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46 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
47 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Edellisen kokouksen pöytäkirja ( 29.4.2016, 4/16 ) tarkastettiin ja hyväksyttiin.
48 § TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin
49 § TOTEUTUNUT TOIMINTA
Avustushakemukset on toimitettu Ylä-Savon Veturille (3.5.) sekä Autismi- ja
Aspergerliittoon (Taverna-avustus ja toiminta-avustus).
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat hienosti Tuomirannan talkoisiin 14.5. ja sen
jälkeen valkovuokkoretkelle Pölönmäkeen osallistui vielä 7 henkeä.
Tanssikerhot, vesijumpparyhmä ja sisupartio lopettivat toukokuussa
kevättoimintakauden, joka on sujunut kaikilta osin onnistuneesti.
Isien keilailutapahtuma/vertaistukiryhmä kokoontui Pelixirissä ja Prisman
kahviossa Jyrkin järjestämänä 21.5. Mukana oli neljä henkilöä.
Yhdistyksen tilillä on 29.5 käytettävissä 582,44. Tiliote liitteenä.

50 § KIRJELMÄ KIRKONSALMEN AUTISMIYKSIKÖN PALVELUISTA
Kirkonsalmen autismiyksikön toiminnassa on tapahtumassa muutoksia
johtuen palvelujen kilpailutustavasta Sotessa. Autismiyksikön toiminnan
jatkuvuus, palvelutason säilyminen ja monipuolisuus on autismin kirjon
vammaisille erittäin tärkeä asia.
Yhdistyksen hallitus keskusteli mahdollisista toimenpiteistä asiassa.
Liitteenä 2 olevaan pohjaehdotukseen hyväksyttiin muutamia muutoksia.
Puheenjohtaja lupasi tehdä muutokset ja toimittaa sen Sotelle. Kirjelmän
allekirjoittajina ovat puheen- ja varapuheenjohtaja. Kirjelmä pöytäkirjan
liitteenä 1.
51 § AUTISMILIITON AVUSTUKSET
Tieto Autismiliiton avustuksista ( jäsenyhdistysavustus 800 € ja Taverna
-avustus 1700 € ) saataneen kevään kuluessa.
Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistykselle jäsenyhdistysavustusta 800
euroa (eurovideotykin hankkiminen avuksi kuvakommunikaation tukemiseen
tanssiryhmässä ja muissa ryhmissä, tapahtumien pienkulut).
Taverna avustusta 1700 euroa tanssiryhmiin ja vesiliikuntaan.
52 § YLÄ-SAVON VETURI RY:N MAHDOLLINEN AVUSTUS PIENHANKINTOIHIN
Tieto mahdollisesta Veturi ry:n avustuksesta yhdistyksen av-hankintaan tullee
kesäkuun alussa. Myönteisessä tapauksessa hankinnat voidaan suorittaa
nopeastikin. Hallitus käsitteli asiaa ja myönsi toimeenpanovaltuudet
puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Jos asiassa on ongelmia, käsitellään
asiaa hallituksessa uudestaan.
53 § TULEVAA TOMINTAA
Kesäajalle on suunniteltu seuraavia tapahtumia:
- Lapinlahti-Iisalmi –pyöräilytapahtuma su 5.6. klo 12-17. Se toteutettaisiin
tällä kertaa ilman junamatkaa. Kokoonnutaan Lapinlahdelle Paloaseman
pihalle klo 12, kuljetukset sinne tapahtuisivat huoltoautoilla. Matka
Lapinlahdelta Iisalmeen toteutettaisiin polkupyörillä, osin mahdollisesti
rullaluistimilla. Kahvitauko Väisäsen Kotilihalla omakustanteisesti.
Ilmoittautumiset Merjalle.
- Sisupartio osallistuu partioleiriin Kiuruvedellä la 2.7., aikataulusuunnitelma
klo 9-17. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.
- Sisupartion syystoimintakausi aloitetaan todennäköisesti elokuun puolessa
välissä, kokoontumiset entiseen tapaan noin joka toinen viikko,
kokoontumispäivä voi muuttua sunnuntaiksi. Mikäli rahoitukset saadaan
onnistumaan, tanssi- ja vesijumpparyhmät voivat aloittaa myös pian koulun
alkamisen jälkeen. Tarkemmat tiedot lähempänä.

54 § UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Yhdistykseen on ilmoittautunut uusia jäseniä.
Tällä hetkellä perhejäsenyyksiä on 38.
Hallitus toivotti seuraavat uudet jäsenet tervetulleiksi:
Henna Rönkkö
Marja-Liisa Salminen
55 §

WHATSAPP-RYHMÄT
Merja on järjestänyt jäsenten välistä tiedonkulkua varten WhatsApp- ryhmän
kaikkia yhdistyksen jäseniä varten. Hän on ehdottanut myös erillisiä
WhatsApp-ryhmiä mm. hallitukselle, tanssikerhoryhmille, vesijumpparyhmälle
ja sisupartiolle.
Merja sai luvan järjestää ko. yhteydet em. ryhmille.

56 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Hallitus päätti esittää vammaisneuvoston kautta, että oikaisuvaatimus- ja
valitusohjeet saataisiin selkokielisiksi.
Samalla todettiin, että YK:n vammaisten oikeuksien sopimus on ratifioitu ja
tulee voimaan Suomessa 10.6..
57 § SEURAAVA KOKOUS JA TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraava kokous kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.30
Kokouksen vakuudeksi
_________________________
puheenjohtaja

____________________________
sihteeri

