YLÄ-SAVON AUTISMI- JA ASPERGERYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

4/2017

Aika

Sunnuntai 29.10.2017 klo 19

Paikka

Tuomiranta, Salmenrannantie 93, Iisalmi

Läsnä

Osmo Turkki,
Matti Ollikainen,
Lauri Kaarakainen,
Janne Kananen
Merja Kaivo-oja

31 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

32 §

TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin.

33 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja 3/2017

34 §

TAPAHTUNUT EDELLISEN KOKOUKSEN JÄLKEEN
Lassi kävi maalaamassa Tuomirannan räystäslaudat viikolla 21.
Yhdistyksen jäseniä oli aktiivisesti mukana raivaamassa Tuomirannan
uintialueen pohja heinäkuussa ja myöhemminkin, Lassi vetäjänä. Osallistuttiin
myös laituriasian suunnitteluun, lipputangon pystyttämiseen, katon vesien
poisjohtamisputken rakentamiseen, ruohonleikkuuseen ja moniin muihin
talkootöihin.
”Tuntematon sotilas” -kesäteatteriesitykseen ja sen jälkeiseen
suunnittelukokoukseen 22.7. osallistui 16 yhdistyksen jäsentä.
Äitien ilta oli Tuomirannassa 16.8., mukana neljä äitiä.
Isien ilta oli 22.8., mukana viisi isää.

Elokuun jäsentiedote on lähetetty 6.8.2017. Sen lisäksi on lähetetty ”Ei
myytävänä” -kansalaisaloitetta koskeva tiedote syyskuussa. Kansalaisaloite
on lokakuun alussa saavuttanut tarvittavan 50 000 allekirjoittajan rajan ja
etenee näin ollen eduskunnan käsittelyyn.
Tanssikerho on aloittanut syyskautensa 7.9. Edvin Laineen koululla ja Korallit
uintiryhmä 16.9. uimahallissa, molemmat Sari Kauton ohjauksessa.
Virkistyspäivät Metsäkartanossa 18.-20.8., mukana 5 perhettä, yhteensä 18
osallistujaa. Virkistyspäivät järjestettiin suunnitellun patikkaretken sijaan.
Iisalmelaisten järjestöjen yhteisiltaan SAKKE -hankkeen merkeissä 9.10.
osallistui yhdistyksestämme kolme henkilöä.
Ylä-Savon Veturi ry n suorittanut kaikki AV-laitehankintaan liittyvät
rahoitusosuutensa.
Rahastonhoitaja kertoi kokouksessa taloustilanteesta. Taloustilanne on
parantunut alkuvuodesta merkittävästi.
PÄÄTÖS: Em. mainitut asiat todettiin ja hyväksyttiin.

35 § JÄSENMAKSUTILANTEEN TARKASTELUA
Hallituksen edellisen kokouksen päätöksen (§ 29) mukaisesti elokuun
jäsentiedotteessa on pyydetty syyskuun loppuun mennessä jäsenistön
reaktiota siihen, että jäsenmaksuja on jäänyt suorittamatta.
Tiedote on lähetetty sähköpostilla, joten se on saavuttanut vain sähköpostin
käyttäjät.
Vastauksia ei ole tullut riittävässä määrin. Yhdistys joutuu kuitenkin
suorittamaan Autismi- ja Aspergerliitto ry:lle jokaisesta jäsenestä
jäsenmaksun. Vastineeksi jäsenet saavat mm. Autismi-lehden.
Hallitus keskusteli jäsenmaksuongelmasta. Yhdistyksellä on lähinnä
kolmenlaisia vaihtoehtoja:
1. Jatkaa entisellään ja kustantaa Autismi-lehden kautta leviävää
autismitietoisuutta edelleen myös niille, jotka eivät ole maksaneet
jäsenmaksuaan.
2. Hallitus voi ryhtyä sääntöjen 8 §:n mukaisiin toimiin jäsenen erottamiseksi
yhdistyksestä.
3. Kohdan 2 mukaisista toimista hallitus voi pidättäytyä sellaisessa
tapauksessa, että jäsenmaksun maksamattomuus johtuu asianomaisen
taloudellisen aseman heikkoudesta.

PÄÄTÖS: Lähetään sähköpostitse tai paperikirjeenä maksukehotus niille
jäsenille, jotka eivät ole jäsenmaksua kuluvalta vuodelta maksaneet. Kirjeessä
on myös yhteydenottopyyntö, jos maksamattomuus johtuu asianomaisen
taloudellisen tilanteen heikkoudesta tai halusta erota yhdistyksen

jäsenyydestä. Joulukuun alkuun mennessä jäsenmaksu tulee olla maksettuna
tai tieto yhdistykselle välitettynä.

