
YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA 3/2021

Hallitus

Aika Perjantaina 19.11.2021 klo 16

Paikka Järjestötalo Vakassa

Läsnä Merja Kaivo-oja puheenjohtaja

Osmo Turkki varapuheenjohtaja

  Matti Ollikainen sihteeri

 Janne Kananen jäsen

 Paula Ollikainen jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Alustava kutsu edellisessä kokouksessa pe 10.9.21, sähköpostissa kutsu ma 
15.11.21.

ESITYS: Kokous avattiin. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.12 ja se todettiin 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 2/2021 pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille tämän 
esityslistan liitteenä (liite 1.).

ESITYS: Hyväksytään pöytäkirja.

PÄÄTÖS:    Pöytäkirja 2/2021 ja muistio 2/2021 hyväksyttiin ja 
allekirjoitettiin.



3 § TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten toivomat lisäykset merkitään esityslistaan tässä kohdassa.

ESITYS:     Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Isien ilta Tuomirannassa torstaina 30.9. klo 18 alkaen, 
        osallistujia yhteensä kolme isää tukijoukkoineen.

Polkuveneen siirtotalkoot 6.10. klo 17 yhteensä 9 henkeä.

Puheenjohtaja osallistui POSOTE20-hankkeen “Järjestöt 
palvelupolulla” -ryhmän kokoukseen etänä pe 22.10.21.
Työryhmä muotoilee ehdotuksen siihen, miten 
järjestölähtöinen auttamistyö huomioidaan Pohjois-Savon 
hyvinvointialueilla. Työryhmä muotoilee järjestöille 
kuvauksen siitä, miten valmistautua palveluyhteistyöhön. 
Ryhmässä pohditaan, miten järjestöt integroituvat asiakkaan
palveluihin. Puheenjohtaja jatkaa ryhmän jäsenenä 
jatkossakin.

Yhteinen Teams-kokous Lapin Autismikirjon kanssa ke 
10.11. klo 18 (Posion matkan suunnittelu), osallistujia 
yhteensä 7 henkeä, joista kuusi YSAAsta.

Keilailuilta järjestettiin isänpäivänä su 14.11. klo 15 alkaen 
Liikkeellä ja sitten herkuteltiin pizzoilla yläkerran 
kokoustilassa. Osallistujia oli yhteensä 21 henkeä.

5 § AUTISMIN TALVIPÄIVÄT 2022 TURUSSA

Autismin talvipäivät www.autismiliitto.fi/talvipaivat on Turussa ja verkossa pe-la 11.-
12.2.2022. Teemana on “Mielen hyvinvointi.” Jäsenetuna Autismiliiton 
jäsenyhdistykset saavat yhdistyksen maksamat osallistujat jäsenhintaan, vaikka olisi 
useampi kuin yksi lähtijä. Jäsenhinta on 200 € / 2 pv ja 150 € / 1 pv. Hinnat sisältävät
tapahtuman tarjoiluineen, osallistujamateriaalin sekä etäalustan käytön 
luentotallenteineen. Etänä jäsenhinta on 140 € / 2 pv ja 90 € / 1 pv. Maksaessa tulee
laittaa lisätietokenttään teksti "Jäsenetu, maksajana Autismiliiton jäsenyhdistys".

Toisena vaihtoehtona on järjestää vertaistoimintana etäkatsomoita yhdessä jäsenten
kanssa. Hinta etäkatsomolinkille on 160e/2pvä, 120e/1pvä. Ehtona hinnalle on, että 
maksajana on yhdistys, muuten siihen pätevät samat peruutusehdot kuin muidenkin 
ilmoittautumiseen eli voi perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. 

http://www.autismiliitto.fi/talvipaivat


Etäkatsomon voitte varata täältä: 
https://link.webropolsurveys.com/S/E20B75632327D991 (26.10.21 pj:n s-postissa)

ESITYS: Puheenjohtaja ei ole koskaan aiemmin osallistunut talvipäiville 
ja olisi nyt kiinnostunut lähtemään. Hän maksaisi matkat ja majoituksen 
itse ja ottaisi työstään palkattoman vapaan pe-päiväksi, mutta anoo 
yhdistykseltä tukea osallistumismaksuun. Onko muita kiinnostuneita?

Vai onko kiinnostusta etäkatsomon järjestämiseen? Kuka koppaa? 
Missä pidetään?

