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Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 1.1. – 31.12.2018

Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry perustettiin 8.12.1998. Kulunut vuosi oli yhdistyksen
20-vuotisjuhlavuosi. Yhdistys on Autismi- ja Aspergerliitto ry:n jäsenyhdistys ja sen tavoitteena on
edistää ja valvoa autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yhteiskunnallisia etuja ja
tasa-arvoa.
Varsinaisia jäseniä yhdistyksellä oli 31.12.2018 yhteensä 274 (275 v. 2017) ja jäsenmaksu vuodelta
2018 oli 30 euroa.
Yhdistyksen toiminta painottui autismin kirjon lasten ja nuorten harrastustoiminnan ylläpitämiseen ja
tukemiseen sekä autismin kirjon lasten ja nuorten vanhemmille järjestettyihin vertaistukitapahtumiin.
Yhdistys valvoi jäsentensä etuja pitämällä yhteyttä eri viranomaistahoihin.
Vuoden 2018 alusta käynnistynyt PAUT – tietoa, vertaistukea ja toimintaa autismin kirjon
henkilöille ja perheille pääkaupunkiseudulla -hanke tiivisti yhteistyötä pääkaupunkiseudulla. Hanke
rahoitetaan Veikkauksen tuotoilla.
Yhdistystoiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2018 Autismi- ja Aspergerliiton
toimistolla.
Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2017 kuuluivat Jari Eronen pj, Kirsimarja Vahevaara
rahastonhoitaja, Niina Halonen-Malliarakis, Reetta Holopainen, Johanna Kuisma ja Mustapha
Mataich sekä vuosikokouksessa valittuna uutena jäsenenä Liisa Lundelin-Nuortio. Vuosikokoukseen
saakka hallitukseen kuului myös Heidi Kaipio. Yhdistyksen varapuheenjohtajana ja
rahastonhoitajana toimi Kirsimarja Vahevaara ja muuna toimihenkilönä Maarit Kuoppala.
Hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa vuonna 2018. Hallituksen kokoukset olivat 27.2.2018,
25.4.2018, 20.6.2018, 12.9.2018, sähköpostikokous 12.10.2018 kello 16:40 – 14.10.2018 ja
7.11.2018.
Yhdistys laati vuoden aikana EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet rekistereistään.
Hallitus laati ja hyväksyi yhdistykselle taloussäännön.
Hallituksen jäsen Niina Halonen-Malliarakis toimi Helsingin opetusviraston kodin ja koulun
yhteistyön pedagogisena yhteyshenkilönä. Niina oli myös Helsingin vammaisneuvoston jäsen
poliittisen päätöksenteon edustajana.
Autismi- ja Aspergerliiton vuosikokouksessa Hämeenlinnassa yhdistystä edusti Johanna Kuisma.
Yhdistys asetti hänet liittohallitusehdokkaakseen ja hän tuli valituksi kattojärjestön liittohallitukseen
kaksivuotiskaudelle 2018-2020.
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Yhdistys vietti kaksikymmentävuotisjuhlaansa yhdessä jäsenperheiden kanssa Radisson Blu
Aleksanteri hotellissa 2.12.2018.
PAUT-yhteistyö pääkaupunkiseudun yhdistysten kanssa
Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset muodostivat yhteisen PAUT-verkoston.
Verkostoon kuuluvat Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry (HAY), Espoon Autismi- ja
Aspergeryhdistys ry (EsAuAs), Suomen Autismiyhdistys ry (SAY) ja Vantaan autismin kirjo ry
(Vautas). Verkosto tekee asiantuntijayhteistyötä Autismi- ja Aspergerliitto ry:n ja Helsingin
kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Verkoston yhteinen verkko-osoite on paut.fi.
Verkosto sai rahoituksen yhteiselle Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen koordinoimalle
hankkeelle ”PAUT – tietoa, vertaistukea ja toimintaa autismin kirjon henkilöille ja perheille
pääkaupunkiseudulla” Veikkauksen tuotoista. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeelle
avustuksen vuosille 2018-2020. Hanketta hallinnoi Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry.
Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä
syrjäytymisen ehkäiseminen keräämällä ja jakamalla tietoa palveluista ja niihin tulossa olevista
muutoksista, lisäämällä yhteisöllisyyttä ja parantamalla osallistumismahdollisuuksia.
Paikallisyhdistysten yhteistyö lisää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta koko
Uudenmaan alueella.
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistystä PAUT-verkostossa edustivat Jari Eronen, Kirsimarja
Vahevaara ja Niina Halonen-Malliarakis.
Pääkaupunkiseudun toiminnasta, tapahtumista ja kerhoista ilmoitettiin kunkin yhdistyksen
nettisivuilla sekä yhteisessä Autismin kirjon tapahtumakalenterissa. Facebookissa toiminnasta
tiedotettiin sekä Neurokirjon tapahtumakalenterin että Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistyksen
sivuilla. Facebookissa. Autismi-lehdessä julkaistiin verkoston yhteinen ilmoitus.
PAUT-hankkeella oli kaksi kokoaikaista työntekijää vuonna 2018. Hankkeen projektipäällikkönä
toimi Maarit Kuoppala. Projektityöntekijä Eetu Karppanen aloitti työssään 26.3.2018. Hankkeelle
vuokrattiin toimitila osoitteesta Nuijamiestentie 5 A, 3. kerros, Helsinki.
Hankkeen toiminta on liitteessä 1.
Liike jatkuu, Tieto tukee (LIITO) -hankeyhteistyö
Yhdistys jätti hakemuksen Helsingin kaupungin ideahakuun keväällä 2018. Ideanhaun tavoitteena oli
löytää hankeideoita, joilla vaikeasti harrastuksen löytävät henkilöt saataisiin harrastusten pariin. Eija
Kilgast valmisteli hakemusta vapaaehtoisena.
Helsingin kaupunki yhdisti yhdistyksen hakemuksen yhteishankkeeksi Helsingin seudun erilaisten
oppijoiden Heron ja Kuntoutussäätiön kanssa. Yhteistyössä luotiin hanke Liike jatkuu – tieto tukee
(LIITO). Yhteishankkeen tavoitteena on lisätä erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten
liikuntaharrastamista. Hankkeessa luodaan koulutus- ja ohjauspaketti kohderyhmänä valmentajat ja
liikunnanohjaajat. Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n rooli on tehdä VR- 360-videoita
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yhteistyössä NMKY-liiton kanssa siitä, miltä autismi tuntuu. Hanke käynnistyi joulukuussa 2018 ja
sitä hallinnoi Kuntoutussäätiö. Hanke on kolmivuotinen ja sen rahoitusta haetaan vuosittain.
Lasten ja nuorten harrastustoiminta
Yhdistys järjesti lapsille ja nuorille ohjattuja uinti- ja liikuntakerhoja yhteistyössä Helsingin
kaupungin Liikuntaviraston erityisliikunnan kanssa. Käpylinnassa järjestettiin kaksi viikoittain
kokoontuvaa uintikerhoa, joissa kävi yhteensä 13 uimaria vanhempineen. Poikien
liikuntapelikerhoon osallistui viisi nuorta jokainen oman aikuisen kanssa.
Nuorten toimintakalenterin tavoitteena on kehittää sosiaalinen verkosto nuorten keskuuteen ja luoda
ystävyyssuhteita sinne, missä niiden muodostaminen on hankalaa. Nuorten yhteinen tekeminen ja
sosiaalisten suhteiden muodostaminen on kerhon päätavoite. Kerho kävi mm. elokuvissa,
keilaamassa, Rush Finland -trampoliinipuistossa, museoissa ja Helsingin observatoriossa.
Päätapahtuma oli perinteinen päiväretki Tallinnaan. Nuori voi osallistua toimintakalenteriin yksin tai
halutessaan vanhemman tai avustajan kanssa. Yleensä tapahtumiin ei ole ennakkoilmoittautumista.
Keilausvuoroille Talin keilahalliin on kutsuttu kaikenikäisiä keilaajia omille radoilleen.
Vertaistuki
Vertaistuki järjestettiin PAUT-hankkeen osana vuonna 2018. Helsingin Autismi- ja
Aspergeryhdistyksen aloitteesta järjestettiin vertaistukea seuraavasti:
•

