
YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA  2/2022

Hallitus

Aika Maanantaina 28.2.2022 klo 19.00

Paikka Järjestötalo Vakassa, tarvittaessa linkki myös Teamsissa

Läsnä Merja Kaivo-oja puheenjohtaja

Osmo Turkki varapuheenjohtaja

  Matti Ollikainen sihteeri

 Janne Kananen jäsen

 Paula Ollikainen jäsen

Anne Mykkänen jäsen

Merja Sutinen jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Alustava kutsu edellisessä kokouksessa 9.1.22, sähköpostissa kutsu 24.2.22.

ESITYS: Kokous avattiin klo 19.11. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 1/2022 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

VeKo-palaveri Teamsissa pidettiin 3.2., paikalla olivat Autismiliiton 
VeKo-toiminnan työntekijät (vertais- ja kokemustoiminta) Elina Vienonen
ja Elina Havukainen sekä viisi hallituksen jäsentä.

Autismin Talvipäivät järjestettiin etä-tapahtumana 11.-12.2.22 ja pj 
osallistui niihin kotoa käsin. 

Teams-palaveri LAK ry:n kanssa pidettiin ke 23.2. klo 18, jossa 
suunniteltiin Livohka-leiriä, Autismitietoisuuden viikkoa ja vaikuttamista 
vammaisneuvoistoissa.

5 § JÄSENASIOITA

ESITYS:     Yhdistyksen jäsen on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä 
(liite 2.) Myönnetään ero ja ilmoitetaan asiasta Autismiliittoon.

PÄÄTÖS: Myönnettiin ero

6 § VOIVA-HANKE

Yhdistyksen pj. oli yhteydessä Rautavaaran Metsäkartanolle VoiVa-hankkeen 
(Voimaa vanhemmuuteen) työntekijään Sirkku Nevalaiseen. Hän vastasi, että tällä 
hetkellä heidän kalenterinsa on leirien osalta täynnä ja ainakaan tälle vuodelle hän ei
uskalla luvata leiriyhteistyötä. Hän pitää YS:n kuitenkin mielessä ja kirjasi ylös, että 
olisimme halukkaita yhteistyöhön.

ESITYS:    Tiedoksi hallitukselle.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

7§ ALOITE ETENEE KAUPUNGINHALLITUKSEEN

Hallituksen kokouksessa  päätettiin laittaa aloite konsultaatioryhmästä hlökohtaisen 
avun työntekijöille eteenpäin Iisalmen vammaisneuvostoon. Saija Vornanen soitti 
joulukuussa ja ilmoitti, että aloite etenee ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 



8.12.21 laittaa aloitteen eteenpäin Iisalmen kaupunginhallitukselle päätettäväksi 

jatkotoimenpiteistä. Myös Lapinlahdella aloite käsiteltiin 1.2.22 vammaisneuvoston 
kokouksessa ja siirrettiin palvelulautakunnan käsiteltäväksi. 

ESITYS:    Tiedoksi hallitukselle.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

8§ LIVOHKAN LEIRIN SUUNNITELMAT

ESITYS:   Suunnitelmista keskusteltiin jo Teams-palaverissa ke 23.2. 
Jäikö jotain vielä käsittelemättä tai onko uusia ideoita?

PÄÄTÖS: Asiaa käsiteltiin

9§ SOSTE-KYSELY

SOSTE kerää järjestötoimijoiden näkemyksiä järjestöjen ja hyvinvointialueen välisestä 
yhteistyöstä verkkoaivoriihessä 18.2. saakka. Vastauksia toivotaan laajasti eri puolilta 
Suomea. Aivoriihessä kertyvää materiaalia käytetään SOSTEn ja Järjestöjen sote-
muutostuen vaikuttamistyössä sekä toiminnan kehittämisessä. Puheenjohtaja vastasi 
kyselyyn 9.2.22.