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja lähtee. Yhdistys maksaa osallistumismaksun 
molemmilta päiviltä.

 

6 § YSAA ry VAIHTUI YSA ry:ksi

ESITYS: Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry uusi sääntönsä ja 
muutti nimensä Ylä-Savon Autismiyhdistys ry:ksi 1.10.2021 alkaen 
Patentti- ja rekisterihallituksessa. Samalla päivitettiin puheenjohtaja-
tiedot. Puheenjohtaja on ilmoittanut asiasta Autismiliittoon 13.11.2021. 
Uudet säännöt on liitteellä 2.

PÄÄTÖS:  Merkittiin tiedoksi.

7 § JÄSENYHDISTYSAVUSTUSHAKEMUS

ESITYS: Puheenjohtaja teki Autismiliitolle 
jäsenyhdistysavustushakemuksen, jossa haettiin lisärahoitusta tulevaan 
teatteriretkeen (teatteriliput ja väliaikatarjoilut) 370€  ja Korallit-uimarien 
syyskauden päättäjäisiin la 11.12. Klo 11-12 (ohjaajan muistaminen ja 
tarjoilut) 90€ eli yhteensä 460€. Pj tiedusteli myös, voisiko yhdistys 
hakea tukea sähköisten alustojen käyttämiseen (esim. tallennustila, 
Teams) ja vastaus oli myönteinen. Onko tällaiselle tarvetta?

PÄÄTÖS: Perehdytään tarkemmin asiaan. Puheenjohtaja on 
Autismiliittoon yhteydessä ja voi hakea avustusta tarpeellisiin 
katsomiinsa asioihin.

8 § KOTIMAANAPUUN HAKEMUS

Kotimaanapu-keräyksessä viime keväänä kerättiin varoja autististen lasten ja 
nuorten toimintaan. Puheenjohtaja ja Lapin Autisminkirjo ry:n pj laativat yhdessä 
anomuksen ensi kesän Livohka-leiriin Posiolla 4.-7.8.22 Kotimaanapu-keräyksen 
rahoista. Avustusta haettiin leiriaktiviteettien kuluihin.

https://link.webropolsurveys.com/S/E20B75632327D991


ESITYS: Avustuksen hakemisesta päätettiin Teams-palaverissa 
10.11.21. Susanna Pirnes ja Merja Kaivo-oja laativat ja lähettivät 
hakemuksen alkuviikosta 46.

PÄÄTÖS:    Em. henkilöt laativat ja lähettävät hakemuksen 30.11 mennessä.

9 § PJ JÄRJESTÖT PALVELUPOLULLA-RYHMÄN JÄSENEKSI

Tulevaan POSOTE20-hankkeeseen liittyen puheenjohtaja liittyi Järjestöt 
palvelupolulla-työryhmän jäseneksi. Kokouksia on etänä noin joka toinen viikko. 
Työryhmä muotoilee ehdotuksen siihen, miten järjestölähtöinen auttamistyö 
huomioidaan Pohjois-Savon hyvinvointialueilla. Työryhmä muotoilee järjestöille 
kuvauksen siitä, miten valmistautua palveluyhteistyöhön.

ESITYS:

PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi. Merja jatkaa työryhmässä.

10 § VAMMAISNEUVOSTON KUTSU KOKOUKSEEN

Toimintaohjeensa mukaisesti vammaisneuvosto kutsuu vammaisyhdistysten 
edustajia yhteiseen kokoukseen. Kokouksessa esitellään uusi vammaisneuvosto 
kaudelle 2021 - 2025 ja suunnitellaan yhdessä toimintaa vuodelle 2022.
Kokous pidetään keskiviikkona 8.12.2021 klo 13 kulttuurikeskuksen Karl Collan -
salissa.  Kokouksen jälkeen on ruokailu. Yhdistyksestämme toivotaan 1 - 2 
edustajaa. Ilmoittautumiset Eila Huuskolle 30.11. mennessä sähköpostilla 
eila.huusko@hengitysyhdistys.fi, puhelimitse tai tekstiviestillä puh. 044 559 2210.  
Ilmoita samalla ruoka-ainerajoitukset.

ESITYS: Puheenjohtaja osallistuu kokoukseen, mikäli päivätyöltään ehtii. Jos hän ei 
pääse, ketkä lähtevät?

PÄÄTÖS: Jos puheenjohtaja on estynyt menemästä, niin Paula ja Matti voivat 
mennä ko.tilaisuuteen.