•
•
•
•
•

Yhdistys järjesti kuukausittain autismin kirjon lasten monikulttuurisia vanhempien
vertaistapaamisia Töölön seurakunnan kerhotiloissa. Lapsille järjestettiin omaa toimintaa 3-4
palkatun lastenhoitajan voimin. Vertaisryhmän ohjaajina toimivat Niina Halonen-Malliarakis,
Reetta Holopainen, Mustapha Mataich ja Anita Novitsky. Tukea tarjottiin suomen kielen
lisäksi venäjän, englannin, arabian, kreikan ja ranskan kielillä.
Siltamäen perheuinnit kerran kuukaudessa.
Keväällä 2018 perustettiin uusi Vertaiset-vertaisryhmä Vuosaareen.
Vertaisryhmät aikuistuvien autismin kirjon henkilöiden vanhemmille käynnistettiin uudelleen
syksyllä 2018. Ryhmiä järjestettiin erikseen Asperger-tasoisten nuorten ja autististen nuorten
vanhemmille.
Isien saunailtoja järjestettiin tuttuun tapaan neljä: Ravintola Juttutuvassa 8.3., vieraana
Markku Virkamäki Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä, Isosaaressa 9.6., Kaurilan saunassa
30.8. ja Ruusulankadun keilahallilla biljardia pelaten 1.11.
Virkisty Haltiassa -retki vanhemmille järjestettiin 20.5.2018.

Näiden lisäksi PAUT-verkoston muiden yhdistysten ja yhteinen vertaistuki oli jäsenten ulottuvilla.
Äideille järjestettiin Yrjönkadun sauna 27.4. ja Äidit Ateneumissa -retki 24.10. vuodelta 2017
siirtyneellä Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhdistysavustuksella.

Asperger-oireisten henkilöiden (oireettomien) puolisoiden vertaisryhmä oli tauolla vuoden 2018.
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Ryhmistä tiedotettiin yhdistyksen tiedotussähköpostissa, nettisivuilla sekä pääkaupunkiseudun
yhdistysten yhteisessä Autisminkirjon tapahtumakalenterissa.
Luennot ja koulutus
Luennot, koulutus ja muut tapahtumat järjestettiin PAUT-verkoston kanssa koordinoidusti
yhteistyössä ja niitä tarjottiin kaikille verkoston yhdistyksille, jäsenille ja muille asiasta
kiinnostuneille. Katso tarkemmin liite.
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Helsingin kaupunki kilpailutti vammaisten asumis- ja päivätoimintapalvelut vuonna 2018. Yhdistys
seurasi tätä tiiviisti. Maarit Kuoppala osallistui useaan aihetta koskevaan tilaisuuteen.
Ostopalveluna hoidettavien tilapäishoitopaikkojen ylivuorokausien laskuttamiseen ja käytäntöihin
tuli muutoksia vuoden aikana. Näitä seurattiin vuonna 2018. Vammaisten aikuisten omaishoidon
tuen pisteytystä seurattiin vuonna 2018.
EU:n vammaiskortti tuli käyttöön keväällä 2018. Yhdistys tiedotti kortin käytöstä.
Yhdistys vieraili Rinnekotisäätiössä 10.10.2018. Tapaamisessa keskusteltiin Rinnekotisäätiön kanssa
mm. aikuistuvien autismin kirjon henkilöiden asumispalveluista.
Talous
Yhdistyksen toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, avustuksilla ja tapahtumien osallistumismaksuilla.
Yhdistys hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA:n Veikkauksen tuotoista
myöntämää hankeavustusta PAUT-verkoston yhteishankkeelle. Avustus oli 140 000 € vuodelle
2018. Osa avustuksesta siirtyi vuodelle 2019.
Yhdistyksellä oli vuodelta 2017 siirtyvää Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhdistysavustusta
käyttämättä 436,00 euroa. Tämä käytettiin vuonna 2018 äitien ilta -tapahtumiin Yrjönkadulla ja
Ateneumissa.
Yhdistys sai vuodelle 2018 lastenhoitajien palkkioihin Helsingin kaupungin sosiaalivirastolta
1000,00 € avustuksen. Yhdistys sai Helsingin kaupungin liikuntavirastolta avustusta 470,00 €.
Lisäksi Helsingin kaupunki maksoi erityisliikuntaryhmien ohjaajapalkkioavustusta yhteensä 1680,00
€.
Yhdistyksen jäsenmaksuliikenteen ja jäsenrekisterin ylläpidon hoiti Autismi- ja Aspergerliitto ry.
Tilitoimisto Leerma Oy hoiti yhdistyksen kirjanpidon vuonna 2018.
Tuloslaskelman mukainen ylijäämä tilikaudelta 2018 on 2225,78 euroa.
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LIITE: PAUT-hankkeen toiminta vuonna 2018