36 § SISUPARTION TILANNE
Sisupartion syystoimintakautta ei ole aloitettu johtuen mm. avustajien
puutteesta ja ohjausresursseista. Lippukunnan johtajalle on ilmoitettu, että
sisutoiminta jää lepäämään vuoden 2018 alusta lukien toistaiseksi. Pyritään
löytämään ryhmälle sekä uusi vetäjä että saamaan osallistujille avustajia.
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Pitkämatkaiselle sisupartiolaiselle
korvataan matkakulujen omavastuut (8x20e=160 e). Tämän vuoden toiminnan
päätöstilaisuus järjestetään sisuille.

37 § KEILAILUTAPAHTUMA 18.11.
Yhdistyksen puolesta on varattu Keilahalli Liikkeessä (ent. Pelixir)
Untamonkadulla lauantaiksi 18.11. klo 14-15 neljä rataa yhdistyksen jäsenten
käyttöön. Keilailun jälkeen on tarkoitus käydä vielä ruokailemassa
Hesburgerissa. Sekä keilailun kulut että Hesburgerin eväät on perinteisesti
yhdistys tarjonnut virkistys- ja vertaistukitapahtuman merkeissä.
Tapahtumasta tiedotetaan sähköpostilla. Radat on alustavasti varattu.
Neuvotteluja Hesburgerin kanssa ei vielä ole käyty.
PÄÄTÖS:

Hallitus päätti tapahtuman yksityiskohdista, vetovastuusta,
tiedottamisesta ja ilmoittautumisesta, taloudesta yms. Lauri
Kaarakainen kokoaa ilmoittautumiset. Merja Kaivo-oja sopii
Hesburgerin kanssa ruokailun ennakoinnista ja maksamisesta.

38 § VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMAA
Seuraavassa pohjaesitystä vuoden 2018 toiminnalle. Hallitus keskusteli
suunnitelmasta ja siirsi toimintasuunnitelman kehittelyn eteenpäin.
YSAA TOIMINTASUUNNITELMA 2018
TAMMIKUU
-

Varttuneiden autistien tanssikerho jatkuu tammi-toukokuun
Vesijumppa joka toinen sunnuntai tammi-toukokuu
Yhdistyksen hallitus

HELMIKUU
-

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Autismiliiton talvipäiville
Avustushakemukset kaupungilta ja Autismiliitolta kevään aikana.
Lumikenkäkävely Kääriänmäelle (Pirjo Kämäräinen)
Mahdollisia laituri-projektin valmisteluja Tuomirannassa

MAALISKUU

-

Yhdistyksen hallitus
Tuomirannassa laituri-projekti
Vuosikokous

HUHTIKUU
-

Osallistumista Tuomirannan talkoisiin kesäkauden aikana
äitien ja isien illat

TOUKOKUU
-

Kevättalkoot Tuomirannassa
Valkovuokkoretki Pölönmäelle alkukuusta (säävaraus)
Kesäkauden aloitus Tuomirannassa

KESÄKUU
-

Ruohonleikkuuvuoro Tuomirannassa
Melontaretki ja/tai leiripäivä Tuomirannassa
Pyörä-juna- retki Iisalmi-Lapinlahti

HEINÄKUU
-

Mahdollinen virkistysviikonloppu Metsäkartanossa

ELOKUU
-

tanssikerho ja vesijumppa aloittavat syyskauden
äitien ja isien illat

SYYSKUU
-

Metsävaellus Hossassa?

LOKAKUU
-

Avustuksen käyttöselvitys Vapakelle
Syystalkoot Tuomirannassa

MARRASKUU
-

Keilailutapahtuma

YLEISTÄ
Osallistutaan vammaisyhdistysten yhteisiin tapahtumiin ja kokouksiin Iisalmessa.
Hoidetaan mahdollisuuksien mukaan autististen henkilöiden edunvalvontaa.

39 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Muita mahdollisia asioita ei ilmaantunut.

40 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös: Seuraava kokous on ensi vuoden tammikuussa. Tarkempi päivämäärä sovitaan
lähempänä. Kokous päätettiin n. klo 20.30.

_______________________
Puheenjohtaja

_____________________________
Sihteeri