11 § TULEVAA TOIMINTAA

ESITYS:

Äitien ilta siirretään keväälle.

Korallit-uinnit jatkuvat Laila Kämäräisen (Liike) ohjaamana lauantaisin 
klo 10-11  27.11. 11.12., 22.1.22, 5.2.,19.2., 5.3., 19.3., 2.4., ja 
23.4.22. Syyskauden päättäjäistilaisuutta voitaisiin viettää la 11.12. klo 
11-12 uimahallin kokoustilassa herkuttelun merkeissä ja samalla 
muistaa Laila-vetäjää. Kuka ottaa järjestelyvastuun?

Teatteriretki pe 10.12.21 klo 19 “Sademies” Kuopion 
kaupunginteatterissa, ilmoittautuneita yhteensä 8 henkeä, Janne 
organisoi kyytijärjestelyt ja mahdolliset väliaikatarjoilut

mailto:eila.huusko@hengitysyhdistys.fi


Joulukuusiretki la 18.12. klo 12 kokoontuminen Kauppis-Heikin koulun 
edessä Peltosalmentie 11, menemme Ohenmäen laavulle Osmon 
vetämänä, jossa paistetaan makkarat ja etsitään kuusia.

Alkuvuoden 2022 toimintaa?

Vuosikokous la 19.3.22 klo 12 Ylä-Savon Vakassa

Livohkan leiri 4.-7.8.22 Posiolla, lähtijöiden kartoittaminen?

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja hoitaa tarjoilun ja muistamislahjan 
vesiliikunnan vetäjälle, Lailalle,

Jannen jäätyä pois teatteriretkestä niin vastuun siitä ottaa Osmo. 
Puheenjohtaja järjestää väliaikatarjoilun.

Joulukuusiretkelle lähtevät ilmoittavat lähdöstään15.12 mennessä 
Osmolle.

12 § UUDET JÄSENET

ESITYS: Uusia jäsenhakemuksia on kaksi (ks. liite 3.).  Hyväksytään 
uudet jäsenet. Sihteeri lisää heidät postituslistalle ja tiedottaa 
Autismiliittoa jäseneksi hyväksymisestä. Laaditaanko “Tervetuloa”-
viesti?

PÄÄTÖS: Uudet jäsenet hyväksyttiin jäseniksi. Heille lähetetään 
”Tervetuloa”- viesti ja tiedotetaan Autismiliittoa jäseniksi hyväksymisistä.

13 § MUUT ASIAT  

ESITYS: Muut esille tulevat asiat käsitellään tässä.

PÄÄTÖS: Osmon esityksenä lähetetään aloite vammaisneuvostolle ja 
POSOTE20-hankkeelle.

14 § SEURAAVA KOKOUS JA TEAMS-KOKOUKSET LAK:n kanssa

ESITYS: YSA:n hallituksen kokous su 9.1.22 klo 18 Yhdistystalo 
Vakassa. Yhteinen Teams-kokous Lapin Autismikirjon kanssa ke 
16.2.22 klo 18 (mm. Livohka, vaikuttaminen vammaisneuvostoissa, 
Autismitietoisuuden viikon suunnittelu). YSAA:n hallituksen kokous 
19.11. klo 16 Yhdistystalo Vakassa.

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.

15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



                  Kokous päättyi klo 17.55.

 

_____________________________                   ___________________________

puheenjohtaja sihteeri

LIITE 1. EDELLISEN KOKOUKSEN 2/2021 PÖYTÄKIRJA

YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY  

PÖYTÄKIRJA 2/2021

Hallitus      

 

 

Aika   Perjantaina 10.9.2021 klo 15  

 

 

Paikka  Tuomirannassa

 

 

Läsnä    Osmo Turkki varapuheenjohtaja

         Merja Kaivo-oja puheenjohtaja

         Matti Ollikainen sihteeri

         Janne Kananen



   

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Alustava, suullinen kutsu edellisessä Teams-kokouksessa pe 16.7.21, sähköpostissa

kutsu pe 27.8.21 ja liitteineen ma 8.9.21.

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

 

Edellisen, epävirallisen kokouksen 2/2021 muistio on lähetetty hallituksen jäsenille

tämän esityslistan liitteenä.

 

ESITYS:  Hyväksytään muistio.

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin muistio ja siihen merkityt päätökset.

                  Esitykset ja kokouksen päätökset jatkossa numeroidaan alkaen numerosta 1.

