
YLÄ-SAVON AUTISMIYHDISTYS RY

Pöytäkirja  5/2022

Hallitus

Aika la  22.10. klo 11.50

Paikka Iisalmen uimahallin kerhohuoneessa, Teams-linkki lisäksi:

YSAn hallituksen kokous Teamsissa

Läsnä Merja Kaivo-oja puheenjohtaja

Osmo Turkki varapuheenjohtaja

  Matti Ollikainen sihteeri

 Paula Ollikainen jäsen

Anne Mykkänen jäsen

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Alustava kutsu edellisessä kokouksessa 4.9.22, sähköpostissa kutsu 20.10.22.

ESITYS: Kokous avattiin klo 11.52. Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 4/2022 pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille tämän 
esityslistan liitteenä (liite 1.).

ESITYS:  Hyväksytään pöytäkirja.

PÄÄTÖS  Hyväksyttiin:    

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A860616772f35475ebbe67139bb4a5122@thread.tacv2/1666250268826?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.

ESITYS:     Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Osmo jääväsi itsensä kohdan 8 käsittelyn ajaksi ja 
halusi,että kohta 8 käsitellään kohdassa  MUUT ASIAT.

4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Äitien ilta su 4.9. klo 15, kolme äitiä mukana.

Korallit-uinnit syyskaudella: la 10.9.  8 osallistujaa, 24.9. 8 osallistujaa, 
8.10.(peruttiin ohjaajan sairastumisen takia) ja 22.10. 11 osallistujaa.

5 § YHDISTYKSEN POLKUVENEEN TILANNE

Syyskesällä 2021 kova myrsky repi yhdistyksen polkuveneen suojapeitteen pois ja 
myrskyyn liittynyt kova sade täytti polkuveneen vedellä. Vesi tunkeutui sisäkautta 
veneen polyuretaanitäytteisiin, ne vettyivät  ja veneestä tuli valtavan raskas. Vene oli
talven säilytyksessä Tuomirannan varastossa, mutta tilanne ei parantunut. Kesän 
2022 aikana veneen tilannetta on yritetty tutkia, ja todettu, että vene täytyisi 
kokonaan avata ja vettynyt polyuretaani poistaa. Ilman ammattilaisia, 
erityisosaamista ja -työkaluja se ei onnistu. Vene on toimitettu tutkittavaksi 
korjausfirmaan. Kevään 2023 jälkeen selviää, onko korjaaminen mahdollista ja mitä 
se maksaa.

Tilanne on saatu siten hoitoon, että Vanuli ry on hankkinut Tuomirantaan vastaavan 
käytetyn polkuveneen. Se on myös Autismiyhdistyksen väen käytettävissä 
Tuomirannassa siinäkin tapauksessa, että oman polkuveneen korjaus ei onnistu tai 
on liian kallis yhdistykselle.

ESITYS:     Jäädään seuraamaan asiaa kevääseen 2023 asti ja 
päätetään silloin mahdollisista korjauskuluista.

PÄÄTÖS: Toimitaan esityksen mukaisesti

6 § VERKKOKAFFET EDUSKUNTAVAALEIHIN LIITTYEN

Järjestösuunnittelija Lahja Leiviskä Autismiliitosta laittoi viestiä, että he järjestävät 
ADHD-liiton, Aivoliiton ja Autismiliiton jäsenyhdistyksille verkkokaffet tiistaina 8.11. 
klo 18-19.30 Teams:n välityksellä. Teemana on kevään 2023 eduskuntavaalit ja sitä 
varten suunnittelemamme yhteinen vaalikampanja. Käydään siis yhdessä läpi 
yhteisen vaalikampanjan suunnitelma, tavoitteet ja materiaalit, joita myös yhdistykset



voivat halutessaan hyödyntää. Tilaisuus on avoin kaikille liittojemme 
jäsenyhdistyksille.