Hankkeen työryhmät ovat kokoontuneet vuonna 2018 seuraavasti:
- ohjausryhmä: kolme kokousta, 30.1., 10.4. ja 5.9.
-

käynnistysseminaari 23.3.2018

-

Yhdistetty vertaistuki- ja kerhotyöryhmä: kaksi tapaamista 7.3. ja 29.8.

-

Koulutustyöryhmä kokoontui kerran 28.8.

-

Arviointi- ja seurantatyöryhmä kokoontui kerran 4.10.

-

Tiedottaminen ja viestintä / visuaalisen ilmeen ja nettisivujen työryhmä, kolme
kokoontumista 24.10., 8.11. ja 19.12. sekä tiivistä sähköpostin vaihtoa

-

Hallitusten kokoukset: HAY hallitus 5 kokousta, yksi sähköpostikokous sekä
vuosikokous, EsAuAs hallitus 5 kokousta, yksi sähköpostikokous sekä vuosikokous,
Vautas hallitus 5 kokousta, yksi sähköpostikokous sekä vuosikokous, SAY neljä
hallituksen kokousta, joista yksi pidempi suunnittelukokous sekä kaksi jäsenkokousta,
yhteensä 19 hallituksen kokousta ja viisi jäsenkokousta.

-

PAUT-hallitusten verkosto kokoontui kerran, 14.11.2018 Park Hotel Käpylässä

Lisäksi Liito-hankkeeseen liittyviä lukuisia hankepalavereja Helsingin kaupungin
järjestäminä sekä yhteistyökumppaneiden Kuntoutussäätiön ja Helsingin seudun erilaiset
oppijat Heron kanssa. Uudenmaan vammaisjärjestöjen verkoston tapaamiseen osallistuttiin
kaksi kertaa.
Maarit Kuoppala on Uudenmaan maakunnan järjestöjen kehittäjäryhmän jäsen. Eetu
Karppanen osallistui Autismisäätiön Autismiymmärrys-hankkeen ohjausryhmään. Maarit
Kuoppala osallistui Kelan Oma Väylä -seminaariin.
Maarit Kuoppala osallistui Autismin talvipäiville 2018 ja Autismi- ja Aspergerliitto ry:n
liittokokoukseen ja jäsenyhdistyspäivään yhdessä verkoston yhdistysten edustajien kanssa.
Myös Autismisäätiön Autismiseminaariin 11.9.2018 osallistuttiin.
Hankkeen tilannekatsaus osa-alueittain. Osallistujamäärät erillisessä liitteessä.
1. Tavoitteet ja seuranta:
-

Hankkeen seurantaryhmä kokoontui 9.10.2018, mukana olivat Johanna Kuisma, Satu
Liimakka ja Sari Valjakka sekä työntekijät.