 

 

3 § TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten lisäykset esityslistaan merkitään tässä kohdassa.

 

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

 

 

4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

 

ESITYS:  



Kolme perhettä (yhteensä 10 henkeä) osallistui INTO-hankkeen

tukemalle Kiilopään opintomatkalle yhdessä Lapin Autismikirjo

ry:n kanssa. Matka onnistui erinomaisesti. Hankkeelle on

tehty selvitys toiminnasta ja rahoitushakemus hyväksytyistä kuluista

lähetetään. Asiaa käsitellään kokouksessa tarkemmin kohdassa 8 §

KIILOPÄÄN KULUT. Kokouskutsun liitteenä oli Kiilopään raportti, joka

on toimitettu Ylä-Savon Veturille ja jota käytettiin myös lehtijutun

materiaalina syksyn Autismi-lehteen.

Sunnuntaina 22.8. viisi perhettä, yhteensä 18 henkeä osallistui

virkistysiltaan Elsi Honkasen luona Riitamäessä. Söimme lettuja ja

kalaa, saunoimme savusaunassa ja kylvimme paljussa.

 

PÄÄTÖS:  Merkitään tiedoksi.

 

5 § YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTI JA SÄHKÖINEN TALLENTAMINEN

 

ESITYS: Heinäkuun etäkokouksessa päätettiin ottaa käyttöön

yhdistyksen oma sähköposti ja tallennustila. Kokemuksia?

  

PÄÄTÖS: Jatketaan käyttöä

 

 

6 § SIVIS-TUNNUS  

Puheenjohtaja osallistui Autismiliiton koulutukseen 19.8.21 Zoomissa, jossa kerrottiin

Siviksen koulutustuesta esim. vertaisryhmille.  

Autismiliitto on liittynyt Opintokeskus Siviksen jäseneksi vuoden 2021 alusta. Autismiliitto on yksi  

Opintokeskus Siviksen 75 jäsenestä. Sivis on järjestöjen oppilaitos ja tukee jäsenjärjestöjen

koulutusta monin eri tavoin – myös taloudellisesti.

Sivis tukee taloudellisesti jäsentensä omaehtoista koulutustoimintaa. Koulutukset lähtevät aina

järjestön omista tarpeista. Koulutukset ovat luentoja, seminaareja tai webinaareja, joissa on

tarkoituksena oppia jotakin uutta tietoa tai taitoa joko lähiopeuksena tai verkossa. Koulutuksissa on

aina kouluttaja, olipa hän sitten järjestön työntekijä tai ulkopuolinen. Koulutukset kestävät vähintään



yhden opetustunnin (45 min). Koulutuksissa tulee olla vähintään seitsemän osallistujaa, jotka ovat yli

15-vuotiaita.

Tuki koulutuksille on 1.6.2021 29 e / opetustunti (45 min) ja Siviksen tuki voi olla enintään 55 %  

toteutuneista kuluista. Koulutusten hallinnointi käy kätevästi Sivis-verkossa, joka on Siviksen

koulutuksen hallinnointijärjestelmä.  

Kenen tulisi hakea Sivis-tunnukset?  

• Yhdistyksen järjestettävästä toiminnasta vastaavien eli niiden, jotka pääsääntöisesti  

järjestävät tilaisuuksia, koulutuksia, vertaisryhmiä ym.

 

ESITYS: Yhdistykselle ei vielä tehdä Sivis-tunnuksia, mutta asiaan

palataan tarvittaessa myöhemmin, jos tarvetta esim.

vertaisryhmälle  ilmenee.

 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

 

 

7 § TULEVAA TOIMINTAA

-Äitien ilta Tuomirannassa peruttiin osallistujien vähyyden vuoksi.

 

-Isien ilta Tuomirannassa siirrettiin pidettäväksi 1.10 alkaen klo 18.00

 

-Joulukuusiretki lauantaina 18.12 alkaen klo 12.00. Osmo hakee kaupungilta tarvittavat

luvat ja on yhdyshenkilönä.

 

-Korallit-uinnit alkavat Laila Kämäräisen (Liike) ohjaamana lauantaisin klo

10-11 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. 11.12., 22.1.22, 5.2.,

19.2., 5.3., 19.3., 2.4., ja 23.4.22.

 

-Kuopion kaupunginteatterissa on tulossa esitys nimeltä Sademies. Janne varaa lippuja

perjantaina 10.12 klo 19.00 pidettävään esitykseen.

