Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2016
Vuonna 2016 vakiintuneet toimintamuodot ovat jatkuneet ja samalla on luotu uusia
toimintaedellytyksiä mm. kalustohankinnoin ja osallistumalla Tuomirannan kehittämiseen.
Taloudellisesti tämän ovat mahdollistaneen Autismiliiton, Ylä-Savon Veturi ry:n ja Iisalmen
kaupungin avustukset sekä yhteystyö Vanuli ry:n kanssa.
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 31.3.2016 Kirkonsalmen Palvelukodin kerhohuoneessa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Osmo Turkki. Erovuoroisista Anne Mykkänen, Janne Kananen ja
Paula Ollikainen valittiin uudelleen. Kokouksen alussa projektipäällikkö
Maarit Mykkänen kertoi aiheesta ”Tuettu päätöksenteko”.
HALLITUS
Hallitus kokoontui kuusi (kuusi) kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 71 (63).
Varapuheenjohtajana ja retkivastaavana on toiminut Merja Kaivo-oja,
sihteerinä, rahastonhoitajana, kotisivujen ylläpitäjänä sekä kaluston ja kirjaston
hoitajana Matti Ollikainen, uintiasioita ovat hoitaneet Janne Kananen ja
Kristiina Turkki, äitien iltojen järjestelijänä Paula Ollikainen, tiedottajana Osmo
Turkki.
Kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistoimintana, yhdistyksellä ei ole palkallista
työvoimaa.
Kokouskulut olivat yhteensä 39,81 €. Muut yleiskulut (pankkipalvelut,
toimistokulut, kotisivut) olivat 268,99 €.
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 38 (34) perhettä.
Jäsenmaksutuotot olivat 360 €. Jäsenmaksut Vanuli ry:lle olivat 30 € ja
Autismiliitolle 306 €.
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.. Uudet kotisivut saatiin käyttöön vuoden 2016 alusta.
Jäsentiedotteita on lähetetty sähköpostitse tarpeen mukaan, lisäksi
jäsenasioita koskevia tiedotteita ja kirjeitä. Uusia yhdistyksen toimintaesitteitä

monistettiin. Jäsenperheille tulee Autismi-lehti.
KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
Henkilökohtaisen avun toteuttamiseen liittyvissä ongelmissa on käyty YläSavon Soten ky:n kanssa neuvotteluja pitkin vuotta ja asiaa on Sotessa
käsitelty useaan otteeseen. Työnantajamalli on vaikeavammaisille
ongelmallinen mm. siihen sisältyvän lakisääteisen työterveyshuollon
järjestämisen osalta. Äänestyspäätöksellä 14.6. Soten hallitus eväsi tässä
asiassa avun antamisen vaikeavammaisille.
YSAA:n puheenjohtaja osallistui 21.-22.9.2016 STM:n järjestämiin
henkilökohtaisen avun päiviin Helsingissä. Sieltä saatujen tietojen perusteella
asia otetaan uudestaan esille myös Iisalmessa.
YSAA:n hallitus lähetti Sotelle kirjelmän myös koskien Kirkonsalmen
Autismiyksikön toiminnan turvaamista.
Puheenjohtaja on käynyt 27.9. pitämässä kolme opetustuntia Savon Ammattija Aikuiskoulutusopistossa aiheesta ”Eettinen toiminta autistisen henkilön
kanssa” osana koulutusohjelmaa ”Autistisen henkilön osallisuuden ja
hyvinvoinnin edistäminen”.
Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut myös Iisalmen vammaisneuvoston
puheenjohtajana, ja siinä ominaisuudessa ollut Iisalmen vammaispoliittista
ohjelmaa valmistelevan työryhmän jäsenenä. Vammaispoliittinen ohjelma
valmistui syksyllä 2016.
RETKEILYTOIMINTA
Lumikenkäkävelyssä Kääriänmäelle 12.3. oli mukana 12 (12) henkeä.
Lopuksi makkarabileet Kämäräisten pihalla.
Juna-polkupyöräretkelle Iisalmi-Lapinlahti-Iisalmi jouduttiin peruuttamaan
yhteensattumien vuoksi.
Rautavaaran Metsäkartanolla ”Voimaa vanhemmuuteen” –kakkosleirillä 5.7.2. oli mukana kuusi autismin kirjon perhettä, yhteensä 16 henkeä.
Kolmosjaksolla 2.-4.9. mukana oli sama joukko.
Liikunnan kulut talousarviossa 42,55 €.
HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA
Autismin kirjon lasten ja nuorten tanssikurssi jatkui 8 erityisnuoren ja heidän
ohjaajiensa/avustajiensa kanssa. Kokoontumiset olivat kerran viikossa Edvin
Laineen koulussa. Aikuisten autistien tanssikerho kokoontui kevätkauden,
mukana n. 4-5 osallistujaa avustajien kanssa. Vetäjänä molemmissa oli Päivi
Herd ”Nuori Iisalmi” -yhdistyksestä. Syksyllä kriteerien tiukentuessa
osallistujamärän osalta aikuisten tanssikerhoa ei voitu jatkaa, kunnes 28.10.
se saatiin jatkumaan Sari Kauton vetämänä. Osallistujamäärä oli entinen, uusi
paikka oli Nuorisotalo.

