Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2015

Vuosi 2015 on jälleen ollut aktiivinen ja uusia mahdollisuuksia avannut toimintavuosi
yhdistyksessämme. Kesällä tehtiin ensimmäinen pitempi retki Oulangan kansallispuistoon,
syksyllä aloitettiin autistinuorten oma sisupartiotoiminta, Tuomirannan leiritupaa on
ahkerasti käytetty ja talkootoimintaan aktiivisesti osallistuttu. Syksyllä otettiin käyttöön uusi
värikäs ja entistä monipuolisempi kotisivu netissä
Myös vanhat toimintamuodot on onnistuttu säilyttämään. Suuri kiitos lankeaa taloudellisten
resurssien osalta tukijoillemme Autismi- ja Aspergerliitolle, Finnish Flash ry:lle, Olvisäätiölle ja Iisalmen kaupungille. Mikään ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman aktiivisia
vapaaehtoistoimijoita.
Seuraavassa vuosikertomuksessa on otettu käyttöön tapa verrata numeerisia tietoja
edelliseen vuoteen silloin kun se on ollut mahdollista.
VUOSIKOKOUS
Pidettiin 22.3.2015 Kirkonsalmen Palvelukodin kerhohuoneessa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Osmo Turkki. Erovuoroisista valittiin uudestaan Merja Kaivo-oja ja
Matti Ollikainen, uutena tuli hallitukseen Marja-Leena Kangasniemi.
Kokouksen alussa projektipäällikkö Maarit Mykkänen kertoo aiheesta ”Tuettu
päätöksenteko”.
HALLITUS
Hallitus kokoontui kuusi (viisi) kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 63 (55).
Varapuheenjohtajana ja retkivastaavana on toiminut Merja Kaivo-oja,
sihteerinä, rahastonhoitajana, kotisivujen ylläpitäjänä sekä kaluston ja kirjaston
hoitajana Matti Ollikainen, uintiasioita hoitanut Janne Kananen, äitien iltojen
järjestelijänä Paula Ollikainen, tiedottajana Osmo Turkki.
Kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistoimintana, yhdistyksellä ei ole palkallista
työvoimaa.
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, jäsenistöä on listalla 34 perhettä.
AUTISMITIEDOTUS
Iisalmen terveyskeskuksen aulassa on tiedote YSAA:n toiminnasta.
Yhdistyksen uusittu 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. Uusia yhdistyksen toimintaesitteitä
monistettiin. Jäsenperheille tulee Autismi-lehti.

Yhdistyksen toiminta on ollut esillä myös lehdissä. Oulangan retkestä oli
selostus Autismi-lehdessä 4/2015 ja sisupartion alkamisesta Järvi-Suomen
Partiolaisten julkaisussa Liplatus 4/2015.
KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
Autismiin perehdyttävä koulutustilaisuus pyrittiin järjestämään syyskuussa
yhdessä Autismiliiton kanssa, mutta se jouduttiin perumaan osanottajien
vähyyden vuoksi. Autismin kirjon asioita ja erityistarpeita on pidetty esillä niissä
erilaisissa ohjaus- ja toimintaryhmissä, joissa yhdistys on ollut edustettuna:
Iisalmen vammaisneuvostossa, Savaksen terveyspalveluprojektin (Tepa)
ohjausryhmässä, Aune-osaajaryhmässä, Toimisäätiön Partopreniprojektin
ohjausryhmässä jne..
Varapuheenjohtaja Merja Kaivo-oja käytti puheenvuoron omaisen
näkökulmasta Itsemääräämisoikeutta käsitelleessä tilaisuudessa Ilvolanpirtissä
10.3..
Puheenjohtaja kävi Savon Ammatti- ja Aikuisoppilaitoksessa pitämässä
koulutusta opiskelijoille kokemuskouluttajana 15.4..
Yhdistyksemme oli mukana perustettaessa 4.5. vammais-, nuoriso- ja
liikuntayhdistysten yhteistyöyhdistystä Vanuli ry:tä sekä liittyyi tämän
yhdistyksen jäseneksi. Jäsenyys takaa mahdollisuuden mm. Tuomirannan
leirituvan käyttöön.
YSAA:n jäjestämä koulutus- ja vertaistukiryhmä henkilökohtaisen avun
ohjaajille toteutettiin Merja Luoman johdolla 19.4. alkae4n, mukana 5
avustajaa.
Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut myös Iisalmen vammaisneuvoston
puheenjohtajana, ja siinä ominaisuudessa osallistunut 3.-4.12. valtakunnallisille
vammaisneuvostopäiville Helsingissä sekä ollut Iisalmen vammaispoliittista
ohjelmaa valmistelevan työryhmän jäsenenä.
RETKEILYTOIMINTA
Lumikenkäkävely korvattiin lumenpuutteen vuoksi kävelyretkellä
Kääriänmäelle 21.3.. Lopuksi makkarabileet Kämäräisten pihalla. Mukana 12
henkeä.
Juna-polkupyöräretkelle Iiisalmi-Lapinlahti-Iisalmi 13.6. osallistui 11 henkeä.
Olulanka-retkellä 28.-31.7. oli mukana 9 henkeä.
Rautavaaran Metsäkartanolla 21.-23.8. ”Voimaa vanhemmuuteen” –
kakkosleirillä oli mukana kuusi autismin kirjon perhettä, yhteensä 18 (19)
henkeä.
Huonojen säiden vuoksi jouduttiin melontaretki peruuttamaan.
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

