
YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY

PÖYTÄKIRJA  3/2022

Hallitus

Aika lauantaina 11.6.2022 klo 12.30

Paikka Tuomirannassa, tarvittaessa linkki myös Teamsiin

                                       kokouslinkki Teamsiin

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 28.2.22, sähköpostissa kutsu 9.6.22.

ESITYS: Kokous avattiin  klo 12.52. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 2/2022 pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille tämän 
esityslistan liitteenä (liite 1.).

ESITYS: Hyväksytään pöytäkirja.

PÄÄTÖS:    Hyväksyttiin

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YjAwMjUwZTItZDJhMC00MTVlLTkyMDEtNmQ4ZTAxNjNmNDJi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2226089cc8-96ad-4107-bf71-69d2bf05171a%22%2C%22Oid%22%3A%22e8454edd-f58f-4c1f-82c6-4fba0b703d1a%22%7D


3 § TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten toivomat lisäykset merkitään esityslistaan tässä kohdassa.

Vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Tilinpitoasiakirjojen toimittaminen Autismiliitolle.

ESITYS:     Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Perjantaiksi 11.3. klo 14 alkaen suunniteltu Tuomiranta-Ohenmäen laavu-
lumikenkäkävely jouduttiin perumaan osallistujien puutteen vuoksi. Myös jäätilanne 
vaikeutti järjestelyjä.

Marjo Häyryn kanssa Teams-tapaamisessa pj keskusteli yhdistysasioista 
keskiviikkona 23.3. klo 18 alkaen. Katso erillinen pykälä 8.

Vuosikokous oli lauantaina 2.4. klo 12 alkaen Yhdistystalo Vakassa. Osallistujia oli 
seitsemän henkeä. Liisa Husso, Teemu Kananen ja Elias Salminen lupautuivat 
varajäseniksi hallitukseen.

Autismitietoisuuden viikolla 28.3.-3.4.22 järjestettiin Rutakko-kirjastoissa 
materiaalinäyttely autismikirjon teoksista ja liiton materiaaleista. Näyttelyt saivat 
positiivista palautetta.

Korallit-uintien kauden päättäjäiset olivat Rossossa lauantaina 23.4. klo 12, jossa 
syötiin pizzaa. Paikalla oli yhteensä 14 henkeä.

Tuomirannan talkoot la 7.5. klo 10 alkaen; 7 osallistujaa YSA:sta.

Sunnuntaina 15.5. klo 13 alkaen retkeiltiin Lapinlahdella kansallismaisemassa 
Väisälänmäen polulla yhdeksän hengen voimin. 

Matti osallistui vammais- ja ikäihmisten neuvostojen järjestämään Saavutettavuus-
keskustelutilaisuuteen ke 18.5. klo 13 alkaen Kulttuurikeskuksella.

Paula osallistui Vanuli ry:n vuosikokoukseen ke 18.5. klo 16 Tuomirannassa.

Lauantaina 21.5. klo 10 järjestettiin elokuvateatteri Kuvalippaassa aistiystävällinen 
elokuvaesitys “Muumi-papan urotyöt - Erään nuoren Muumin seikkailut” Liisan 
hienosti organisoimana. Lippu 10€/kpl oli omakustanteinen. Osallistujia oli 24 
henkeä.

5 § LAUSUNTO VAMMAISPALVELULAISTA



Sosiaali- ja terveysministeriöstä lähti viikolla 8 lausuntokierrokselle kauan odotettu ja pitkään
ja hartaasti valmisteltu ehdotus vammaispalvelulakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. 
Esitys on merkittävä ja Autismiliitto tulee antamaan siitä oman lausunnon ja vaikuttamaan 
myös Vammaisfoorumin vastaavaan lausuntoon. Autismiliitto keräsi jäsenyhdistysten 
näkemyksiä, kommentteja ja muutosehdotuksia vammaispalvelulain ja siihen liittyvien 
muitten lakien uudistuksiin. Puheenjohtaja postitti Autismiliiton kirjeen hallituksen jäsenille 
tiedoksi 8.3.22 ja varapuheenjohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa vastasivat kyselyyn 
12.3.2022.

ESITYS:     Hallitukselle tiedoksi. 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi

6 § YHDISTYSTEN YHTEISTYÖILTA

Yhdistysten yhteistyöilta järjestettiin Ylä-Savon Vakassa ke 16.3.22  Illassa saatiin 
tietoa mm. Hyvinvointitarjotin.fi-verkostosta.

ESITYS:    Jannen oli tarkoitus osallistua, mutta hän oli estynyt 
menemästä ko. iltaan

PÄÄTÖS: Ei siis edustusta

7§ SÄÄSTÖPANKKI OPTIAN AVUSTUS

ESITYS:    Hyviä tekoja 2022-keräykseen pj laittoi 22.3. ehdotuksen 
yhdistyksemme tukemisesta. Saimme 500€ käyttöömme Livohka-leiriä 
varten. Osmo ja Merja vastasivat kyselyyn avustukseen liittyen.

