Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019
Vakiintuneet toimintamuodot ovat pääosin jatkuneet ja samalla on luotu uusia.
Edelleen on osallistuttu Tuomirannan kehittämiseen ja sen lisäksi on saatu
”kaupunkiasunnoksi” Yhdistystalo Vakka.. Taloudellisesti toimintaa ovat mahdollistaneet
Autismiliiton ja Iisalmen kaupungin avustukset sekä yhteystyö Vanuli ry:n kanssa. Mikään
ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman aktiivisia vapaaehtoistoimijoita.
Seuraavassa vuosikertomuksessa verrataan numeerisia tietoja edelliseen vuoteen
silloin kun se on ollut mahdollista. (Vertailutiedot vuodelta 2018 suluissa).
VUOSIKOKOUS
Pidettiin 17.3.2019 Kirkonsalmen Palvelukodin kerhohuoneessa.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajaksi valittiin
edelleen Osmo Turkki. Erovuorossa olleet Matti Ollikainen ja Merja Kaivo-oja
valittiin uudelleen, uutena hallitukseen tuli Merja Sutinen.
Toiminnantarkastajana jatkoi Pirjo Kämäräinen ja varatarkastajana Merita
Korhonen.
HALLITUS
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana viisi (7) kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi
50 (78). Varapuheenjohtajana on toiminut Merja Kaivo-oja, sihteerinä,
rahastonhoitajana, kotisivujen ylläpitäjänä sekä kaluston ja kirjaston hoitajana
Matti Ollikainen, tanssikerho- ja uintiasioita on hoitanut Kristiina Turkki, äitien
iltojen järjestelijänä Paula Ollikainen, retkivastaavina Merja ja Jyrki Kaivo-oja,
isien iltoja järjesteli Janne Kananen, tiedottajana toimi Osmo Turkki.
Kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistoimintana, yhdistyksellä ei ole palkallista
työvoimaa. Uutena kokouspaikkana on Yhdistystalo Vakka.
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. Jäsenmäärä on …
Jäsenrekisteri pyrittiin saamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.
VARAINHANKINTAA
Merjan ideasta haettiin avustusta Säästöpankkien ”Hyviä tekoja”-kampanjan
kautta. Se tuotti 500 €. Merkittävin avustajataho on ollut Autismiliitto, muina on
ollut mm. Ylä-Savon Veturi ry ja Iisalmen kaupunki. Saaduista avustuksista on
tehty erilliset selvitykset avustuksia myöntäneille tahoille.
AUTISMITIEDOTUS
Hallituksen jäsen Janne Kananen osallistui Autismin Talvipäiville.
Autismitiedotuksen viikolla 3.4. pidettiin Perheentalolla ilta, jossa tehtiin

yhdistyksen toimintaa tunnetuksi. Autismiymmärryksen ilta oli toimintakeskus
Purjeessa 17.4. Eri tavoin tiedotuksella edistettiin myös EU-vammaiskortin
käyttöönottoa.
Iisalmen terveyskeskuksen aulassa on tiedote YSAA:n toiminnasta. Uutena
tiedotuspaikkana on Yhdistystalo Vakka, johon yhdistys on saanut myös
komeron tarvikkeiden, arkiston, mappien yms. säilyttämistä varten.
Yhdistyksen 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. Jäsenperheille tulee Autismilehti.
KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
Yhdistyksen puheenjohtaja on toiminut edelleen Iisalmen vammaisneuvoston
puheenjohtajana ja myös Vanuli ry:n puheenjohtajana sekä Vanuli ry:n
hoitaman Tuomirannan leirituvan isäntänä. YSAA teki yhteistyösopimuksen
Yhdistystalo Vakan kanssa ja Merja Kaivo-oja nimettiin YSAA:n edustajaksi
Vakan ohjausryhmään, varalle Paula Ollikainen.
