
Ylä-Savon Autismiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022

Korona vaikeutti YSA:n toimintaa vuonna 2022 ja joitain toimintoja jouduttiin 
sairaustapauksien takia perumaan. Jotain uutta onnistuttiin myös luomaan. Livohkan leiri 
järjestettiin omin voimin, kun yhteistyötaho perui osallistumisensa.

Edelleen on osallistuttu Tuomirannan kehittämiseen ja sen lisäksi on hyödynnetty 
”kaupunkiasuntoa” Yhdistystalo Vakkaa. Taloudellisesti toimintaa ovat mahdollistaneet 
Autismiliiton, Kotimaanavun ja Iisalmen kaupungin avustukset sekä yhteystyö Vanuli ry:n 
kanssa. Lisäksi saimme merkittävän lahjoituksen LähiTapiolalta 
Yhteiskuntavastuurahastosta. Mikään ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman aktiivisia 
vapaaehtoistoimijoita. 

Seuraavassa vuosikertomuksessa verrataan numeerisia tietoja edelliseen vuoteen 
Silloin, kun se on ollut mahdollista. (Vertailutiedot vuodelta 2021 suluissa).

VUOSIKOKOUS

Pidettiin 2.4.2022 Yhdistystalo Vakassa.  Puheenjohtajaksi valittiin Merja 
Kaivo-oja. Varapuheenjohtajana toimii Osmo Turkki. Erovuorossa olleet 
Janne Kananen, Anne Mykkänen ja Paula Ollikainen valittiin uudestaan. 
Toiminnantarkastajana jatkoi Pirjo Kämäräinen ja varatarkastajana Merita 
Korhonen.

HALLITUS 
Hallitus kokoontui vuoden 2022 aikana 5 (4) kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 
kaikkiaan 75  (42). Yksi tapaaminen yhdessä Autismiliiton kanssa pidettiin 
kesällä etäyhteyksien avulla, josta laadittiin muistio pöytäkirjan sijaan ja 
muistio hyväksyttiin seuraavassa kokouksessa. Puheenjohtajana toimi Merja 
Kaivo-oja. Sihteerinä, rahastonhoitajana, kotisivujen ylläpitäjänä sekä kaluston
ja kirjaston hoitajana Matti Ollikainen, uintiasioita on hoitanut Kristiina Turkki, 
äitien iltojen järjestelijänä Paula Ollikainen, retkivastaavina Merja ja Jyrki 
Kaivo-oja, isien iltoja järjesteli Janne Kananen, tiedottajana toimivat Osmo 
Turkki ja Merja Kaivo-oja. 
Kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistoimintana, yhdistyksellä ei ole palkallista 
työvoimaa. Kokouspaikkana Tuomirannan lisäksi on ollut 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 24 henkeä.
Jäsenrekisteri pyritään pitämään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena. 

VARAINHANKINTA
Merkittävin lahjoitus yhdistyksen toimintaan saatiin Lähitapiolalta, joka myönsi 
Yhteiskuntavastuurahastostaan 2500€ toimintamme tukemiseen. Toiseksi 



merkittävimpiä avustajatahoja ovat olleet Autismiliitto ja Iisalmen kaupunki. 
Kaupungilta saatiin toiminta- ja liikunta-avustusta. Lisäksi syyskuun alussa 
2022 saatiin loput INTO-hankerahasta Ylä-Savon Veturilta yhteistyöleirin 
toteuttamiseen Lapin Autismikirjo ry:n kanssa. Leiri järjestettiin Saariselän 
Kiilopäällä 5.-8.8.21. Jo kahtena aiempana kesänä tehty yhteistyö Lapin 
Autismikirjon kanssa oli tarkoitus jatkua Livohka-leirillä 4.-7.8.22 Posiolla, 
mutta yhteistyötaho perui osallistumisensa. Livohka-leiri järjestettiin kuitenkin 
yhdistyksen omana toimintana. Lisäksi Kotimaanapu ry:ltä saatiin vuoden 
alussa 340€ harrastustoiminnan järjestämiseen. Saaduista avustuksista on 
tehty erilliset selvitykset avustuksia myöntäneille tahoille. Tilillä oli vuoden 
lopussa 4144,60€.

AUTISMITIEDOTUS
Autismin Talvipäivät 11.-12.2.22 järjestettiin etä-tapahtumana, johon osallistui 
Merja Kaivo-oja. Puheenjohtaja osallistui myös etänä järjestetyille PuSi-
päivään 10.9.22.
Autismitietoisuuden viikolla 28.3.-3.4.22 järjestettiin Rutakko-kirjastoissa    
materiaalinäyttely autismikirjon teoksista ja liiton materiaaleista. Näyttelyt 
saivat positiivista palautetta.

Tiedotuspaikkana on Yhdistystalo Vakka, johon yhdistys on saanut myös 
komeron tarvikkeiden, arkiston, mappien yms.  säilyttämistä varten. 
Yhdistystaloon tilattiin myös Autismi-lehti. 

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 Autismi-
lehti. Yhdistyksen asioita on tallennettu OneDrive-tiedostoon.

KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
Yhdistyksen varapuheenjohtaja on toiminut Vanuli ry:n puheenjohtajana sekä  
Vanuli ry:n hoitaman Tuomirannan leirituvan isäntänä. Merja Kaivo-oja on 
toiminut YSA:n edustajana Vakan ohjausryhmässä, varalla Paula Ollikainen. 
Puheenjohtaja Merja Kaivo-oja on toiminut Lapinlahden vammaisneuvostossa 
sekä hänet valittiin vuoden lopulla myös uuden Pohjois-Savon 
hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseneksi.
 Iisalmen vammaisneuvostoon valittiin Janne Kananen
varajäseneksi 30.6.2023 saakka, jonka jälkeen 1.7.2023 alkaen hän on 
varsinainen jäsen.

