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Poissa

PÖYTÄKIRJA
4/2018

34 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
35 § TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
36 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA.
Edellisen kokouksen pöytäkirja 3/2018 hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.
37 § TAPAHTUNUT KOKOUKSEN 2/2018 JÄLKEEN
Lumikenkäkävely Kääriänmäelle peruuntui.
Avustushakemukset jätettiin Autismiliitolle, Iisalmen kaupungille ja Ylä-Savon
Veturi ry:lle
Matti ja Osmo kävivät 6.4.2018 Kuopiossa Kallavesj-messuilla tutustumassa
veneilyvalikoimiin.
38 § SAADUT AVUSTUKSET
Haettuja avustuksia on saatu seuraavasti: Autismiliitto 2 500 euron
yhdistysavustus, Iisalmen kaupunki 500 euron liikunta-avustus ja Ylä-Savon
Veturilta 2 300 euron hankeraha, josta YSAA:n maksettavaksi jää 575 euroa.
Autismiliiton avustusta haettiin 4 150 euroa, joista tanssikerhoon oli tarkoitettu
800 euroa, vesiliikuntaan 500 euroa, yhdistyksen ylläpitokuluihin (tiedotus,
kotisivut jne.) 200 euroa, erilaisiin virkistys- ja vertaistukikuluihin 550 euroa.
Näihin menisi yhteensä 2 050 euroa. Hossan retkeen jäisi käytettäväksi 450
euroa.

Autismiliitto on pyytänyt yhdistykseltämme lyhyttä selvitystä, mihin aiomme
karsittuja varoja käyttää.
PÄÄTÖS:

1. Merkittiin tiedoksi saadut avustukset.
2. Päätettiin Autismiliiton pyytämän selvityksen sisällöstä:
Autismiliiton avustusta saatiin 2500 euroa, joista tanssikerhoon
varataan 800 euroa, vesiliikuntaan 500 euroa, yhdistyksen
ylläpitokuluihin (tiedotus, kotisivut jne.) 200 euroa, erilaisiin
virkistys- ja vertaistukikuluihin 550 euroa. Näihin menisi yhteensä
2 050 euroa. Hossaan retkeä varten jäisi 450 €. Tutkitaan, voiko
sitä käyttää vuonna 2019. Vaihtoehtona on viikonloppuleiri
Tuomirannassa 27- 29.7. tai 3- 5.8.2018, mikäli Tuomiranta on
käytettävissä.
3. Muut avustusvarat käytetään hakemusten mukaisesti.

39 § HOSSAN RETKI
Hossan kansallispuistoon on suunniteltu vaellusretkeä ajalle 3- 5.8.2018.
Mukaan on ilmoittautunut viisi perhettä, yhteensä 15 henkeä. Jyrki ja Merja
ovat tehneet alustavat majoitusvaraukset ja suunnitelleet muutenkin
retkiohjelman. Ohjelma liitteenä 2.
Autismiliiton avustuksen osoittauduttua haettua pienemmäksi joudutaan
retken budjetti laskemaan kokonaan uusiksi. Arvioitu omakustannus 100
€/henkilö on liian pieni. Majoitushinnat ovat perheen koosta riippuen kahden
vuorokauden osalta 120-350 euroa.
Hallitus tekee uuden arvion matkan kuluista ja omavastuista, ja sen jälkeen
varmistetaan osallistujien määrä. Mikäli sitovia etukäteiskuluja syntyy,
mahdollisten peruuntumisten aiheuttamien yhteiskulujen vuoksi lienee
harkittava myös etukäteismaksua.
ESITYS:

PÄÄTÖS:

1. Hallitus tekee asiantilan vaatimat muutokset Hossan retken
talouteen ja ohjelmaan. Ennakkomaksusta tehdään päätös tämän
kartoituksen jälkeen.
2. Lähetetään ilmoittautuneille pyyntö varmistaa osanottonsa,
osallistujamäärä ja majoitustyyppi. Voisiko Merja/Jyrki hoitaa
asian?
Otettiin Hossan retki kokonaan uuteen suunnitteluun.