ESITYS:    Tiedoksi hallitukselle.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

10§ VANULIN JÄSENYHDISTYSKIRJEEN PYYNNÖT

Vanuli.fi-kotisivun kehittäminen, yhdistyksen nimen lisääminen Vanulin sivulle, 
Tuomirannan kevättalkoot on la 7.5. klo 12 alkaen, toivomus jäsenyhdistysten 
yhteisestä toimimisesta esim. jäsenyhdistysneuvottelu-> mitä toivotaan?

ESITYS:    Tiedoksi hallitukselle.

PÄÄTÖS: Yhdistyksen nimen saa liittää Vanulin sivulle. Tuettu 
työllistäminen ja aivo-, adhd- sekä autismikirjon yhteiset haasteet 

voisivat olla yhteistyön lähtökohtia.

11 §  LEADER-hankkeen KYSELY

Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry on toteuttanut toimenpiteen Ylä-Savon 
Veturin rahoittamassa teemahankkeessa/teemahankkeissa nimeltä INTO - Intoa 
toimintaan. LEADER-hankkeesta järjestettiin kysely, jonka tarkoituksena on 
kartoittaa Ylä-Savon Veturi ry:n rahoittamien teemahankkeiden tuloksia ja 
vaikutuksia sekä hankkeen onnistumista edistäneitä ja haitanneita tekijöitä. 

ESITYS: Hallitukselle tiedoksi: Puheenjohtaja vastasi kyselyyn INTO-
hankkeen osalta ja emeritus-pj polkuvene-hankinnan osalta.



PÄÄTÖS:  Varastorakennus ja polkuvenehankkeesta vastasi Osmo 
myös Vanulin pj:n ominaisuudessa.  Samalla pohdittiin työryhmän 
kokoamista polkuveneen korjaustalkoisiin.

12 § VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELU

ESITYS: Kutsu vuosikokoukseen sähköposteihin viimeistään 25.3.22. 
Liitteinä toimintakertomus (liite 3.), toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 
4.). Onko niihin huomautettavaa? Allekirjoitetaan tilinpäätös ja 
lähetetään se toiminnantarkastajalle eteenpäin.

PÄÄTÖS: Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen sekä hyväksyi 
toimintakertomuksen, toiminta- ja taloussuunnitelman. 
Vuosikokouksessa hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Janne 
Kananen, Anne Mykkänen ja Paula Ollikainen.

13 § AUTISMITIETOISUUDEN VIIKKO

ESITYS:  Autismitietoisuuden viikko; sovitaan käytännön järjestelyt.

PÄÄTÖS:  Merja S. suunnittelee julistepohjan, Paula tekee Vakan 
näyttelyn, Merja K-o laittaa matskut jakoon kirjastoihin ja Osmo huolehtii 
Iisalmen kirjaston näyttelyn.

14 § VUOSIKOKOUS JA SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS 

ESITYS: Teams-tapaaminen Marjo Häyryn kanssa Teamsissa ke 23.3. 
klo 18. YSA:n vuosikokous lauantaina 2.4. klo 12.00 Yhdistystalo 
Vakassa. Hallituksen kokous lauantaina 11.6. klo 12.30 Tuomirannassa.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

15 § MUUT ASIAT

ESITYS: Kuntosalivuoro mietintämyssyyn.

PÄÄTÖS: Mahdollista kuntosalivuoroa aletaan selvitellä Laila 
Kämäräisen kanssa alustavasti. Paula selvittelee asiaa.

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päättyi klo 20.48.



_____________________________                  _________________________    

              puheenjohtaja                                                         sihteeri            

LIITE 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

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/autismikirjokeraysraportointi

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 

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 

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


· 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. 

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 

mailto:marjo.hayry@autismiliitto.fi
mailto:katriina.siiskonen@autismiliitto.fi
mailto:pia-maria.topi@autismiliitto.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/7F704B938EE24D77
mailto:helin.vesala@autismiliitto.fi


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? 

https://www.autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/jasenyhdistyksille
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Lumikenkäkävely Kääriänmäellä ?? 