Osallistumaan pääset oheisen linkin kautta ilmoittautuminen verkkokaffeille 8.11. klo 
18 alkaen
Lisätiedot: Katja Suni, 045 657 8720, katja.suni@adhd-liitto.fi

ESITYS:   Halukkaat hallituksen jäsenet ilmoittautuvat itse kaffeille.

PÄÄTÖS:  Merkittiin tiedoksi

7§ VANULI ry:n tuleva kokous ke 26.10. Klo 16 Tuomirannassa

Pj ei itse Vanuli ry:n kokoukseen. Asialistalla on kysymyksiä: onko jäsenyhdistyksillä 

resursseja tulevina vuosina tarvittaviin talkoisiin toiminnan 

ylläpitämiseksi vai miten toiminnan jatko järjestetään? 

Pystyisimmekö yhdessä esimerkiksi palkkaamaan jonkun nuoren 

huolehtimaan kesäisin ruohonleikkuusta Tuomirannassa? 

Voitaisiinko erilaisia talkootehtäviä jyvittää eri jäsenyhdistysten 

vastuulle pitemmällä tähtäyksellä? Millaiset valmiudet ja resurssit 

yhdistyksillä ovat? Mitä mahdollisia rahoituslähteitä olisi toiminnan 

ylläpitämiseen? Mitä muutoksia yhdistykset haluavat Vanulin 

toimintaan ja Tuomirannan käyttöön.

ESITYS:   Keskustellaan Vanuli ry:n kokouksen asiakysymyslistaa läpi.

PÄÄTÖS: Päädyttiin ehdottamaan ruohonleikkaukseen 
yhdistyksestämme kahta nuorta, nimittäin Eliasta ja Aleksia 
avustajineen.

8§ VUODEN VAPAAEHTOINEN

Tunnetko yhdistyksestäsi jonkun, joka on uuttera vertaisryhmän vetäjä, väsymätön 
kuuntelija ja kannustaja, yhdistyksen tukipilari tai näkymätön työmyyrä? Kuka on 
pistänyt silmään kekseliäänä toiminnan kehittäjänä tai vahvana vaikuttajana? Hän on
ehkä toiminut yhdistyksessänne jo pitkään tai on liittynyt joukkoonne uutena ja tuonut
mukanaan innostavia ajatuksia.

Kerro meille, kuka ansaitsisi tulla huomioiduksi tekemästään vapaaehtoistyöstä 
autismikirjon parissa.
Ehdokkaan tulee kuulua johonkin Autismiliiton jäsenyhdistyksistä.

Toimita hyvin perusteltu ehdotuksesi 14.11.2022 mennessä.

mailto:katja.suni@adhd-liitto.fi
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODdlODE1YzYtZWM2MS00ZGZiLWI3MTYtN2U3MGRkNDBiZmE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224e955bba-9bfa-4163-b694-1c1f769c49a2%22%2C%22Oid%22%3A%222031ff29-554e-418f-9b56-2c2b42f8cfd9%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ODdlODE1YzYtZWM2MS00ZGZiLWI3MTYtN2U3MGRkNDBiZmE3@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224e955bba-9bfa-4163-b694-1c1f769c49a2%22%2C%22Oid%22%3A%222031ff29-554e-418f-9b56-2c2b42f8cfd9%22%7D


Vuoden vapaaehtoisen valitsee Autismiliiton hallitus nyt jo seitsemännen kerran. 
Palkinnon saaja julkistetaan Autismiliiton 25-vuotisjuhlatilaisuudessa 3.12.2022.

ESITYS:   Ehdotetaan Osmo Turkkia vuoden 2022 vapaaehtoiseksi. 
Kootaan perusteluita yhdessä ja pj laittaa hallituksen ehdotuksen liittoon.
Halukkaat jäsenet voivat lisäksi tehdä oman ilmoituksensa.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

9§ KUTSU VAMMAISNEUVOSTON JOULUPUUROLLE

Vammaisneuvosto järjestää perinteisen joulupuuro / keskustelutilaisuuden 
yhdistysaktiiveille tiistaina 13.12.2022 Kulttuurikeskuksella.  

