Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014

VUOSIKOKOUS
Pidettiin 16.3.2014 Kirkonsalmen Palvelukodin kerhohuoneessa. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Osmo
Turkki. Erovuoroisista valittiin uudelleen Paula Ollikainen ja Janne Kananen.
Uutena hallitukseen valittiin Anne Mykkänen Kiuruvedeltä.
HALLITUS.
Hallitus kokoontui viisi kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 55.
Varapuheenjohtajana on toiminut Merja Kaivo-oja, sihteerinä Matti Ollikainen,
rahastonhoitajana Jouko Koivunen, kaluston, -kirjaston ja kotisivun hoitajana
Matti Ollikainen, uintiasioita hoitanut Janne Kananen, isien iltojen järjestäjänä
Petri Veteli ja äitien iltojen järjestelijänä Paula Ollikainen, retkivastaavana
Jouko Koivunen, 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. Syksyksi suunniteltiin
kuntoutusohjaaja Tuomo Puruskaisen kanssa kutsuiltaa uusille autismin kirjon
perheille, mutta se siirtyi myöhemmin pidettäväksi. Vuoden lopussa tiedottaja
lähetti passiivisemmille jäsenille kirjeen jäsenluettelon päivittämiseksi.
AUTISMITIEDOTUS
Iisalmen terveyskeskuksen aulassa on tiedote YSAA:n toiminnasta.
Yhdistyksen oma kotisivu (www.ysaayh.com) on pidetty ajan tasalla Matin
toimesta. Sieltä löytyy tietoa niin hallinnon toiminnasta kuin tapahtumista jne..
Jäsentiedotteita on lähetetty sähköpostitse viisi, lisäksi jäsenasioita koskevia
tiedotteita ja kirjeitä.
Jäsentiedotteita on lähetetty vuoden aikana viisi, lisäksi jäsenille (n. 30
perhettä) tulee Autismi-lehti.
KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
Autismiin perehdyttävää koulutusta ei ole erikseen järjestetty. Autismin kirjon
asioita ja erityistarpeita on pidetty esillä niissä erilaisissa ohjaus- ja
toimintaryhmissä, joissa yhdistys on ollut edustettuna: Iisalmen
vammaisneuvostossa, Savaksen terveyspalveluprojektin (Tepa)
ohjausryhmässä, Toimisäätiön Partopreniprojektin ohjausryhmässä jne..
RETKEILYTOIMINTA
Lumikenkäretki jouduttiin perumaan lumen puutteen vuoksi.
Sen sijaan yhdistyksen jäseniä oli mukana tutustumassa Iisalmen
Kehitysvammaisten Tuki ry ja Malike järjestämään ulkoliikuntavälineiden
esittelytapahtumaan Paloisvuorella la 15.2.
Kanoottiretki Iisaareen toteutettiin 11.6. yhteistyössä Iisalmen seurakunnan

kanssa. Mukana oli 11 henkeä.
Kesäretkellä Alimmaiselle Vuottojärvelle 19.7. oli mukana 9 henkilöä
Virkistysviikonloppua Rautavaaran Metsäkartanossa 16.-17.8. oli viettämässä
19 henkilöä.
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Toteutettiin teatteriretki Kuopioon 14.12. katsomaan esitystä ”Samanlainen
onni”, mukana oli 10 henkilöä.
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 saadun Olvi-säätiön avustuksen turvin on toimintaa ruvettu
laajentamaan siten, että vuoden 2015 alusta käynnistyy toinen erityisnuorten
tanssiryhmä. Ryhmän koko ei voi olla kovin suuri.
Retkelle Angry Birds-puistoon Vuokattiin 8.11. osallistui 15 henkeä.
Perinteiseen Keilailuiltaan Pelixirissa 15.11. osallistui 20 henkeä. Iltaan kuului
myös käynti Hesburgerissa.
.
UIMAKOULU/UIMAOPETUS AUTISTISILLE LAPSILLE.
Autismin kirjon perheille tarkoitettu harrasteuintiryhmä Korallit jatkui Iisalmen
uimahallissa muutaman kerran kevät ja syyskaudella. Uintivuorot olivat noin
kerran kuussa sunnuntaiaamuisin. Uuteen pienten laasten ryhmään ei tullut
riittävästi osallistujia.

.

VANHEMPIEN KESKUSTELURYHMÄ/VERTAISTUKIRYHMÄ
Äitien ilta pidettiin Tuomirannassa ti 28.10. kuuden äidin voimin.
Isien ilta lykkääntyi edelleen.
KUNTOUTTAVA VIRKISTYSTAPAHTUMA TAI -RETKI.
Voimaa vanhemmuuteen -leiri Rautavaaran Metsäkartanolla 30.6.-3.7.
Mukana 5 perhettä, 11 henkilöä.
EDUNVALVONTA, TILAPÄISHOITO JA HENKILÖKOHTAINEN APU
Edelleen on oltu mukana vammaisyhdistysten järjestötalohankkeeseessa.
Tilapäishoitoasiat (mm. omaishoidon vapaat) on pyritty saamaan kuntoon.
Kaikilla henkilökohtaista apua tarvitsevilla ei vielä ole siihen mahdollisuutta.
Yhteistyössä tilannetta pyritään parantamaan.
TYÖLLISTYMISTOIMINTA
Pyritään toimimaan autistien työharjoittelun ja työelämään sijoittumisen
toteutumiseksi. On oltu mukana Toimisäätiön ”Partopreni” –hankkeessa.
YHTEISTOIMINTA JA TUOMIRANTA-PROJEKTI
Alueellinen yhteistyö. Yhteistyötä on tehty muiden vammaisjärjestöjen,
Iisalmen vammaisneuvoston, Savaksen ym. tahojen kanssa. Edelleen on

neuvoteltu kaupungin kanssa vammaisyhdistysten yhteisten toimintatilojen
saamisesta. Uutena mahdollisuutena on löydetty Ylä-Savon
seurakuntayhtymän Tuomiranta-leirituvan käyttömahdollisuus. Leiritupa on
luovutettu erityisen Tuomiranta-työryhmän hallintaan. Siitä on tarkoitus saada
eri vammaisyhdistysten, liikuntaseurojen junioritoiminnan jne. yhteinen
toimipaikka erityisesti kesäaikaiselle toiminnalle. YSAA on ollut projektin
käynnistämisessä aloitteellisena toimijana Iisalmen vammaisneuvoston kautta.
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: Iisalmen kaupungilta 350 €, Autismiliitolta ”toimintatonni”
sekä Sova- tukea 1 766 €, ja uutena Olvi-säätiöltä erityislasten ja –nuorten
tanssikerhotoimintaan 2014-2015 yhteensä 2.800 €. Jälkimmäisestä
avustuksesta siirtyy pääosa vuodelle 2015 tanssikerhotoiminnalle
”korvamerkittyinä” varoina.
Menot v. 2014 ovat olleet 3 665,59 €, tulot 6 377,01 € (sisältää
siirtomäärärahoja myös vuodelle 2015) , nettotulos 2 711,42 €.