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 



LIITE 2.

Eroava jäsen:

Annareetta Ålander (sähköpostiviesti 15.1.22 yhdistyksen sähköpostissa)

LIITE 3. TOIMINTAKERTOMUS 2021

Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021

Koronavuosi vaikeutti myös YSAA:n toimintaa vuonna 2021 ja joitain toimintoja 
jouduttiin

karsimaan. Jotain uutta onnistuttiin myös luomaan.
.
Edelleen on osallistuttu Tuomirannan kehittämiseen ja sen lisäksi on hyödynnetty 
”kaupunkiasuntoa” Yhdistystalo Vakkaa. Taloudellisesti toimintaa ovat 
mahdollistaneet Autismiliiton ja Iisalmen kaupungin avustukset sekä yhteystyö Vanuli
ry:n kanssa. Mikään ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman aktiivisia 
vapaaehtoistoimijoita. 

Seuraavassa vuosikertomuksessa verrataan numeerisia tietoja edelliseen vuoteen 
silloin kun se on ollut mahdollista. (Vertailutiedot vuodelta 2020 suluissa).

VUOSIKOKOUS

Pidettiin koronarajoitusten vuoksi myöhästettynä 21.5.2021 
Tuomirannassa.  Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden 
lisäksi kysymystä yhdistyksen nimen muuttamisesta. Uudeksi nimeksi 
tuli Ylä-Savon Autismiyhdistys ry. Esitettiin sääntöjen uusimista mm. 
niin, että etäkokoukset olisivat mahdollisia. Sääntöjen muutos oli ollut 
Autismiliiton tarkastettavana ja tuli PRH:n hyväksymäksi 1.10.2021 
alkaen.
Puheenjohtajaksi valittiin Merja Kaivo-oja. Varapuheenjohtajana toimii 
Osmo Turkki. Erovuorossa olleet Matti Ollikainen, Merja Sutinen ja 
Osmo Turkki valittiin uudestaan. Toiminnantarkastajana jatkoi Pirjo 
Kämäräinen ja varatarkastajana Merita Korhonen.

HALLITUS 
Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 4 (4) kertaa, pöytäkirjapykäliä 
kertyi kaikkiaan 42  (35). Yksi kokous pidettiin kesällä etäyhteyksien 
avulla, josta laadittiin muistio pöytäkirjan sijaan ja muistio hyväksyttiin 
seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtajuus vaihtui vuoden 2021 aikana
siten, että puheenjohtajana toimi ensimmäisessä kokouksessa Osmo 
Turkki ja vuosikokouksen jälkeen Merja Kaivo-oja. He vaihtoivat 
vuosikokouksen jälkeen vastuutehtäviään siten, että Merja Kaivo-ojasta 
tuli puheenjohtaja ja varapuheenjohtajaksi ryhtyi Osmo Turkki. 
Sihteerinä, rahastonhoitajana, kotisivujen ylläpitäjänä sekä kaluston ja 
kirjaston hoitajana Matti Ollikainen, uintiasioita on hoitanut Kristiina 



Turkki, äitien iltojen järjestelijänä Paula Ollikainen, retkivastaavina Merja 
ja Jyrki Kaivo-oja, isien iltoja järjesteli Janne Kananen, tiedottajana toimi 
Osmo Turkki ja Merja Kaivo-oja. Asperger-vastaavaksi valittiin Merja 
Sutinen.
Kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistoimintana, yhdistyksellä ei ole 
palkallista työvoimaa. Kokouspaikkana Tuomirannan lisäksi on ollut 
Yhdistystalo Vakka.

JÄSENHANKINTA
Tavoitteena edelleen, että mahdollisimman kattavasti saataisiin 
autismikirjon ongelmista kärsivät ja tukea tarvitsevat perheet mukaan 
hyötymään yhteistyöstä. Myös kannatusjäsenten saamiseen pyritään. 
Jäsenmaksukirjeet lähettää rahastonhoitaja. Yhdistyksellä on käytössä 
perhejäsenyys. Jäsenmäärä on ??
Jäsenrekisteri pyritään pitämään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena. 