PÄÄTÖS: Merkitään tiedoksi

8§ MARJO HÄYRYN TAPAAMINEN

ESITYS:   Tapaamisessa keskusteltiin:

 Autismiliiton järjestämästä koulutuksesta alueellamme yhteistyössä Ejsveijkeitten 
kanssa; mietintämyssyyn

 Autismiliiton juhannuskalenteriin vinkki Livohkan yhteistyöleiristämme
 Facebookin PuSi-ryhmään toinenkin jäsen yhdistyksestämme, kuka ilmoittautuu?
 Some-päivityksiin halukas (Canva)?

PÄÄTÖS: Paula lupautui liittymään facebookin Pusi-ryhmään.

9§ LIVOHKA-LEIRI

ESITYS:   Käydään läpi Livohka-leirin ohjelmaa (liite 2.) ja budjettia 
(liitetiedosto) tarkemmin. 



PÄÄTÖS: Maastopyöräilyä (fatbike) vain 1 vrk:n aikana.

10§ MUUTOKSIA JÄSENLUETTELOSSA

ESITYS:  Sanna Leviäkangas ja Niina Laukkanen eroavia jäseniä:

 Sannukka@gmail.com eli Sanna Leviäkangas ilmoitti, ettei ole jäsen ja on jo aiemmin ilmoittanut 
asiasta -> pahoittelin, poistin sähköpostilistalta, onko jäsenluettelossa yhä? Autismiliitossa?

Niina Laukkanen; soitto -> ei enää töissä sotella-> poisto jäsenlistalta

PÄÄTÖS: Sanna Leviäkankaan osalta asia korjattu.

Niina Laukkanen poistetaan yhdistyksen jäsenyydestä maksamattomien 
jäsenmaksujen vuoksi.

11 §  AIESOPIMUS TSAU ry:n kanssa

ESITYS: Aiesopimus TSAUn kanssa, puheenjohtaja allekirjoitti 29.5.22, ei sido mihinkään, mutta 
mahdollistaa kouluttautumisen Zoomissa: Aiesopimus on alustava ilmoitus osallistua TSAU ry:n 
järjestämään muille alueyhdistyksille suunnattavaan vertaisvoimaantumisen koulutukseen. 
Koulutuksen tavoitteena on jakaa Pirkanmaalla kehitettyjä vertaisvoimaantumisen mallia muiden 
Autismiliiton alueellisten jäsenyhdistysten käyttöön. Suunniteltujen koulutusten ajankohta on alkaen
keväällä 2023, mikäli nyt haettava STEA-rahoitus toteutuu. Ylä-Savon Autismiyhdistys ry:n jäseniä 
osallistuu hankkeessa toteutettaviin koulutuksiin. Koulutukset toteutetaan verkossa valtakunnallisina
yhdistysten yhteisinä Zoom-tapaamisina, jotta osallistuminen niihin on mahdollista maakunnasta 
riippumatta yhdenvertaisesti. Sopimuksen osapuolet: Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry ja 
Ylä-Savon Autismiyhdistys ry.

PÄÄTÖS:  Merkittiin tiedoksi

12 § TULEVAA TOIMINTAA

ESITYS: 

Lauantaina 11.6. klo 14 alkaen virkistyspäivä Tuomirannassa 
saunomisen, yhdessä pelailun, melomisen ja pizzan syönnin merkeissä.

Äitien ilta pe 17.6. klo 18 Tuomirannassa saunomisen, herkuttelun ja 
keskustelun merkeissä.

Lastenteatteriesitys “Koko kaupungin Vinski” Siilinjärvellä su 17.7. klo 
14; alustava varaus 15 kpl 15€ aikuisten ryhmälippuja ja 10 kpl 10€ 
lasten lippuja (yht. 325€) sekä väliaikatarjoilu kahvi/limppa ja kahvileipä 

mailto:Sannukka@gmail.com


esim. munkki yht. 5€/hlö ja Kivikylän makkara 2€/kpl. Liisa varmistaa 
lähtijät 20.6. mennessä. 

Livohka-leiri 4.-7.8., johon viisi perhettä ja yhteensä 16 henkeä 
lähdössä. Lapin Autismikirjo ry ei lähde leirille yhteistyökumppaniksi. 
Marjo Häyry mukana etänä pe-iltana klo 18. 

Elsi Honkasen pihassa virkistysilta su 21.8. klo 15 alkaen.

Isien ilta??

Korallit-uinnit syksyllä? /Kuntosalitreenit uimahallin sulkuajan tilalle?

Elokuvateatteriesitys?

Syysretki?

Iisalmen vammaisneuvosto: Janne varajäsenenä 30.6.2023 saakka, 
jonka jälkeen 1.7.2023 alkaen varsinaisena jäsenenä.

PÄÄTÖS: Isien ilta suunnitteluasteella.

Korallit-ryhmän jatkoa syksyllä selvitellään.

Elokuvateatteriesitys ja mahdollinen syysretki harkinnassa.

Muut tapahtumat hyväksyttiin.

13 § MUUT ASIAT 

ESITYS:  Vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

Tilinpitoasiakirjojen toimittaminen Autismiliittoon.

PÄÄTÖS:  Vuosikokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

Sihteeri ottaa yhteytää Autismiliittoon ja tiedustelee miloin ja missä 
muodossa tilinpitoasiakirjat pitää toimittaa.

14 §  SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS 

ESITYS: Sunnuntaina 4.9. klo 13 Tuomirannassa. 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin



15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päättyi klo 14.18

____________________   ___________________________ 

       puheenjohtaja                                      sihteeri


