JÄSENTIEDOTE 1/2009
Hyvä jäsen,
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksellä alkoi juuri 11. toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena
on edistää ja valvoa autismin kirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yhteiskunnallisia etuja ja
tasa-arvoa. Se miten yhdistys onnistuu tässä tehtävässä on meistä kaikista jäsenistä kiinni
– olkaamme siis yhdessä aktiivisia ja tuokaamme ajankohtaisia asioita ja huolenaiheita esille.
Yhdistyksemme hallituksen jäsen Kirsi Laitinen on valittu uudelleen Helsingin kaupungin vammaisneuvoston jäseneksi, joten vaikutusmahdollisuuksia on myös sitä kautta.
Tämän kirjeen muita aiheita:
- Vuosikokous lähestyy
- Kevään ja kesän 2009 toimintaa
- Saatko ne palvelut, joihin olet oikeutettu?
Malmin rautatieasema

Vuosikokous
Vuosikokous ti 24.3. klo 18 Malmin toimintakeskuksessa,
Kirkonkyläntie 2. Mikäli sinulla on asioita, joita haluaisit
yhdistyksessämme käsiteltävän, niin tule mukaan
vuosikokoukseen.
Voit halutessasi myös päästä hallituksen jäseneksi ja
vaikuttaa sitä kautta.
Tai tule vain kahville tapaamaan tuttuja ja vaihtamaan
kuulumisia!

Malmin linjaautoasema

TOIMINTAKESKUS

Kevään 2009 tapahtumia
Sunnuntaina 5.4 klo 11.30 lähdetään yhdessä elokuviin katsomaan palkittua lasten ja vähän vanhempienkin suosimaa elokuvaa ”Niko lentäjän
poika”. Paikkana on Lasten Cinema Yrjönkatu 8–10 (ent. elokuvateatteri
Diana; ks. www.lastencinema.fi), josta meille on varattu oma näytös.
Ilmoittaudu Kirsimarjalle tekstarilla 050-5260226 tai sähköpostilla
kirsimarja.vahevaara@haaga-helia.fi. Lippu maksaa 6 EUR/henkilö,
joka sinun tulee maksaa yhdistyksen pankkitilille Sampo 800011-70655634
käyttäen viitenumeroa 2202.
Sunnuntaina 26.4 ratsastetaan Luhtajoen Ratsutilalla. Ilmoittautumiset Kirsi
Laitiselle 15.4 mennessä tekstiviestillä 050-3642028 tai sähköpostilla
kirsilaitinen@luukku.com. Maksu paikanpäällä
5 EUR/ratsastaja. Katso www.hippoteam.fi

Lauantaina 9. ja 23.5 perheuinnit Siltamäen uimahallilla klo 19–20. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Maksu paikan päällä 5 EUR/perhe.
Sunnuntaina 24.5 kokeillaan yhdessä yleisurheilua Pirkkolan Urheilupuistossa alkaen klo 11.00
(säävaraus, voit varmistaa toteutumisen Kirsimarjalta edellisenä iltana).
Kevään keilaukset järjestetään 5.3., 16.4. ja 14.5. Osallistumismaksu 5 €/kerta/perhe. Tiedustelut
Riitta Myllymäki, puh. 040 413 9570 (iltaisin ja viikonloppuisin).
Uinnit ja liikuntakerhot jatkavat toimintaansa huhtikuun loppupuolelle.

Loppuvuoden 2009 tapahtumia
Elokuussa on tarkoitus järjestää viime vuoden tapaan liikuntapäivä tai viikonloppu. Mikäli tiedät,
että perheesi on kiinnostunut lähtemään mukaan laita jo tässä vaiheessa viestiä Kirsimarjalle niin
saat tarkempaa tietoa kevään kuluessa. Vierumäelle emme valitettavasti tänä vuonna pääse; vaihtoehtoisiin paikkoihin on tarjouspyynnöt vetämässä.

Olethan tarkistanut, että saatte ne palvelut johon olette
oikeutettuja?
Helsingin kaupunki ja erilaiset järjestöt tarjoavat Helsingin alueella erilaisia palveluja arjen
tukemiseksi. Osa näistä vaatii kehitysvammadiagnoosin, mutta osa on mahdollista saada myös
pelkällä autismi-diagnoosilla.
Tarkempia tietoja sosiaaliviraston nettisivuilta tai alueesi sosiaalityöntekijältä.
Hki sosiaalivirasto: kehitysvammaisten palvelut:
http://www.hel.fi/wps/portal/Sosiaalivirasto/ linkki ”Vammaispalvelut”
Sosiaaliviraston oppaat:
- Tietoja palveluista Hki kaupungin kehitysvammahuollon asiakkaille UUSITTU 1/2009!
- Tarkistuslista alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään
koskevista etuuksista ja palveluista Helsingissä
- Yleissivistävän ja ammatillisen erityisopetuksen opas
http://www.hel.fi/wps/portal/Sosiaalivirasto/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Sosv/fi/Aiku
isten+palvelut/Vammaisten+palvelut/Oppaita
Toivotaan ,että näemme teistä toiminnassa mukana mahdollisimman monia. Muistathan myös
seurata Autismilehden loppuosan jäsenilmoituksia.
Tapaamisiin jossakin yllämainituista tapahtumista ja hyvää kevään jatkoa!
Helsingin Autismi- ja aspergeryhdistyksen hallitus