VARAINHANKINTAA
Merkittävin avustajataho on ollut Autismiliitto ja Iisalmen kaupunki. 
Lisäksi saatiin INTO-hankerahaa Ylä-Savon Veturilta yhteistyöleirin 
toteuttamiseen Lapin Autismikirjo ry:n kanssa. Leiri järjestettiin 
Saariselän Kiilopäällä 5.-8.8.21. Yhteistyö Lapin Autismikirjon kanssa 
jatkuu tulevaisuudessa etäpalavereina vuonna 2022 sekä Livohka-leirinä
4.-7.8.22 Posiolla. Livohka-leiriä varten anottiin ja saatiin Kotimaanapu 
ry:ltä 360 € leiriaktiviteettien järjestämiseen. Saaduista avustuksista on 
tehty erilliset selvitykset avustuksia myöntäneille tahoille.  

AUTISMITIEDOTUS
Autismin Talvipäiville 5.-6.2.21 järjestettiin etä-tapahtumana, johon 
osallistuivat Kristiina ja Osmo Turkki.
Autismitietoisuuden viikon tapahtumat jouduttiin peruuttamaan. 

Tiedotuspaikkana on Yhdistystalo Vakka, johon yhdistys on saanut myös 
komeron tarvikkeiden, arkiston, mappien yms.  säilyttämistä varten. 
Yhdistystaloon tilattiin myös Autismi-lehti. 

Yhdistyksen kotisivu löytyy osoitteesta (www.ysaayh.fi) ja sitä on pidetty 
ajan tasalla Matin toimesta. Sieltä löytyy tietoa niin hallinnon toiminnasta 
kuin tapahtumista jne.. Jäsentiedotteita on lähetetty sähköpostitse 
tarpeen mukaan, lisäksi jäsenasioita koskevia tiedotteita ja kirjeitä. 
Jäsenperheille tulee Autismi-lehti. Yhdistyksen asioita on tallennettu 
OneDrive-tiedostoon.

KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut Iisalmen vammaisneuvoston 
puheenjohtajana ja myös Vanuli ry:n puheenjohtajana sekä  Vanuli ry:n 
hoitaman Tuomirannan leirituvan isäntänä. Merja Kaivo-oja on toiminut 
YSAA:n edustajana Vakan ohjausryhmässä, varalla Paula Ollikainen. 
Yhdistyksen hallitus keskusteli Soten ja yhdistyksen yhteistoimintaa 
parantavasta ns. ”Hyvinvointitarjotin”-toiminnasta, jonka kehittely uskottiin



Janne Kanaselle. Iisalmen vammaisneuvostoon valittiin varalle Janne 
Kananen, Lapinlahden vammaisneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi 
Merja Kaivo-oja ja Kiuruveden vammaisneuvostoon esitettiin ehdolle 
Anne Mykkänen. 

 
RETKEILYTOIMINTA

Lumikenkäkävely Kääriänmäelle peruuntui koronan ja heikon 
lumitilanteen vuoksi. Samoin peruuntuivat melonta- ja metsäretket. 
Virkistys- ja luontomatka Saariselän Kiilopäälle yhdessä Lapin 
Autisminkirjo ry:n kanssa järjestettiin 5.-8.8.21., osallistujia oli YSAA:sta 
10 ja Lapin Autisminkirjosta 9.  Kyseessä oli samalla yhdistysten 
kokemusten vaihtoseminaari sekä vertaistukitapahtuma. Tapahtumasta 
oli Autismi-lehdessä 3/2021 Merja Kaivo-ojan laatima artikkeli.

TANSSIKERHO
Tanssikerho on toistaiseksi tauolla.
.