Kaksi yhdistyksen jäsentä osallistui lakiseminaariin Kajaanissa 10.4..Lisäksi on
osallistuttu mm. Pohjois-Savon Järjestöfoorumiin 29.11.
RETKEILYTOIMINTA
Lumikenkäkävely Kääriänmäelle toteutui 9.3., osallistujia oli 10.
Virkistys- ja luontomatka Hossan kansallispuistoon järjestettiin 21.-23.7.,
osallistujia oli 15. Joulukuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut
joulukuusien hakuretki Ohenmäkeen.
TANSSIKERHO
Varttuneiden autistien tanssiryhmän vetäjä ilmoitti, ettei voi jatkaa enää kerhon
vetämistä syksyllä. Kerhon toimikausi jatkui enää kevätkauden.
.
VESILIIKUNTARYHMÄ AUTISMIN KIRJON PERHEILLE.
Autismin kirjon perheille tarkoitettu vesiliikuntaryhmä on kokoontunut joka
toinen viikko kesäaikaa lukuun ottamatta. Autistit ovat osallistuneet avustajien
tai perheensä avustamina. Vetäjänä on edelleen toiminut erityisliikuntaohjaaja
Sari Kautto. Osallistujia vetäjän lisäksi 10-16 henkeä.
VERTAISTUKITOIMINTA
Äitien ilta oli Tuomirannassa 28.4.
HARRASTUSTOMINTA
Perinteiseen keilailutapahtumaan 30.11. osallistui 26 (24) henkeä. Ruokailu

pidettiin tällä kertaa Yhdistystalon rauhallisissa tiloissa. Tuomirannassa
pidettiin yhdistyksen virkistyspäivä 9.6..
Tuomiranta monine harrastusmahdollisuuksineen parantaa merkittävästi
myös autististen henkilöiden elämänlaatua. Yhdistyksen jäsenet ovat voineet
käyttää Tuomirannassa leirikeskuksen venettä, kaksipaikkaista kajakkia sekä
yhdistyksen hankkimaa vesipolkuvenettä.
TALKOOTOIMINTA
Tuomirannassa osallistuttiin kevättalkoisiin 16.5. ja syksyllä 12.10.
syystalkoisiin. Kesällä 2019 osallistuttiin Tuomirannan varastorakennuksen
rakennusprojektiin. YSAA:n polkuvene on talvisäilytyksessä em.
varastorakennuksessa.
Tuomiranta monine talkootöineen tarjoaa mahdollisuuksia myös
työharjoittelulle, esimerkiksi ruohonleikkuuta ja muita ympäristönhoitotehtäviä.
TYÖLLISTYMISTOIMINTA JA TOISEN ASTEEN KOULUTUS
Autististen nuorten kannalta erittäin vahingollinen valtioneuvoston ratkaisu oli
paikallisen erityisoppilaitoksen Luovin toiminnan lopettaminen Iisalmessa
kevääseen 2016. Eri kanavia myöten on pyritty etsimään erityistä tukea
tarvitseville nuorille peruskoulun jälkeisiä II asteen koulutuspaikkoja. Pitkät
matkat vieraille paikkakunnille ja asuminen siellä ei ole heidän kannaltaan hyvä
ratkaisu. YSAA on jatkanut ponnisteluja TELMA-koulutuksen saamiseksi
takaisin Iisalmeen. Asia on nostettu esiin mm. yhdistyksen antamassa
seurantaraportissa Iisalmen kaupungin vammaispoliittiseen ohjelmaan ja
vammaisneuvoston toimintasuunnitelmassa..
MATERIAALIVARASTO
Videotykki ja kannettava tietokone tarvikkeineen sekä valkokangas ovat olleet
avuksi kokoustoiminnassa mm. kuvallisen kommunikaation lisäämiseksi.
Matti Ollikainen on huolehtinut materiaalivarastosta, joka sijaitsee tällä hetkellä
osin yhdistyksen komerossa Yhdistystalolla, osin yhdistyksen jäsenten
kodeissa.