-

Tapaamisessa nostettiin keskeisesti esiin se, että kaikki lähtee tavoitteista. Samalla
keskusteltiin rajaamisesta: yhdessä hankkeessa ei voi ratkaista kaikkia tavoitteisiin
liittyviä ongelmia.
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Konkreettinen ehdotus oli, että hankkeen tavoitteet puretaan arviointia ja seurantaa
tukevaan Artsi-malliin.

2. Vertaistuki
-

Vertaistukea ja kerhoa suunnittelevat työryhmät kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa, koska
näitä suunnittelevat luottamushenkilöt ovat suurelta osin samat henkilöt.

-

Jo vuonna 2017 tai aiemmin järjestetyt vapaaehtoisten ohjaamat vertaisryhmät ovat
kokoontuneet entiseen tapaan. Näitä ovat Espoon Asperger-/HFA-painotteinen ryhmä (10
kertaa), Isien illat (4 kertaa), Siltamäen perheuinti (8 kertaa), Temppeliaukion
monikulttuurinen vertaisryhmä vanhemmille (lastenhoito järjestetty 9 kertaa), Vertaiset –
autismikirjon lasten vanhemmat Vuosaaressa (6 kertaa), Vantaan Kilterin koulun
vertaisryhmä (8 kertaa), Järvenpään Sahan koulun vertaisryhmä (11) kertaa. Isien illat
vaihtuvissa saunoissa kokoontui edellisvuosien tapaan neljä kertaa.

-

Kertaluonteisia vertaistapahtumia järjestettiin vuonna 2018 seuraavasti: Virkisty Haltiassa
-retki, Perheretki Villa Elfvikiin ja EsAuAsin järjestämä perheiden pikkujoulu. Rush
Helsinki- trampoliinipuisto, perheretki Kansallismuseoon, Kolme LEK SAK
-tanssiesitystä, kaksi autismiystävällistä elokuvanäytöstä.

-

STEA:n vuodelta 2017 siirtyneellä jäsenyhdistysavustuksella HAY järjesti Äitien
Yrjönkadun saunan ja Äidit Ateneumissa -vertaisillan. Vautas puolestaan järjesti
vastaavalla avustuksellaan Äitien hyvinvointisunnuntain, lapsille ja perheille Kendoon
tutustumisen ja perheille Kuusijärven grillauksen sekä retken Fazerilaan.

-

Vapaaehtoisten ohjaajien kanssa perustettiin uusina ryhminä Vertaiset-ryhmä Vuosaareen
ja ME ollaan ME -ryhmä Keravalle (käynnistyy tammikuussa 2019).

-

Ammattilaisten ohjaamina käynnistyi erikseen aikuistuvien Asperger-nuorten
vanhempien (kokoontui kolme kertaa) ja aikuistuvien autististen lasten vanhempien
vertaisryhmät (kokoontui kerran).

-

Hankesuunnitelmassa suunniteltuja vertaisryhmiä on käynnistetty syksyllä 2018 ja
viimeistään vuoden 2019 alusta. Esimerkiksi äitien vertaistapahtumia verkostossa
järjestettiin yhteensä neljä, näistä Äidit Tamminiemessä -retki järjestettiin
PAUT-rahoituksella.

-

Aikuistuvien Asperger-nuorten vanhempien vertaisryhmä Vipu (kokoontui 3 kertaa
vuonna 2018), Asperger-henkilöiden puolisoiden vertaisryhmä (Tukipilarit) sekä
Autististen nuorten vanhempien vertaisryhmät (kokoontui kerran vuonna 2018)
kokoontuvat palkatun ammattilaisen ohjaamina vuoden 2019 alusta alkaen.
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-

Autismiystävällisiä tapahtumia on järjestetty HopLopien kanssa Espoossa ja Vantaalla
(yhteistyö päättyi keväällä 2018), Extreme Sport Espoon kanssa (käynnistyi joulukuussa
2018, yhteistyö jatkuu), Kino Tapiolan kanssa (kaksi elokuvaa, yhteistyö jatkuu).