Lumikenkäkävely korvattiin lumenpuutteen vuoksi kävelyretkellä
Kääriänmäelle 21.3.. Lopuksi makkarabileet Kämäräisten pihalla. Mukana 12
henkeä.
Autismin kirjon lasten ja nuorten tanssikurssi jatkui keväällä 8 erityisnuoren ja
heidän ohjaajiensa/avustajiensa kanssa. Vetäjänä oli Päivi Herd ”Nuori
Iisalmi”-yhdistyksestä, toisena vetäjänä Marita Jääskeläinen Lapinlahdelta.
Syksyllä Päivi Herdin apuna toisena vetäjänä oli Tuulia X.
Kesällä 2014 saadun Olvi-säätiön avustuksen turvin on toimintaa laajennettiin
siten, että vuoden 2015 alusta käynnistyi toinenkin erityisnuorten tanssiryhmä.
Siinä oli neljä autistinuorta ja kokoontumispaikka on ollut Kirkonsalmen
autismiyksikkö.
Perinteiseen Keilailuiltaan Pelixirissa 14.11. osallistui 16 (20) henkeä. Iltaan
kuului myös käynti Hesburgerissa.
SISUPARTIO
9.9.2015 aloitti toimintansa erityinen autistisille nuorille tarkoitettu sisupartio
Iisalmen Korvenkävijöiden yhteydessä. Ryhmä otti nimekseen Ahma-vartio ja
se lienee ainoa puhtaasti autisteille tarkoitettu sisupartioryhmä Suomessa.
Mukaan lähti viisi ”sisua”. Vetäjänä on toiminut Osmo Turkki, ja jokaisella
sisulla on ollut oma avustajansa. Rahoitusta on saatu Autismiliitolta erityisen
Taverna-rahoituksen kautta. Tavoitteena on luoda autistisille nuorille oma
ystävä- ja toveriryhmä. . Partiolupaus annettiin itsenäisyyspäivänä
seurakuntatalolla.
.
UIMAKOULU/UIMAOPETUS/VESIJUMPPA AUTISTISILLE LAPSILLE.
Autismin kirjon perheille tarkoitettu harrasteuintiryhmä Korallit jatkui Iisalmen
uimahallissa noin kerran kuussa sunnuntaiaamuisin. Syksyllä ryhmän
toimintaprofiili muuttui vesijumpaksi. Kaupungin säästötavoitteiden vuoksi
taloudellinen vastuu siirtyi myös yhdistykselle ja osallistujille. Vetäjänä on
edelleen toiminut erityisliikuntaohjaaja Sari Kautto.
VANHEMPIEN KESKUSTELURYHMÄ/VERTAISTUKIRYHMÄ
Äitien ilta pidettiin Tuomirannassa la 26.9. neljän (kuuden) äidin voimin.
Isien ilta lykkääntyi edelleen.
TALKOOTOIMINTA
Tuomirannan leirituvan käyttöön saamisen jälkeen erilaiset talkootapahtumat
ovat tulleet merkittäväksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Näitä talkoita on
pidetty polttopuusavotan ja maastotöiden merkeissä 6.3., 10.3. 18.3. ja 25.3.,
myöhemmin keväällä 16.5. ja 6.6. kevätsiivous päärakennuksessa ja kesällä
mm. alueen ruohonleikkuusta ja syksyllä lehtien keräämisestä.
TYÖLLISTYMISTOIMINTA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUS
On pyritty toimimaan autistien työharjoittelun ja työelämään sijoittumisen
toteutumiseksi. On oltu mukana Toimisäätiön ”Partopreni” –hankkeessa.

Autististen nuorten kannalta erittäin vahingollinen valtioneuvoston ratkaisu oli
Luovin toiminnan lopettaminen Iisalmessa kevääseen 2016. Eri kanavia
myöten on pyritty etsimään erityistä tukea tarvitseville nuorille peruskoulun
jälkeisiä II asteen koulutuspaikkoja. Koko Ylä-Savon alueelta tällainen koulutus
päättyy nyt. Pitkät matkat vieraille paikkakunnille ja asuminen siellä ei ole
heidän kannaltaan hyvä ratkaisu.
.
MATERIAALIVARASTO
Matti Ollikainen on huolehtinut materiaalivarastosta, joka sijaitsee
Kirkonsalmen Palvelukodin kerhohuoneessa.
TALOUS
Jäsenmaksutulot ja vanhempien rahoitus ovat edelleen perusrahoituksen
lähteenä. Suuri osa toiminnasta toteutuu vapaaehtoistyön avulla. Avustuksia
on haettu ja saatu mm. Autismiliitolta ja Iisalmen kaupungilta yhteensä 4.400
€. Olvi-säätiöltä erityislasten ja –nuorten tanssikerhotoimintaan 2014-2015
saatuja varoja (yhteensä 2.800 €) on voitu käyttää vielä syksyn 2015 kuluihin.
Tuloja on v. 2015 ollut yhteensä 5 193,95 € (6 337,01 €) . Menot ovat olleet
tuloja suuremmat eli 5 894,17 € (3 665,59 €).
Tilin saldo 30.12.2015 oli 2.501,09 € (2.711,42€). Osa siitä on siirtovaroja
alkaneiden toimintojen jatkamiseksi.
Saaduista avustuksista on tehty erilliset selvitykset avustuksia myöntäneille
tahoille.

