
YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA  1/2022

Hallitus

Aika Sunnuntaina 9.1.2022 klo 18

Paikka Järjestötalo Vakassa

Läsnä Merja Kaivo-oja puheenjohtaja

Osmo Turkki varapuheenjohtaja

  Matti Ollikainen sihteeri

 Paula Ollikainen jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Alustava kutsu edellisessä kokouksessa pe 19.11.21, sähköpostissa kutsu ti 4.1.22.

ESITYS: Kokous avattiin klo 18.00. Kokous on laillinen ja      
päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 3/2021 pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille tämän 
esityslistan liitteenä (liite 1.).

ESITYS:  Hyväksytään pöytäkirja.

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.  

3 § TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten toivomat lisäykset merkitään esityslistaan tässä kohdassa.

ESITYS:  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.



4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Jäsenten teatteriretki Kuopion kaupunginteatteriin järjestettiin pe 10.12. katsomaan 
esitystä “Sademies”. Osallistujia oli 8 henkeä. Esitys tarjottiin myös Korallit-
uimaohjaajalle joulumuistamisena. Väliajalle varattiin tarjoilut ja tee/ kahvi. 
Matkakulut olivat omakustanteiset.

Korallit-uinnin kauden päättäjäisiä juhlittiin uimahallin kerhotilassa la 11.12. klo 11-
12. Tarjolla oli jouluisia ja uimareiden toivomia herkkuja. Paikalla oli 12 henkeä.

Kuusenhakuretki järjestettiin la 18.12. klo 12 Ohenmäen maastossa ja laavulla 
makkaranpaiston merkeissä. Osallistujia oli yhteensä 2 henkilöä.

Ylä-Savon Vakka ei saanut hankerahaa ja Pohjois-Savon Muisti ry teki asiaan liittyen
kannanoton, johon myös YSA ry osallistui allekirjoittamalla sen.

ESITYS:  Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:  Merkittiin tiedoksi.

5 § KOTIMAA-AVUN AVUSTUSPÄÄTÖS

Kotimaanapu järjesti yhteistyössä Autismiliiton ja Autismiyhdistys PAUT ry kanssa 
valtakunnallisen keräyksen ja kampanjan ”Lahjoita autismikirjon lapsille mahdollisuus
harrastaa”. Kampanjan tavoitteena oli myös lisätä tietoisuutta autismikirjosta. 
Kotimaanavun Facebook-sivulla tehtiin15 julkaisua, joilla saavutettiin yli 67 000 
näyttökertaa. Keräykseen saatiin lahjoituksia noin 7700e, josta paikalliset 
autismiyhdistykset saivat hakea pienavustusta autismikirjon lapsille suunnatun 
toiminnan toteuttamiseksi. Yhdistyksemme haki ja sai päätöksen 14.12.21 340 € 
avustuksesta, joka käytetään Livohka-leirin harrastetoiminnan järjestämiseen esim. 
kanoottien, veneiden, sup-lautojen vuokraamiseen. Avustushakemus tehtiin 
yhteistyössä Lapin Autismikirjo ry:n kanssa siten, että yhteensä saimme avustusta 
680€ eli molemmat yhdistykset saivat 340€ Livohka-leirin kuluihin. Avustus tulee 
raportoida 31.12.22 mennessä oheisen linkin kautta:

https://link.webropol.com/s/autismikirjokeraysraportoint

i

                     ESITYS:  Avustuspäätös tiedoksi hallitukselle.

                     PÄÄTÖS:  Merkittiin tiedoksi.

        

6 § AUTISMITIETOISUUDEN VIIKKO 28.3.-3.4.22

Autismiliitossa suunnitellaan autismitietoisuuden viikkoa, joka järjestetään 28.3.-
3.4.2022 teemalla Mielen hyvinvointi. Kansainvälinen autismitietoisuuden päivä on
lauantaina 2.4.22.  Liitto järjestää autismitietoisuuden viikolla kaksi webinaaria 
(aiheina vanhempien jaksaminen sekä autismikirjo ja parisuhde). Suunnittelemme 
WAAD-viikolle myös virtuaalista elokuvatapahtumaa, jossa aiheena on autismikirjo ja

https://link.webropol.com/s/autismikirjokeraysraportoint


naiset. Lisäksi järjestämme autismitietoisuuden viikolla kampanjan somessa, mm. on
tulossa taas Netta Lehtolan kuvituksia aiheesta.