Tanssikerhojen menot olivat 2 078 € ja tulot 135 €.
SISUPARTIO
Erityinen autistisille nuorille tarkoitettu sisupartio (Ahma-vartio) on jatkanut
toimintaansa Iisalmen Korvenkävijöiden yhteydessä.. Mukana on ollut viisi
”sisua”. Vetäjänä on toiminut Osmo Turkki, ja jokaisella sisulla on ollut oma
avustajansa. Kokoontumiset olivat joka toinen viikko keväällä ja syksyllä.
Rahoitusta on saatiin Autismiliitolta. RAY:n linjausten johdosta tämä rahoitus
loppui alkuunsa, mutta vuosille 2017-2018 haetaan avustusta YV-keräyksen
2016 varoista.
Ahmavartio osallistui soveltuvin osin ystävänpäivän talvitapahtumaan ja
partiokirkkoon 14.2. mm. tekemällä satamäärin ystävänpäivä-kortteja. Kesällä
oltiin yksi päivä mukana Spion -partioleirillä Kiuruvedellä, mukana 8 henkeä.
Perinteinen keilailutapahtuma koko jäsenistölle jäi pois, sen sijaan sisujen
viimeinen tapaaminen pidettiin keilahallissa 10.12.
Sisupartion kulut olivat 381,70 €.
.
VESIJUMPPA PERHEILLE.
Autismin kirjon perheille tarkoitettu vesijumpparyhmä on kokoontunut joka
toinen sunnuntai kesäaikaa lukuun ottamatta. Syksyllä ryhmän toimintaprofiili
muuttui vesijumpaksi. Vetäjänä on edelleen toiminut erityisliikuntaohjaaja Sari
Kautto. Osallistujia vetäjän lisäksi 6-13 henkeä, yleensä n. 10.
Vesiliikunnan kulut olivat 755 € ja tulot 220 €.
VANHEMPIEN KESKUSTELURYHMÄ/VERTAISTUKIRYHMÄ
Isien ilta pidettiin 21..5. keilailun merkeissä Pelixirissä, mukana neljä isää.
Suunniteltu äitien ilta peruuntui yhteensattumien vuoksi.
TALKOOTOIMINTA
Tuomirannan leirituvan käyttöön saamisen jälkeen erilaiset talkootapahtumat
ovat tulleet merkittäväksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Taloa hallinnoi
vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistysten yhteistyöelin Vanuli ry. YSAA on
omalta osaltaan osallistunut aktiivisesti mm. kevättalkoisiin, alueen
ruohonleikkuuseen ja syksyllä lehtien keräämiseen. YSAA:n puheenjohtaja
toimii Tuomirannan isäntänä.
Kesällä 27.7. alkoivat päärakennuksen kunnostustalkoot ja rantapolun
valmistelut, joihin rahastonhoitaja ja puheenjohtaja ovat aktiivisesti
osallistuneet. Päärakennuksen vanha katto purettiin ja uusi rakennettiin, talo
liitettiin viemäriverkostoon ja sisällä ehdittiin vuoden 2016 aikana tehdä
perustyöt invawc:n osalta. Rantapolun tieltä raivattiin useita puita, mm. kolme
suurta lehtikuusta ja yksi iso koivu. Lehtikuusista tehtiin lautoja ja lankkuja
tulevaa käyttöä varten, koivuista polttopuita.
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
päättyi keväällä 2016. Pitkät matkat vieraille paikkakunnille ja asuminen siellä
ei ole heidän kannaltaan hyvä ratkaisu. YSAA jatka ponnisteluja TELMAkoulutuksen saamiseksi takaisin Iisalmeen.
KALUSTOHANKINTA JA MATERIAALIVARASTO
Ylä-Savon Veturi ry:n ja Autismiliiton avustusten turvin hankittiin yhdistykselle
videotykki ja kannettava tietokone tarvikkeineen sekä valkokangas. Näitä on
tarkoitus käyttää toiminnassa kuvallisen kommunikaation lisäämiseksi.
Hankintakulut olivat 1.640 €, josta pitäisi yhdistykselle palautua 1.230 €.
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 Autismiliitolta (1.500), Varpaisjärven Kehitysvammaisten
Tuki ry:ltä (100) ja Iisalmen kaupungilta (400), yhteensä n. 3.000 € .
Tilin saldo 30.12.2016 oli 674,48 € (2.501,09 €).
Saaduista avustuksista on tehty erilliset selvitykset avustuksia myöntäneille
tahoille.