VESILIIKUNTARYHMÄ KORALLIT AUTISMIN KIRJON PERHEILLE. 
Autismin kirjon perheille tarkoitettu vesiliikuntaryhmä on kokoontunut joka
toinen viikko kesäaikaa lukuun ottamatta. Autistit ovat osallistuneet 
avustajien tai perheensä avustamina.  Vetäjänä on edelleen toiminut 
kevätkaudella fysioterapeutti Ira Tahkola ja syyskaudella liikunnanohjaaja
Laila Kämäräinen. Osallistujia vetäjän lisäksi 10-16 henkeä.

VERTAISTUKITOIMINTA
Äitien ilta piti olla Tuomirannassa 10.9., mutta se siirrettiin keväälle 2022
osallistujien vähyyden vuoksi. Isien ilta järjestettiin Tuomirannassa 30.9. 
Myös yhdistysten tapaaminen elokuussa oli laajamuotoinen 
vertaistukitapahtuma. 

HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOMINTA
Kesäkuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut virkistyspäivä 7.6.21
Tuomirannassa, mukana 17 osallistujaa. Saimme kutsun myös Elsi 
Honkasen kotiin savusauna- ja paljuiltaan 22.8.21, johon kokoontui 18 
jäsentä.
Perinteinen keilailutapahtuma järjestettiin isänpäivänä 14.11. 
Pizzatarjoilujen kera keilahalli Liikkeessä, yhteensä ?? osallistujaa. 
Tuomiranta monine harrastusmahdollisuuksineen parantaa merkittävästi
myös autististen henkilöiden elämänlaatua. Yhdistyksen jäsenet ovat 
voineet käyttää Tuomirannassa leirikeskuksen venettä, kaksipaikkaista 
kajakkia sekä yhdistyksen hankkimaa vesipolkuvenettä. 

TALKOOTOIMINTA 
Tuomirannan kevät- ja syystalkoot järjestettiin touko- ja lokakuussa. 
Yhdistyksen väki osallistui myös omiin talkootapahtumiin ennen isien 
iltaa 30.10., jolloin mm. siirrettiin yhdistyksen polkuvene talvivarastoon. 



Mukana yhteensä 10  henkeä.  Kesällä osallistuttiin myös Tuomirannan 
ulkoalueen hoitoon, mm. ruohonleikkuuseen.
Tuomiranta monine talkootöineen on tarjonnut mahdollisuuksia myös 
työharjoittelulle, esimerkiksi ruohonleikkuuta ja muita 
ympäristönhoitotehtäviä. Niihin on osallistuttu.
Yhdistyksen puheenjohtaja on hoitanut talkootyönä Tuomirannan 
isännän tehtävät.

               
TYÖLLISTYMISTOIMINTA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUS  

YSAA on jatkanut ponnisteluja TELMA-koulutuksen saamiseksi takaisin 
Iisalmeen. Asia on nostettu esiin mm. yhdistyksen antamassa 
seurantaraportissa Iisalmen kaupungin vammaispoliittiseen ohjelmaan ja 
vammaisneuvoston toimintasuunnitelmassa. 

 MATERIAALIVARASTO
Videotykki ja kannettava tietokone tarvikkeineen sekä valkokangas ovat 

olleet avuksi kokoustoiminnassa mm. kuvallisen 
kommunikaation lisäämiseksi. 

Matti Ollikainen on huolehtinut materiaalivarastosta, joka sijaitsee tällä 
hetkellä osin yhdistyksen komerossa Yhdistystalolla, osin yhdistyksen 
jäsenten kodeissa.

LIITE 4. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022

YSA ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022

TAMMIKUU

- vesiliikuntaryhmä joka toinen lauantai tammi-huhtikuu

- toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu sekä vuosikokouksen muut asiat

HELMIKUU

- hallituksen kokous; tilinpäätös, toimintakertomus, toiminta- ja taloussuunnitelma

- Autismin talvipäivät

-yhteissuunnittelupalaveri Teamsissa LAK ry:n kanssa

- avustushakemukset kaupungille  ja Autismiliitolle 

- lumikenkäkävely Kääriänmäellä

MAALISKUU

- vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen

- laturetki

HUHTIKUU

- Maailman autismitietoisuuden päivä 2.4.