Jäsenyhdistyksiä pyydetään mukaan osallistumaan autismitietoisuuden viikon 
järjestämiseen ja ohessa on muutamia esimerkkejä:

Ideoita

·    Kumppanuudet ja yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, esim. 
autismiystävällisiä elokuvanäytöksiä, vierailuja museoon, seikkailupuistoon, 
kahvilaan jne. 

·    Tietoiskuillat, kokemuskertomukset, toimintaa perheille 

·    Yhdistyksen esittelypöytä, tiedon jakaminen esim. kauppakeskuksessa, 
kirjastossa yms. 

·    Retkipäivä, hyvän mielen autismikävely 

·    Taidenäyttely

·    Sairaaloilla usein yhdistyspisteitä: sinne voisi toimittaa esitteitä ja materiaalia 

·    Koska teemana on mielen hyvinvointi, voi autismikirjoa juhlia myös jonkun 
mukavan, voimavaroja lisäävän tekemisen kautta: taide, musiikki, teatteri, käsityöt, 
askartelu, leivonta, valokuvaus, luonto, liikkuminen tai vaikkapa 
rentoutumisharjoitukset  

Miten liitto tukee

·    Kokoamme tiedot järjestämistänne autismitietoisuuden viikon tapahtumista 
yhteen paikkaan verkkosivuille (tiedot tapahtumista hyvissä ajoin 
viestintäkoordinaattorille helin.vesala@autismiliitto.fi)

·    Markkinoimme tapahtumianne liiton somessa ja muissa viestintäkanavissamme  

·    Tarjoamme yhdistyksille somekäyttöön tapahtumien ilmoituspohjan (Canva)  

·    Liitolta voi tilata jaettavaksi oppaita ja materiaalia – tilaukset hyvissä 
ajoin. Tilauslomake: https://link.webropolsurveys.com/S/7F704B938EE24D77

·    Järjestösuunnittelijat ovat apunanne, heiltä voi tiedustella mahdollisuutta 
tietoiskujen järjestämiseen yms.  (pia-maria.topi@autismiliitto.fi, 
katriina.siiskonen@autismiliitto.fi, marjo.hayry@autismiliitto.fi)

ESITYS: Suunnitellaan viikkoa vielä tarkemmin Teams-palaverissa LAK 
ry:n kanssa ke 16.2.22. Suhteellisen helposti ja koronaturvallisesti voisi 
toteuttaa yhteistyössä Rutakko-kirjastoverkon kanssa Autismikirjon 
kirjallisuuden esittelyviikon. Näyttelyihin voisi toimittaa myös materiaalia 
liitosta.

 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja hoitaa esitteiden ja muun materiaalin 
 toimittamisen kirjastoon ja Paula yhdistystalo Vakkaan.
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7 § AUTISMILIITON VERTAIS- JA KOKEMUSTOIMINTA

Autismiliiton vertais- ja kokemustoiminta jatkuu Stean rahoittamana myös vuonna 
2022. Autismiliitto kutsuu tätä toimintaa VeKo-toiminnaksi, koska se on helpompaa.

VeKo-toiminnan Elinat haluaisivat päästä yhdistystoimijoidemme kanssa juttusille 
Teamsin välityksellä. He haluaisivat kertoa meille, mitä he tekevät ja kuulla, mitä me 
teemme, sekä mitä toiveita meillä on heille tai mitä voisimme tehdä yhdessä. 
Mukaan tapaamiseen saavat tulla kaikki, joita koette, että asia koskettaa.