-

PAUT-hankkeessa toteutettiin keväällä 2018 alkukartoituskysely, jossa haluttiin kuulla
mitä alueen kohderyhmässä ajatellaan vertaistuesta, kerhoista sekä tiedon ja palveluiden
saatavuudesta. Vastauksia saatiin yhteensä 129. Alkukartoituskyselyssä osallistumisen
esteinä tuotiin esiin aikataulut, välimatkat ja lastenhoito. Hankkeessa näitä on huomioitu
seuraavasti: Vertaisryhmiä on nyt tarjolla viikoittain, kokoontumisia on arki-iltoina ja
lauantaisin. Uusia avoimia vertaisryhmiä on käynnistetty Vuosaareen ja Keravalle.
Rajatulle kohderyhmälle suunnatut ryhmät kokoontuvat Autismi- ja Aspergerliiton
toimistolla. Yhdessä ryhmässä on lastenhoito, ja lastenhoitoa lisätään kun sopivia
lastenhoitajia ja tiloja löytyy. Vuosaaren Vertaiset-ryhmä kokoontuu tiloissa, joissa
lastenhoito on helppo toteuttaa.
Alkukartoituksen mukaan kohderyhmää kiinnostaa erityisesti retket, koulutukset, liikunta
ja uinti, sekä perinteiset keskusteluryhmät. Peruskonsepti eli se, että meillä on perinteisiä
vertaisryhmiä, on tärkeää. Molempien tarjonta on lisääntynyt.

-

-

Suomen Venäjänkieliset ry:n kanssa on tehty yhteistyötä kohderyhmälle suunnatun
vertaisryhmän perustamiseksi. Puhelimitse on tuettu somalinkielisten järjestöä.

-

Alkukartoituksen perusteella kehitettiin uusia vertaistukimuotoja. Marras-joulukuulle
suunniteltu Voimaa äideille -vertaislauantai Järvenpään seurakuntaopistolla siirtyi
tammikuun 2019 loppuun. Vuodelle 2019 suunniteltiin uusia teemallisia vertaisryhmiä.

-

Vertaistuki tai neuvontapuheluihin vastattiin tasaisesti.

3. Kerhot
-

Vuonna 2018 PAUT-hankkeen rahoituksella ei järjestetty kerhoja. Autismi- ja
Aspergerliitto ry:n vuonna 2017 kautta saadulla STEA:n jäsenyhdistysavustuksella
järjestettyjä kerhoja siirtyy PAUT-hankkeeseen vuonna 2019. Kerhoja järjestettiin myös
Espoon ja Helsingin kaupunkien tuella. Suunnitteilla on uusia kerhoja. Kerhojen
toteutukseen liittyy monta yksityiskohtaa: sopivien tapaamisaikojen ja kerhotilojen
löytäminen ja uusien kerho-ohjaajien taustojen selvittäminen lasten turvallisuuden vuoksi.

4. Koulutus
-

Koulutustyöryhmä kokoontui kerran vuonna 2018. Työryhmässä nousi idea järjestää
koulutusilta erityisesti palveluiden ja tukien näkökulmasta. ”Vertaisopastus palveluihin”
-koulutus suunniteltiin järjestettäväksi WAAD-viikolla 3.4.2019.

-

Vuoden 2018 aikana järjestettiin Haaste-koulutus (1 pv, Autismisäätiö), Neurokirjon
lasten stressi -koulutus (1 pv, Autismisäätiö), Mielenterveyden ensiapu 1 (2 pv,
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Autismisäätiö), Ensiapu 1 (2 pv, VeksiTraffic), Toimintakyvyn ja sen puutteiden
kuvaaminen (ICF) -työpaja (2 h).
-

Koulutustarpeissa nousivat esiin keskeisimmät kipupisteet: kaivataan tietoa laeista ja
oikeuksista palveluihin, haastavasta käyttäytymisestä, itsenäistymisestä ja asumisen
tukemisesta.