40 § METSÄKARTANON LEIRI
Metsäkartanon VoiVa-leirille 24.- 26.8.2018 on ilmoittautunut 5-6 perhettä,
tavoitemäärä on n. 20 osallistujaa. Määrä on suurin piirtein täynnä, mutta
tarkan osallistujamäärän vuoksi on syytä vielä varmistaa tilanne. Ilmeisesti on
paikallaan myös ottaa henkilöitä varalle, jotta leiri ei jää vajaaksi.

Suunnitteilla on myös oman ryhmän kokoaminen myöhemmin aspergerdiagnoosin perheistä. Siitä ilmoitettaneen samalla kun ilmoitetaan
varapaikoista elokuun leirille YSAA-tiedotteessa.
ESITYS:

PÄÄTÖS:

1. Hallitus päättänee pyytää varmistuksen osallistumisesta
Metsäkartanon Voiva-viikonloppuun 24 -26.8.2018.
2. Mikäli siltä näyttää, voidaan varalle ottaa uusia osallistujia.
3. Varmistuksen hoitaa puheenjohtaja.
Esityksen mukaan.

41 § POLKUVENEEN, RETKIVARUSTEIDEN JA ENSIAPULAUKUN HANKINTA
Asiaa esitellään kokouksessa. Hankintaa koskeva sopimus on YSAA:n
puolesta allekirjoitettu. Hankinnat ja avustuksen maksatushakemus on tehtävä
elokuun loppuun mennessä.
ESITYS: Hallitus käsittelee asiaa ja päättää jatkotoimista.
PÄÄTÖS: Polkuvenettä testataan paikan päällä ennen hankintapäätöstä.
Paula hoitaa ensiapulaukun valinnan ja hankinnan.
42 § OSALLISTUMINEN HARRASTUS- JA HYVINVOINTIPÄIVÄÄN 7.5.
Yhdistykselle on tullut yhteydenotto (Oona Vidgren Savaksesta) erityisryhmien
harrastepäivästä ma 7.5.klo 12-14 Iisalmen liikuntahallilla. Tapahtuman
tarkoituksena on tuoda tutuksi erityisryhmille (kehitysvammaiset ja autismin
kirjon asiakkaat) eri harrastusmahdollisuuksia.
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Hallitus keskustelee osallistumismahdollisuuksista,
Selviteltiin mahdollisuutta esitellä yhdistyksemme toimintaa
PowerPoint-esityksen muodossa. Matti kokoaa materiaalia ja
Osmo hoitaa yhteydenpidon järjestäjätahoon.

43 § YLÄ-SAVON VETURI RY:N JÄSENYYS
Ylä-Savon Veturi ry on yhdistyksellemme merkittävä yhteistyökumppani.
Veturi on tarjonnut mahdollisuutta liittyä jäseneksi. Jäsenmaksu on 25
euroa/vuosi. Asiaa esitellään kokouksessa.
ESITYS:
PÄÄTÖS:

Hallitus päättää asiasta.
Päätettiin liittyä Ylä-Savon Veturi ry:n jäseneksi.

44 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
PÄÄTÖS:

Puheenjohtajan tulostimen ison mustekasetin hankintaan
osallistutaan 25€:n osuudella ja asperger-illan järjestämiskuluihin
5,42 €:lla.. Autismiliiton liittokokous on 11.5.18 Hämeenlinnassa,
johon ei ole mahdollisuutta lähettää edustajaa. Tuomirannan
rannan kunnostustalkoot 14.5. klo 9 alkaen ja Tuomirannan
yleistalkoot la 19.5. klo 9 alkaen (säävaraus). Äitien ilta on pe

13.7. klo 18 Tuomirannassa, jonka ajankohtaa muutetaan
tarvittaessa.
45 § SEURAAVA KOKOUS JA TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PÄÄTÖS: Seuraava kokous sovitaan lähempänä kesää. Kokous päättyi klo
20.35.

__________________________
Puheenjohtaja

_________________________
Sihteeri