ESITYS: Puheenjohtaja viestitteli 22.12.21, että olemme kiinnostuneita 
Teams-palaverista VeKo-toimintaan liittyen ilta-aikaan. Elinat ehdottivat 
to  3.2. tai to 24.2. klo 18 aikoja tapaamiselle. Kumpi ilta valitaan? 
Puheenjohtaja ilmoittaa Elinoille sovitun ajankohdan ja välittää linkin 
tapaamiseen.

PÄÄTÖS:  Päätettiin valita ajankohta 3.2 klo 18.00.

8 § JÄSENYHDISTYSAVUSTUS

Autismiliitto tiedotti: Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet koronauutisten värittämiä. Sen 
takia on moni toiminta ollut tauolla, käynnistynyt taas ja nyt, uuden virusmuunnoksen
levitessä, emme aivan tiedä mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Koronavirus on näiden 
kahden vuoden aikana vaikeuttanut jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksia, mikä 
on näkynyt myös niille myönnettyjen jäsenyhdistysavustusten käytössä. Vuodelta 
2020 yhdistyksiltä jäi käyttämättä yli puolet STEA:n Autismiliitolle myöntämästä ja 
edelleen lyhentämättömänä jäsenyhdistyksille myönnetyistä 
jäsenyhdistysavustuksista. Tämän takia STEA ohjeisti meitä hakemaan vuodelle 
2022 avustusta puolet siitä, mitä normaalisti, 30 000 euroa. Siksi myös STEA:n 
9.12.2021 julkaisema avustusehdotus on tämän mukainen. Avustusehdotus 
edellyttää vielä ministeriön päätöksen, jota odotetaan tammi-helmikuussa. 
Jäsenyhdistysavustus laitetaan hakuun välittömästi avustuspäätöksen jälkeen
ja haku tulee olemaan auki 11.4.2022 saakka. Tämä tiedoksi niille yhdistyksille, 
jotka ovat hakeneet avustuksen Autismiliiton kautta.

  ESITYS: Eo. tiedoksi hallitukselle. Noin 1400 € Autismiliiton avustuksista
 vuodelle 2021 siirrettiin vuodelle 2022 käytettäviksi.

                    PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukainen.

9 § AUTISMILIITON LIITTOKOKOUS JA JÄSENYHDISTYSTAPAAMINEN

Autismiliiton liittokokous järjestetään lauantaina 14.5.2022 Joensuussa 
läsnäolokokouksena. Saman päivän aamupäivällä kokoonnutaan 
jäsenyhdistystapaamiseen ja edellisenä iltana, 13.5.2022 on mahdollisuus 
vapaamuotoiseen tapaamiseen illallisen merkeissä. Koska nykyisen 
puheenjohtajamme Päivi Norvapalon toimikaudet tulevat keväällä täyteen, ei häntä 



voida enää valita uudelleen liittohallituksen puheenjohtajaksi. Liittohallituksen 
asialistalla yhtenä tärkeimmistä asioista tulee siten olemaan uuden puheenjohtajan 
valinta. Lisätietoa kokouspaikasta, majoitusten varaamisesta jne. lähetetään 
myöhemmin keväällä.

 ESITYS:  Eo. tiedoksi hallitukselle.

PÄÄTÖS:  Merkittiin tiedoksi.

  

10 § AUTISMILIITON TARJOAMA TUKI

Autismiliitto tiedotti: Pyrimme tarjoamaan jäsenyhdistyksillemme mahdollisimman 
hyvin kohdentuvaa apua ja tukea. Jotta yhteyden ottaminen olisi mahdollisimman 
helppoa, on jokaiselle yhdistykselle nimetty liitossa oma vastuutyöntekijä. Heidät 
yhteystietoineen löydät täältä: 
https://www.autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/yhdistyksen_yhteyshenkilo_liitossa 
Olemme myös koonneet liiton nettisivulle (joita ollaan parhaillaan uudistamassa – 
uudet nettisivut julkaistaan alkuvuodesta) jäsenyhdistysten toiminnan ja 
hallinnoimisen tueksi tietoa ja se löytyy täältä: 
https://www.autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistyksille

Marjo Häyry on yhteyshenkilömme ja hän kuulisi mielellään meidän kuulumisia ja 
ajatuksia sekä yhdistyksen tilannekuvaa tähän mennessä ja tulevaa silmäillen myös. 
Liitolla on muutamia asioita yhdistysten toimintaan liittyen yleisesti, mitä he 
toivoisivat saavansa tietää mm. liiton oman toiminnan kehittämistä varten. Marjo 
laittaa tästä sitten lähempänä infoa, että millaista tietoa liitto kerää.

