
YSA ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023

TAMMIKUU

- vesiliikuntaryhmä Korallit joka toinen lauantai; alkaa uuden uimahallin avauduttua maalis-toukokuu

- toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu sekä vuosikokouksen muut asiat

HELMIKUU

- hallituksen kokous; tilinpäätös, toimintakertomus, toiminta- ja taloussuunnitelma

- Autismin talvipäivät

-yhteissuunnittelupalaveri Autismiliiton kanssa

- avustushakemukset kaupungille ja Autismiliitolle 

- ulkoiluretki Tuomirannasta hiihtäen tai kävellen

MAALISKUU

- vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen

- laturetki

HUHTIKUU

- Maailman autismitietoisuuden päivä 2.4.

- perheleiri Voimaa Vanhemmuuteen Rautavaaran Metsäkartanolla 30.3.-2.4.

TOUKOKUU

- Tuomirannan kevättalkoot

- valkovuokkoretki Pölönmäelle / pyöräretki Iisalmessa (säävaraus)

- osallistumista Tuomirannan talkoisiin ym. toimintaan kesäkauden aikana

KESÄKUU

- melonta/veneilyretki/virkistyspäivä Tuomirannassa juhlien 20-vuotiasta yhdistystä

HEINÄKUU

- mahdollinen kesäteatteriretki

- Norjan matkaa valmisteleva tapaaminen

ELOKUU

- vesiliikuntaryhmä jatkuu joka toinen lauantai syys-joulukuu

-savusauna-/ paljupäivä Elsi Honkasen kotona

SYYSKUU

- metsäretki 

- äitien ja isien vertaistukiryhmät

LOKAKUU

- avustuksen käyttöselvitykset Autismiliitolle

- syystalkoot Tuomirannassa

MARRASKUU

- keilailutapahtuma



JOULUKUU

- kuusenhakuretki

-Korallit-uintiryhmän kauden päättäjäiset

 

YSAA TALOUSARVIO 2023

 

A. Jäsenistölle suunnattu toiminta

TOIMINTA KULUT KATE MUUTA
vesiliikuntaryhmä 500€ AL:n STEA-rahoitus 

500€
omakustannus =
kuljetus ja avustaja

Retkeilytoiminta 
(vaellukset, vene- ja 
kanoottivuokrat, 
muonitus, avustajat)

200€

Lähitapiolan 
Yhteiskuntavastuu-
rahastosta 200€

omakustannus =
matkat, muut 
ruokailut ja avustaja

Vertaistuki- ja 
virkistystoiminta; 
teatteriretki
Tuomirannan 
tapahtumat, talkoot

250 €

200 €

Lähitapiolan 
Yhteiskuntavastuu-
rahastosta 250 €

AL:n siirtyvä avustus 
edelliseltä vuodelta 
165 € + 35 € 
yhdistyksen omista 
rahoista.

omakustannus= 
matkat yms.

omakustannus =
kuljetus ja avustaja

Keilailutapahtuma 500 € Avustus IS 500 € omakustannus =
kuljetus ja avustaja

Kesämatka perheille 
2023 

1000 € AL:n avustus 1000 €

YHTEENSÄ 2650 € Yhd. oma 35€
AL:n avustus 1665€
Lähitapiola  450€
IS 500 €

Osallistujat suorittavat itse matkakulut sekä osan muista kuluista.

 

B. Ulospäin suuntautuva toiminta, koulutus ja hallinto

TOIMINTA KATE KULUT MUUTA
kotisivut, tiedotus, 
koulutustilaisuudet, 
muut toimintakulut

??00 € IS kaupungin 
avustus ??00 €
jäsenmaksut 300 €

Hallinnon kulut;
uusi tietokone 
ohjelmistoineen ja 
varusteineen, mapit, 

200 € IS kaupungin avustus 
200 €



paperit, jäsenmaksut 
liitolle, muut yleiskulut
YHTEENSÄ ??00 € IS 400 €

jäsenmaksut 300 €
Kuluryhmät A ja B YHTEENSÄ ??50 €.

 Vuoden 2022 Autismiliiton avustuksista jäi käyttämättä 165 €, jotka siirrettiin vuodelle 2023. 
Autismiliitolta haetaan STEA-rahoitusta 500 € Korallit-uintiryhmän toimintaan sekä 1000 € 
kesämatkan 2023 toteutukseen. 

Kaupungilta haetaan toiminta-avustusta ??00 € ja liikunta-avustusta keilailutapahtumaan 500 €.


