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Anne Mykkänen

PÖYTÄKIRJA 6/2015

PÖYTÄKIRJA
55 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi (5/7).
56 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA JA TÄMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN
TARKISTAJIEN VALITSEMINEN
Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja ja päätetään sen hyväksymisestä.
Sihteeri on lähettänyt kokouksen 8.9.2015, 5/15 pöytäkirjan hallituksen
jäsenille etukäteen.
Valitaan tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS:
1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/15 (8.9.2015) pöytäkirja.
2. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Merja Kaivo-oja ja Janne
Kananen, varalle Paula Ollikainen.
57 § TYÖJÄRJESTYS
Lähetetty asialista esitetään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
******************************************
59 § AVUSTUSHAKEMUS YLÄ-SAVON VETURI RY:LLE

Ylä-Savon Veturi ry on ilmoittanut yhdistyksille mahdollisuudesta hakea
rahoitusta pieniin investointeihin. Hakuaika on 1.11.-7.12.2015. Tuki olisi 75
% hankinnan arvosta.
Autismin kirjon henkilöiden kommunikaatio-ongelmien vuoksi olisi tarpeen
hankkia yhdistyksen käyttöön videotykki, joka mahdollistaisi kuvalliset
esitykset ja kommunikoinnin useamman henkilön kokoontumisissa. Autistien
sanalliset ilmaisu- ja ymmärtämismahdollisuudet ovat vähäiset, mutta
visuaalisuus vahvaa. Kuvallinen ja visuaalinen ilmaisu on monelle heistä ainoa
toimiva kommunikaatiomuoto. Videotykkiä tarvittaisiin mm. kahden
viikoittaisen tanssikerhon ohjelman visualisointiin, joka toinen viikko
kokoontuvan autistien sisu-vartion käyttöön, leiriohjelmien selostamisessa
jne.. Lisäksi se olisi tärkeä täydennys muisteluilloissa sekä yhdistyksen
muissa kokoontumisissa aina hallituksen kokouksia myöten.
Yhdistyksen käyttöön soveltuvan videotykin tulisi olla helposti liikuteltava,
kestävä, kevyt ja riittävän tehokas erilaisiin olosuhteisiin. Sen käyttöalueena
tulisi olemaan yhdistyksen koko toimialue eli Ylä-Savo. Puheenjohtaja ja
rahastonhoitaja ovat käyneet tutkimassa vaihtoehtoja, ja päätyneet
esittämään BenQ TH681Plus -merkkisen videotykin hankkimista yhdistykselle.
Laitteen paino on vain 2,8 kg ja tekniset ominaisuudet kilpailukykyisiä
vastaavien laitteiden kanssa. Hinta on edullinen, 769 € (tilanne 11.11.2015).
Mikäli saadaan Ylä-Savon Veturi ry:n avustus, yhdistyksen osuudeksi jäisi
192,25 €.
Videotykin pariksi tarvitaan kannettava tietokone esitettävän materiaalin
valmistamista, tallentamista ja esittämistä varten. Tällä hetkellä materiaalit ja
ohjelmat ovat hajallaan eri henkilöiden tietokoneilla. Yhdistyksellä ei ole omaa
tietokonetta. Videotykin käyttöä ja asioiden hallintaa ajatellen materiaalit ja
soveltuvat ohjelmat on syytä saada kootusti yhdelle tietokoneelle. Yksityisiä
tietokoneita voi videotykin kanssa toki käyttää, mutta vastuukysymysten ja
yksityisyyden suojan vuoksi ei voida ajatella niiden kuljettamista videotykin
mukana eri paikkoihin ja eri ihmisten toimesta.
Hankittavaksi esitetään kannettava tietokone Lenovo 750-7560EC – 15,6 ”,
hinta 649 €. Laite on riittävän tasokas ja kevyt kuljetettavaksi videotykin
kanssa. Kuljettamisen helpottamiseksi on syytä hankkia kannettavan laukku
Samsonite Flexxea 60 €, ja työskentelyä ajatellen myös langaton hiiri 10€.
Hankinnassa on varauduttava siihen, että kilpailutuksessa hinta hieman
muuttuu tai em. laiteita ei ole saatavissa. Silloin hankitaan vastaavat laitteet.
Avustushakemuksen kokonaissumma olisi 1.488 €, josta yhdistyksen
maksettavaksi jäisi 372 €.
Videotykki ja kannettava tietokone muodostavat kokonaisuuden, jossa
molemmat osat ovat tärkeitä. Mikäli videotykin ja kannettavan tietokoneen
yhdistelmää ei kokonaan hyväksyttäisi avustuskohteeksi, yhdistys pitää
ensisijaisena videotykin hankintaa.
PÄÄTÖS:

Hallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ja rahastonhoitajan tekemän
esityksen perusteluineen ja päätti hakea Ylä-Savon Veturi ry:ltä avustusta
videoprojektorin ja kannettavan tietokoneen hankintaan 1.116 €. Samalla
varaudutaan yhdistyksen omista varoista suorittamaan 372 € hankinnan
yhteydessä.
***********************************************
63 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen.

Kokouksen vakuudeksi
Osmo Turkki
puheenjohtaja

Matti Ollikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet yllä olevan pöytäkirjan.
Iisalmessa 14.11.2015

