset tulevat haettaviksi todennäköisesti helmikuun
alkupuolella. Myöntämisperusteet ovat säilyneet suurin piirtein entisellään.
YSAA:n hallitus päätti hakea vuosiavustusta liikuntatoimintaan siis 800 €.

9 § UUDET KOTISIVUT
Ysaan hallitus päätti ottaa käyttöön uudet kotisivut. Kustannus on noin
120 €/vuosi.
Keskusteltiin kotisivujen ja mm. blogin käyttöperiaatteista, muusta kotisivuille
tulevasta materiaalista, yksityisyyden suojaa koskevista asioista jne.
Blogi täytyy lähettää ensin kotisivujen ylläpitäjälle, joka puolestaan laittaa sen
kotisivuille.
Valokuvien laittamiseen sivuille täytyy kysyä lupa asianomaisilta.
Jos sivuilla on sinne kuulumatonta materiaalia, se poistetaan.
Jos sivuilla on väärää tietoa tai suoranaisia virheitä, silloin voi pyytää
kotisivujen ylläpitäjää korjaamaan asian.
10 § YLÄ-SAVON VETURI RY:LLE UUSI AVUSTUSHAKEMUS
Ysaa:n hallitus teki avustushakemuksen Ylä-Savon Veturi ry:lle
kokouksessaan 14.11.2015. Hakemus ei tuottanut tulosta. Saatujen
epävirallisten tietojen mukaan Veturi ry järjestää uuden avustusten
hakemiskierroksen.
Hallitus päätti uusia hakemuksen.
11 § SISULEIRI JA PARTIOLAISTEN KIRKKO 14..2.
Vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde on partiotoiminnan
tukeminen. Iisalmen Korvenkävijät järjestävät yhdessä seurakunnan kanssa
yhteisvastuukeräyksen avaustapahtuman 14.2., jolloin kirkossa saarnaa piispa
Jari Jolkkonen. Samassa viikonlopussa on partiopiirin sisuleiri Iisalmessa,
majoitus Juhani Ahon koululla.
Leirimaksu on 70 €, mikä on melko korkea hinta. Ahma-vartion valmiuden
leirille osallistumiseen ovat melko vähäiset, sillä tiedossa ei ole avustajia ko.
leirin ajaksi. Sen sijaan voisimme osallistua joihinkin leirin tapahtumiin ja
jumalanpalveluksen Pyhän Ristin kirkossa 14.2. klo 10 ja sen jälkeen
mahdolliseen kirkkokahvitilaisuuteen seurakuntatalolla. Avustajat ovat
tarpeen.
Päätettiin, että ei varsinaista osallistumista lauantain tapahtumiin.
Sisupartiolaiset kuitenkin tekevät ystävänpäiväkortteja, joita jaetaan sitten
jumalanpalveluksessa 14.2.
Sunnuntain jumalanpalvelukseen sisupartiolaiset osallistuvat
mahdollisuuksiensa mukaan.

12 § MUUT ASIAT
Anne otti esille seuraavanlaisen asian; Marjahaasta on lopetettu tilapäispaikat
ja hänen pokansa Aleksin tilapäispaikka on siirretty Vieremälle. Nämä
muutokset eivät ole hyväksi autisteille ja muutenkin se on hankaloittanut
elämää.
Anne aikoi ottaa yhteyttä Autismiliiton lakimieheen ja tehdä alustavan
selvityksen asiasta. Tämän jälkeen päätettiin ottaa asia esille hallituksen
kokouksessa.
13 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.20

Kokouksen vakuudeksi
______________________
Osmo Turkki
puheenjohtaja

________________________
Matti Ollikainen
sihteeri