Tilaisuus alkaa klo 13.00 Karl Collan -salissa keskustellen ja kuulumisia vaihtaen. 
Keskustelun yhteydessä vammaisneuvosto esittelee myös vuoden 2023 
toimintasuunnitelmansa. Tämän jälkeen noin klo 14.00 siirrymme joulupuurolle.

Toivomme yhdistyksestänne 1 – 2 edustajaa. 

Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen
katja.karkkainen@ylasavonsote.fi. Ilmoita samalla ruoka-ainerajoitukset.

ESITYS:  Matti ja Paula menevät edustamaan meitä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin

10§ TILITILANNE JA AVUSTUSRAHAT

Pj teki Kotimaanavulle selvityksen avustusrahan 340€ käytöstä. Autismiliiton STEA-
rahojen käytöstä sihteeri ja pj laativat selvityksen yhdessä. Osuuspankin “Teemme 
yhdessä hyvää”-avustusrahaa kannattaa tarkkailla, milloin haku aukeaa. Olvi-säätiön
hakuaika on 1.1.-31.3.23.

ESITYS:      - Tilin saldo 22.10.2022 1782,20 €

                    - Toiminta-avustus 300€ kaupungilta

  - Autismiliiton avustus 550 £

PÄÄTÖS:     Puheenjohtaja tiedustelee mahdollisten avustusten 
    hakemisajankohdista.

11§ VESIJUMPPARYHMÄ VAMMAISYHDISTYKSILLE

Vammaisneuvosto ja uimahalli ovat keskustelleet mahdollisuudesta aloittaa avoin 
vesijumpparyhmä vammaisyhdistyksille.
Ryhmä aloittaisi toimintansa uudessa uimahallissa.
On ajateltu, että ryhmä kokoontuisi kaksi kertaa viikossa.  Avoin vesijumpparyhmä ei
maksaisi yhdistyksille mitään, koska se olisi uimahallin järjestämää toimintaa. 



Osallistujat maksaisivat normaalit uimahallin sisäänpääsy- ja ohjausmaksut.  
Ryhmän avoimuus kaikille vammaisyhdistyksille varmistaisi myös ryhmien 
jatkuvuuden osallistujamäärän pysyessä riittävänä.
Tiedustelemme teiltä yhdistysväki, olisitteko kiinnostuneita yhteisestä 
vesijumpparyhmästä?  
Liikunnan merkeissä tutustuisimme myös toisiimme yhdistysrajojen yli.

Pyydämme vastaukset 13.11. mennessä sähköpostiosoitteeseen 
saija.vornanen@gmail.com.

ESITYS: Onko kiinnostusta vai jatketaanko vain Korallit-uintien merkeissä?

PÄÄTÖS: Nykyinen käytäntö sopii yhdistyksellemme parhaiten.

12§  TULEVAA TOIMINTAA

ESITYS: Kuten aiemmassa kokouksessa sovittiin:

Isien ilta la 29.10. klo 15 Tuomirannassa

Keilausilta la 19.11. klo 15 Keila- ja liikuntakeskus Liike Oy

Joulukuusen hakureissu Ohenmäen maastoon 17.12. klo 12.00. Ilm. 
Osmolle.

Muuta, mitä? Korallit-uinnit uudessa uimahallissa?

PÄÄTÖS: Keilailun aikan kukin voi valita juomat  yhdistyksen laskulle.

Vesiliikunnan ohjaajaa muistetaan menneen syyskauden ohjauksista.

Selvitellään Koralli-uintien jatkumista uudessa uimahallissa. 

Muutoin toimitaan esityksen mukaiseti. 

13 § MUUT ASIAT 

ESITYS:    Käsitellään muut esille tulevat asiat.

PÄÄTÖS:  Tässä kohdassa käsiteltiin kohta 8.

14 §  SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS 

ESITYS:   Su 15.1.2023 klo 12 Yhdistystalo Vakan tiloissa

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin

mailto:saija.vornanen@gmail.com


15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päättyi klo 12.46

_____________________________ ___________________________ 

puheenjohtaja                                          sihteeri