 

Minna Niskaselta tuli toive koulutuksesta ja tiedonsiirrosta ADHD:sta



vanhemmille. Miten reagoimme?

Valitettavasti emme voi vastata toiveisiin

 

Lapin Autisminkirjo ry. otti suunnitteluvastuun yhteisen leirin järjestämisestä to-su 4.-

7.8.22. Majapaikkana olisi JHL:n Livohka Posiolla.  

https://www.jhl.fi/jasenyys/vapaa-ajan-edut/lomatarjonta/livohka/

 

Susanna Pirnes on varannut ajalle 4.-7.8.22 4x4 hengen mökki ja 3x2 hengen mökit.

Hän pyysi tarjouksen majoituksesta ja ruokailuista.  

Paikka sijaitsee 52 kilometriä Kuusamosta Livojärven rannalla. Retkikohteita olisi

Korouoma, Riisitunturi jne. Lisäksi järvellä voi tietysti uida ja meloa. Mahdollisuus

hankkia opastettu retki (ulkoinen palveluntarjoaja) sekä vuokrata kanootteja. Lisäksi

Posiolla olisi mahdollista käydä tutustumassa Pentikin tehtaaseen.

 

8 § KIILOPÄÄN KULUT  

Kiilopään kuluista on maksettu majoituskulut ja Tankavaaran pääsyliput. Matkakulut

tulisi vielä maksaa yhdistyksen tililtä kullekin osallistujaperheelle, jotta ne voidaan

puolestaan laskuttaa Ylä-Savon Veturilta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

tilittivät yhdistykselle kumpikin 750 euron korottoman lainan, että yhdistyksen varat

riittävät maksuihin. Kokouskutsun liitteenä on laskelma kuluista.

 

ESITYS: Kullekin perheelle maksetaan laskelman mukaisesti   kilometrikorvaukset

sekä meno- että paluumatkasta sekä siirtymistä matkakohteessa 459,36€

yhdistyksen tililtä. Kilometrikorvausta pienennettiin 0.43€/km:sta 0,33€/km:een, jotta

kompensoitiin laskuvirhettä ja henkilömäärän muutosta yhdeksästä kymmeneen

henkeen. Lisäksi meno- ja paluumatkan lounaskulut korvataan yhdistyksen tililtä.  

 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

 

9 § MUUT ASIAT   

Yhdistyksen nimen ja sääntöjen muutos (jätettiin 5.8.21) on Patentti- ja

rekisterihallituksessa vielä vireillä ja käsittelyssä. Näin ollen etäkokoukset eivät vielä

https://www.jhl.fi/jasenyys/vapaa-ajan-edut/lomatarjonta/livohka/


onnistu.

 

ESITYS: Jatketaan nykyisen nimen ja aiempien sääntöjen

noudattamista  niin kauan, että PRH on käsitellyt asian loppuun.  

 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

 

Autismiliiton avustus: Liiton vuoden 2021 jäsenyhdistysavustuksesta jäi jakamatta

2800 € ensimmäisessä avustusjaossa. Nyt voitte hakea lisäavustusta.

Huomioittehan kuitenkin, että avustusta tulee hakea eri tarkoituksiin, kuin

mahdollisesti jo aikaisemmin myönnettyjä avustuksia.

Kirjallinen ja allekirjoitettu hakemus tulee toimittaa 4.10.2021 klo 16 mennessä

Autismiliitolle. Hakemuksessa tulee olla selkeästi avustuksen käyttötarkoitus.

Liitteenä sähköinen hakemuslomake.

 

ESITYS: Ei jätetä hakemusta

 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

 

10 § SEURAAVA KOKOUS JA TEAMS-KOKOUKSET LAK:n kanssa

 

ESITYS: Yhteiset Teams-kokoukset Lapin Autismikirjon kanssa ke 10.11. klo 18

(Posion matkan suunnittelu) ja ke 16.2.22 klo 18 (Autismitietoisuuden viikon

suunnittelu). YSAA:n hallituksen kokous 19.11. klo 16 Yhdistystalo Vakassa.

  

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen

 

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

     Kokous päättyi klo.16.46

  

  



  

_____________________________                   ___________________________

puheenjohtaja                                                             sihteeri

LIITE 2. YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY:N UUDET SÄÄNNÖT:

Alueellisen autismiyhdistyksen mallisäännöt

 

 

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

 

1 § Yhdistyksen nimi on Ylä-Savon Autismiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka 
on Iisalmen kaupunki ja toimialueena Ylä-Savo.