5. Viestintä ja tiedon keruu
-

Visuaalisen ilmeen ja nettisivujen tilanne ks. kokouksen kohta 4.

-

Tiedotteita on lähetetty kuukausittain, ja vastaanottajia on noin 500.

-

Tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu Espoon yhdistyksen fb-seinän kautta runsaasti.

-

Tiedottamisesta saadaan tilaisuuksissa kiittävää palautetta. Kohderyhmä mainitsee
tiedottamisen oma-aloitteisesti.

-

Nettisivut ja graafinen ilme -työryhmä kokoontui yhdessä Kurkistuksen ja G-Worksin
kanssa suunnittelemaan verkoston ilmettä ja nettisivuja.

6. Edunvalvonta
-

Alkukartoituskyselyn sosiaalipalveluita ja niihin liittyviä kokemuksia koskeviin
kysymyksiin oli mahdollisuus vastata vaihtoehto 6 ”on / olisi ollut tarvetta” kyseiselle
palvelulle. Avoimien vastausten perusteella vastaajat olivat kokeneet, että he olisivat
tarvinneet esim. henkilökohtaisen avustajan, erikoissairaanhoidon, kotipalvelun tai
perhesopeutumisvalmennuksen tuomaa tukea. Tiedon puute ja kokemus resurssien
riittämättömyydestä estivät palvelun saamisen.

-

Maarit Kuoppala osallistui Ylioppilastutkintolautakunnan järjestämään työpajaan
6.6.2018. Työpajan aiheena oli ylioppilaskokeen erityisjärjestelyt ja niihin sähköiseen
ylioppilastutkintoon siirtymisen mukanaan tuomat muutokset.

-

Edunvalvontatyöryhmän kanssa ei ehditty tavata vuonna 2018. Työryhmään nimettiin
Niina Halonen-Malliarakis, Juhani Mäki ja Satu Liimakka. Tämä jäi erityisesti
nettisivujen viivästymisen jalkoihin.

-

Yhdistysten hallitusten kuntakohtaista edunvalvontatyötä on tuettu: Vantaalla
Uomarinteen koulun remontin yhteydessä autismiluokkien pihasuunnitelmista puuttuivat
karkailua estävät aidat. HAY on käynyt tapaamassa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
virkamiehiä sekä osallistunut useisiin mm. asumispalveluita koskeviin tilaisuuksiin.
Helsingin kaupungin myöntämän omaishoidon tuen myöntämiskriteereitä ja niihin tehtyjä
muutoksia on seurattu tiiviisti.
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7. Yhdistystoiminnan tukeminen
Verkoston yhdistysten hallitusten työskentelyä on tukenut työntekijä (käytännössä Maarit,
poikkeus HAY, jossa molemmat), osallistumalla hallitusten ja yhdistysten kokouksiin
valmistelijana järjestelijänä sekä kokousten sihteerinä. Kokousten määrät, ks. aiemmin.
8. Hankkeen ohjaus
-

Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa.

-

Toiminta on järjestetty yhteistyössä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

9. Hallinto
Hallintoa ovat ohjanneet Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen puheenjohtaja Jari
Eronen ja rahastonhoitaja Kirsimarja Vahevaara.
Hankkeelle on vuokrattu toimistohuone kattojärjestön läheisyydestä, osoitteesta
Nuijamiestentie 5A, 3. krs., 00400 Helsinki.
Toimistoon on hankittu uudet työtuolit. Muut kalusteet saatiin lahjoituksena käytettyinä.
Työntekijöille hankittiin uudet tietokoneet, toimistolle tulostin, nettimodeemi ja
tukiasema sekä muita tarvittavia välineitä.
Ilmoittautumisia, palautteita ja alkukartoituskyselyä varten hankittiin Webropol-työkalu.
Toimisto-ohjelmat hankittiin TechSoup-ohjelman kautta.
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TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