Marjo ehdotti tapaamista ensisijaisesti Teamsin välityksellä ja ilta-aika on myös hyvä 
tapaamisajankohta. Hän ehdotti meille vkolta 12 joko 23.3 tai 24.3. Sopisiko 
jompikumpi näistä päivistä? Ja mikä olisi kellonaikatoive? Jos nämä eivät kumpikaan
sovi, ehdotetaan Marjolle toista ajankohtaa helmi-/ maaliskuulta.

ESITYS:  Eo. tiedoksi hallitukselle. Pj ehdottaa tapaamisajaksi ke   
23.3. klo 18 Teamsissa.

PÄÄTÖS: Päätös esityksen mukainen.

11 § TULEVAA TOIMINTAA  

Korallit-uinnit jatkuvat keväällä Laila Kämäräisen (Liike) ohjaamana lauantaisin klo

10-11;  22.1.22, 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., ja 23.4.22.

Äitien ilta siirrettiin syksyltä kevääseen; ajankohta?

Lumikenkäkävely Kääriänmäellä ??

https://www.autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistyksille
https://www.autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/yhdistyksen_yhteyshenkilo_liitossa


Talkoopäivä Tuomirannassa ??

Valkovuokkoretki toukokuussa ??

ESITYS:    - Koralli-uinnit jatkuvat em. aikataulun mukaisesti.

                   - Äitien ilta siirretään pidettäväksi 17.6. klo 18.00 alkaen.

- Lumikenkäkävelyn ajankohta on 11.3. klo 14.00-17.00 
  välisenä aikana. Lumikenkäkävely suoritetaan 
  Tuomiranta-Ohenmäen laavu välisessä maastossa. Osmo 
   hoitaa käytännön järjestelyt.

- Tuomirannan talkoopäivää vietetään Vanulin kanssa 
   yhdessä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 - Valkovuokkoretken asemasta järjestetään retki               
   Lapinlahden Väisälänmäelle su 15.5. klo 15 alkaen. 
 -Virkistysilta Tuomirannassa la 11.6. klo 14.00  alkaen.  
   Pizzat tilataan klo 16:ksi. 

PÄÄTÖS:       Päätökset esityksien mukaisia.

12 § VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELUA

Matti on koonnut tilitiedoista vuoden 2021 budjettia ja Jouko kokoaa niistä 
tilikertomuksen. Puheenjohtaja on koonnut toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 
2022 ja toimintakertomusta vuodelta 2021. Käydään niitä läpi kokouksessa ja 
jatketaan vuosikokouksen valmistelua hallituksen seuraavassa kokouksessa pe 
25.2. Vakassa.

ESITYS:  Vuosikokous on lauantaina 19.3. klo 12.               

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

MUUT ASIAT

Käytiin läpi Livohkan matkan majoituskustannuksia sekä muita matkaan liittyviä 
asioita.

13 § SEURAAVAT KOKOUKSET

ESITYS:  VeKo-toiminnasta Teams-palaveri to  3.2. tai to 24.2. klo 18.   
Yhteinen Teams-kokous Lapin Autismikirjon kanssa ke 16.2.22 klo 18 
(mm. Livohka, vaikuttaminen vammaisneuvostoissa, Autismitietoisuuden
viikon suunnittelu).  Seuraava hallituksen kokous pe 25.2. klo 18.30 



Vakassa. Vuosikokous la 19.3. klo 12 Ylä-Savon Vakassa. Marjo Häyryn
Teams-tapaaminen ke 23.3. klo 18 alkaen.

PÄÄTÖS:  Päätös esityksen mukainen.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi klo 19.12.

_______________________________   __________________________________

puheenjohtaja sihteeri