 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on tukea autismikirjon ihmisiä ja heidän läheisiään,
lisätä tietoa autismikirjosta ja edistää autismikirjon ihmisten sekä heidän 
läheistensä oikeuksien toteutumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

1) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja tarkoitukseensa kuuluvissa asioissa päättäjille,

viranomaisille ja asiantuntijoille

2) harjoittaa neuvonta-, valmennus-, koulutus- sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaa

3) hankkia ja välittää kuntoutukseen liittyviä julkaisuja, tarvikkeita ja palveluja taloudellista 
hyötyä tavoittelematta

4) pitää kokouksia ja muita tilaisuuksia sekä järjestää retkiä ja muuta vastaavanlaista

jäsenistötoimintaa

5) toimia yhteistyössä vastaavien yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä päättäjien,

viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

1) jäsentensä jäsenmaksujen lisäksi vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

2) perustamaan rahastoja ja omistamaan tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta



3) asianmukaisen luvan saatuaan järjestämään arpajaisia, rahakeräyksiä ja myyjäisiä

 

JÄSENET

 

3 § Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, 
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja 
kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut 
yhdistyksen toimintaa.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen 
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa 
taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5 § Jäsenmaksu

Jokainen yhdistyksen jäsen suorittaa kalenterivuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden 
päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri 
jäsenryhmille.

 

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä 1–3 varajäsentä. Puheenjohtajan 
toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja muiden hallituksen jäsenten 
toimikausi on kaksi vuotta vuosikokouksesta alkaen. Vuositatin on erovuorossa 
puolet hallituksen jäsenistä, ensimmäisellä kerralla arvan määrääminä. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi järjestää kokouksia myös 
etäyhteydellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti

 

johtaa yhdistyksen yleistä toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten 
päätösten mukaisesti,

valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat päätösehdotuksiksi ja kutsua 
kokous koolle sekä huolehtia äänestysten toimeenpanosta,

tehdä esityksiä yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,

hyväksyä jäsenet 5 §:n mukaisesti

huolehtia yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,

ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia työehdot,

toimittaa Autismiliitto ry:hyn sen pyytämät selvitykset ja tiedot,

pitää yhteyttä viranomaisiin sekä autististen henkilöiden parissa työskenteleviin koti- 
ja ulkomaisiin yhteisöihin ja säätiöihin.

 

 

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai

rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

 

 

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään 
kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 
hallitukselle.



 

10 § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun 
loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella 
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla 
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen 
päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla 
ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

12 § Vuosikokous

 Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruudet.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai 
kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.



10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat 
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 
samaan tarkoitukseen.

LIITE 3. UUDET JÄSENET:

Valinta: Ylä-Savon Autismiyhdistys ry

Sukunimi: Remes
Etunimi: Tiina
Osoite: Pekkalantie 20
Postinumero: 70940
Postitoimipaikka: Jännevirta Kuopio
Kotipaikka (= kunta/kaupunki): Kuopio
E-mail: Hessujatiina@gmail.com
Minut saa liittää yhdistyksen sähköpostilistoille, jotta saan tietoa toiminnasta ja tapahtumista.: Kyllä, haluan 
postituslistalle
Osoitetietoni saa luovuttaa Autismiliiton postitusrekisteriin Autismi-lehden postitusta varten.: Kyllä, haluan 
Autismi-lehden.
Hyväksyn antamieni tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.:
- Hyväksyn tietosuojakäytännöt

Valinta: Ylä-Savon Autismiyhdistys ry
Sukunimi: Piia
Etunimi: Parviainen
Osoite: Yhtyläntie 12A1
Postinumero: 74700
Postitoimipaikka: Kiuruvesi
Kotipaikka (= kunta/kaupunki): Kiuruvesi
E-mail: Piiavallius@hotmail.com
Minut saa liittää yhdistyksen sähköpostilistoille, jotta saan tietoa toiminnasta ja tapahtumista.: Kyllä, haluan 
postituslistalle
Osoitetietoni saa luovuttaa Autismiliiton postitusrekisteriin Autismi-lehden postitusta varten.: Kyllä, haluan 
Autismi-lehden.
Hyväksyn antamieni tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.:
- Hyväksyn tietosuojakäytännöt
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