TOUKOKUU

- Tuomirannan kevättalkoot

- valkovuokkoretki Pölönmäelle (säävaraus)



- osallistumista Tuomirannan talkoisiin ym. toimintaan kesäkauden aikana

KESÄKUU

- melonta/veneilyretki/virkistyspäivä Tuomirannassa

HEINÄKUU

- mahdollinen kesäteatteriretki

ELOKUU

- Livohkan yhteisleiri Lapin Autisminkirjo ry:n kanssa 4.-7.8. Posiolla

- vesiliikuntaryhmä jatkuu joka toinen lauantai syys-joulukuu

-savusauna-/ paljupäivä Elsi Honkasen kotona

SYYSKUU

- metsäretki Väisälänmäelle Lapinlahdelle

- äitien ja isien vertaistukiryhmät

LOKAKUU

- avustuksen käyttöselvitykset Kotimaanavulle ja Autismiliitolle

- syystalkoot Tuomirannassa

MARRASKUU

- keilailutapahtuma

JOULUKUU

- kuusenhakuretki

-Korallit-uintiryhmän kauden päättäjäiset

 

YSAA TALOUSARVIO 2022

 

A. Jäsenistölle suunnattu toiminta

TOIMINTA KULUT KATE MUUTA
vesiliikuntaryhmä 600€ AL:n avustus 600€ omakustannus =

kuljetus ja avustaja
Livohkan leiri 4.-7.8.22
Retkeilytoiminta 
(vaellukset, vene- ja 
kanoottivuokrat, 
muonitus, avustajat)

2600€

500€

Kotimaanapu 340 €
AL:n avustus 2260 €
AL:n avustus 500€

omakustannus =
matkat, muut 
ruokailut ja avustaja

omakustannus =
kuljetus ja avustaja

Vertaistuki- ja 
virkistystoiminta; 
teatteriretki
Tuomirannan 
tapahtumat, talkoot

400 €

200 €

AL:n avustus 400 €

AL:n avustus 200 €

omakustannus= 
matkat yms.

omakustannus =



kuljetus ja avustaja
Keilailutapahtuma, 
lumikenkäkävely

500 € Avustus IS 500 € omakustannus =
kuljetus ja avustaja

YHTEENSÄ 4800 € AL:n avustus 3960 €
IS 500 €
Kotimaanapu 340 €

Osallistujat suorittavat itse matkakulut sekä osan muista kuluista.

 

B. Ulospäin suuntautuva toiminta, koulutus ja hallinto

TOIMINTA KATE KULUT MUUTA
kotisivut, tiedotus, 
koulutustilaisuudet, 
Autismin talvipäivät, 
muut toimintakulut

500 € IS kaupungin avustus 
200 €
jäsenmaksut 300 €

Hallinnon kulut; 
mapit, paperit, 
jäsenmaksut liitolle, 
muut yleiskulut

200 € IS kaupungin avustus 
200 €

YHTEENSÄ 700 € IS 400 €
jäsenmaksut 300 €

Kuluryhmät A ja B YHTEENSÄ 5500 €.

Leader-avustus Veturilta on haettu ja myönnetty 2 719,12 €, josta saatiin osittain 2174,77€ 
joulukuussa 2021 ja loput 544,35€ keväällä 2022 Kiilopään leirin kuluihin.

 AL avustusta anottiin ja saatiin loppuvuodesta 2021 500 €. Vuoden 2021 Autismiliiton avustuksista 
jäi käyttämättä 1538 €, jotka siirretään vuodelle 2022. Autismiliitolta haetaan STEA-rahoitusta lisäksi 
yhteensä 2422 €.

Kaupungilta haetaan toiminta-avustusta 400 € ja liikunta-avustusta keilailutapahtumaan 500 €.

Kotimaan avulta saatiin avustus 340€ kohdennettuna Livohkan leirin harrastetoiminnan 
järjestämiseen.