118.124,06
5.787,00
123.911,06

24.667,71
5.849,00
30.516,71

-65.501,43
-11.972,19
-1.324,07
-78.797,69

-23.303,59
-4.153,68
-686,45
-28.143,72

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot
yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut
yhteensä
Varsinaisen toiminnan muut kulut
Toimintakulut
Materiaalikulut
Ulkopuoliset palvelut
Asiakaskulut
Toimintakulut yhteensä
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Toimitilakulut
Irtaimistokulut
Matkakulut
Kokous-, neuvottelu-, edustuskulut
Puhelin-ja toimistokulut
Muut toiminnan kulut
Taloushallintokulut
Varsinaisen toiminnan muut kulut
yhteensä
Kulut
yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA
YHTEENSÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsenmaksut
Muu varainhankinta
Tuotot
yhteensä
Varainhankinnan kulut
VARAINHANKINTA
YHTEENSÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Rahoitustoiminta
Tuotot
yhteensä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
TILIKAUDEN TULOS

-368,80
-11.330,35
-13.379,32
-25.078,47
-4.121,88
-3.098,02
-5.368,30
-930,50
-2.108,43
-2.221,34
-3.040,70
-4.526,00
-50.493,64
-129.291,33
-5.380,27
-5.380,27

-180,68
-607,57
-904,23
-3.447,60
-45,00
-11.225,39
-39.369,11
-8.852,40
-8.852,40

8.085,00
537,52
8.622,52
-1.018,44
7.604,08

8.505,00
1.753,20
10.258,20
-458,00
9.800,20

1,97
1,97
1,97
2.225,78
–––––––––––––

947,80
–––––––––––––

-6.040,31
-6.040,31
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TASE
31.12.2018
Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset
yhteensä
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset
yhteensä
Saamiset
yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Rahoitusarvopaperit
yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
Vastaavaa
yhteensä

31.12.2017

885,00
885,00
1.090,00
0,07
6.637,38
7.727,45
8.612,45

1.470,00

38.222,17
38.222,17
46.834,62
46.834,62
–––––––––––––

4.118,56
4.118,56
12.664,63
12.664,63
–––––––––––––

7.076,07
8.546,07
8.546,07
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TASE
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
OMA PÄÄOMA
YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
YHTEENSÄ
Vastattavaa
yhteensä

31.12.2018

31.12.2017

8.571,80
2.225,78
10.797,58

7.624,00
947,80
8.571,80

2.311,19
711,51
33.014,34
36.037,04
36.037,04
46.834,62
–––––––––––––

1.644,13
473,59
1.975,11
4.092,83
4.092,83
12.664,63
–––––––––––––
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LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Tilinpäätös on laadittu soveltaen pien- ja mikroyritysten tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1§:n 2 ja 3
momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.
Kulujen kohdistus toiminnanaloille
Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalojen erilliskulut
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Kokonaistuotot ja -kulut
Kokonaistuotot
Kokonaiskulut
Ylijäämä

2018
132 535,55
-130 309,77
2 225,78

2017
40 774,91
-39 827,11
947,80

140 000,00
1 906,00

0,00
20 442,40

2018
65 501,43
11 972,19
1 324,07
78 797,69

2017
23 303,59
4 153,68
686,45
28 143,72

Saadut avustukset
Stea projektiavustus C3903
Muut avustukset
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
Henkilöstön lukumäärä
Henkilöstön päätoimisina toimihenkilöinä oli keskimäärin 2 henkilöä.
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittely
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Tilikauden ylijäämä
Yli/alijäämä yhteensä
Oma pääoma yhteensä

2018

2017

8 571,80
2 225,78
10 797,58
10 797,58

7 624,00
947,80
8 571,80
8 571,80
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä ____. päivänä __________ kuuta 2019

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä _____. päivänä ___________ kuuta 2019

__________________________
Pauli Jokinen, KHT
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