 
RETKEILYTOIMINTA

Hiihto- ja kävelyretki Tuomirannasta käsin kevättalvella peruuntui heikon 
jäätilanteen ja osallistujien puutteen vuoksi. Sunnuntaina 15.5. klo 13 alkaen 
retkeiltiin Lapinlahdella kansallismaisemassa Väisälänmäen polulla yhdeksän 
hengen voimin.
Livohka-leirille Posiolle 4.-7.8.22 osallistui mukana viisi perhettä, yhteensä 15 
osallistujaa. Lisäksi yhden autistisen nuoren sisarukset puolisoineen 
osallistuivat leirille omakustanteisesti.

https://www.ysaayh.fi/
http://www.ysaayh.fi/


Joulukuusenhakuretki 17.12.22 peruuntui osallistujien sairastumisten vuoksi.

VESILIIKUNTARYHMÄ KORALLIT AUTISMIN KIRJON PERHEILLE. 
Autismin kirjon perheille tarkoitettu vesiliikuntaryhmä on kokoontunut joka 
toinen viikko kesäaikaa lukuun ottamatta. Lisäksi Iisalmeen on rakenteilla uusi 
uimahalli ja sen käyttöönoton liittyvien viivästysten takia uintivuoroja ei saatu 
lainkaan esim. marras-joulukuussa 2022. Autistit ovat osallistuneet avustajien 
tai perheensä avustamina.  Vetäjänä on edelleen toiminut liikunnanohjaaja 
Laila Kämäräinen. Osallistujia on ollut vetäjän lisäksi 8-16 henkeä.

VERTAISTUKITOIMINTA
Äitien ilta järjestettiin Tuomirannassa 4.9.22, mutta kevään 2022 äitien ilta 
jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. Isien ilta järjestettiin 
Tuomirannassa 28.10.22. Myös Livohka-leiri elokuussa oli laajamuotoinen 
vertaistukitapahtuma illanistujaisineen. 

HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOMINTA
Lauantaina 21.5.22  järjestettiin elokuvateatteri Kuvalippaassa 
aistiystävällinen elokuvaesitys “Muumi-papan urotyöt - Erään nuoren Muumin 
seikkailut”.  Osallistujia oli 24 henkeä.
Kesäkuussa järjestettiin jo perinteeksi muodostunut virkistyspäivä 11.6.22 
Tuomirannassa, mukana 12 osallistujaa.
Kesäteatterireissu Siilinjärvelle 17.7.22 katsomaan esitystä “Koko kaupungin 
Vinski” keräsi 12 osallistujaa.
Saimme kutsun myös Elsi Honkasen kotiin savusauna- ja paljuiltaan 21.8.22, 
johon kokoontui 14 jäsentä.
Perinteinen keilailutapahtuma järjestettiin 19.11.22. limpparitarjoilujen kera 
keilahalli Liikkeessä, yhteensä 29 osallistujaa. 
Tuomiranta monine harrastusmahdollisuuksineen parantaa merkittävästi myös
autististen henkilöiden elämänlaatua. Yhdistyksen jäsenet ovat voineet 
käyttää saunaa, Tuomirannassa leirikeskuksen venettä sekä kaksipaikkaista 
kajakkia. 

TALKOOTOIMINTA 
Tuomirannan kevät- ja syystalkoot järjestettiin touko- ja lokakuussa. 
Yhdistyksen väki osallistui myös omiin talkootapahtumiin ennen isien iltaa 
28.10., jolloin tehtiin talkootöitä varautuen talven tuloon.  Kesällä osallistuttiin 
myös Tuomirannan ulkoalueen hoitoon, mm. ruohonleikkuuseen.
Tuomiranta monine talkootöineen on tarjonnut mahdollisuuksia myös 
työharjoittelulle, esimerkiksi ruohonleikkuuta ja muita ympäristönhoitotehtäviä. 
Niihin on osallistuttu.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja on hoitanut talkootyönä Tuomirannan isännän 
tehtävät.
               

TYÖLLISTYMISTOIMINTA   
YSA on jatkanut ponnisteluja TOIMISÄÄTIÖn kanssa työllistymistoiminnan 



järjestämiseksi. Myös SAVAKseen on oltu yhteydessä yhteistyön virittämiseksi.
Asia on nostettu esiin mahdollisuuksien mukaan niissä yhteistyöverkostoissa, 
missä itse kukin toimii. 

 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.


	Ylä-Savon Autismiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2022
	VUOSIKOKOUS
	HALLITUS
	JÄSENHANKINTA
	AUTISMITIEDOTUS
	Autismin Talvipäivät 11.-12.2.22 järjestettiin etä-tapahtumana, johon osallistui Merja Kaivo-oja. Puheenjohtaja osallistui myös etänä järjestetyille PuSi-päivään 10.9.22.
	Autismitietoisuuden viikolla 28.3.-3.4.22 järjestettiin Rutakko-kirjastoissa materiaalinäyttely autismikirjon teoksista ja liiton materiaaleista. Näyttelyt
	saivat positiivista palautetta.
	KOULUTUS JA EDUNVALVONTA
	RETKEILYTOIMINTA
	VESILIIKUNTARYHMÄ KORALLIT AUTISMIN KIRJON PERHEILLE.
	TYÖLLISTYMISTOIMINTA
	Videotykki ja kannettava tietokone tarvikkeineen sekä valkokangas ovat olleet avuksi kokoustoiminnassa mm. kuvallisen kommunikaation lisäämiseksi.

