JÄSENTIEDOTE 1/2010
Talviset terveiset sinulle hyvä yhdistyksemme jäsen!
Vuosi 2009 oli yhdistyksessämme aktiivisen toiminnan vuosi. Viikoittaisten uinti- ja liikuntakerhojen lisäksi varasimme mm. oman elokuvanäytöksen Niko lentäjän poika -elokuvasta, olimme
Kallion kirkossa kuuntelemassa urkumusiikkia, Kisakeskuksessa viettämässä perheviikonloppua
(RAY-avustuksen turvin), ratsastamassa, yleisurheilemassa ja keilaamassa. Isät kokoontuivat
saunomaan ja yhdelle kerralle oli isille varattu myös erillinen AVEKKI-koulutus.
Nyt perheen sosiaalipalvelut kuntoon
Yhdistys järjesti tammikuussa info-tilaisuuden, jonka aiheena oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille ja uuden vammaispalvelulain vaikutus niihin.
Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfeltin laatima luentomateriaali on luettavissa yhdistyksemme
nettisivuilla http://hkiautismi.w2.fi On tärkeää, että te vanhemmat olette yhteydessä oman
alueenne kehitysvammahuollon työntekijään ja yhdessä laaditte arvion palvelutarpeestanne.
Infotilaisuudessa käytiin myös vilkasta keskustelua erityisesti aikuistuvien aspergerhenkilöiden
palveluiden riittämättömyydestä, mutta huoli kaikkien aikuistuvien autismikirjon henkilöiden
asumispalveluiden riittävyydestä on varmasti yhteinen. Tämän takia aihe on nyt valittu yhdistyksen
tämän vuoden edunvalvontavaikuttamisen pääteemaksi.
Vuosikokous torstaina 25.3 klo 18
Keskustelua mm. asumispalvelujen järjestämisestä jatketaan vuosikokouksessa. Paikkana Viikin
monitoimitalon neuvottelutila osoitteessa Maakari 3. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi
osallistumaan ja vaihtamaan ajatuksia paikanpäälle!
Toimintaa keväällä 2010
Uinti- ja liikuntakerhot jatkuvat huhtikuun loppuun, muutamia paikkoja vapaana. Tiedustelut
Kirsimarja Vahevaaralta puh. 050 526 0226.
Isien saunailta taas kesäkuun alkupuolella. Tiedustelut Jari Eroselta, puh. 040 742 3093 tai
jari.eronen@gmail.com.
Ohjattua talutusratsastusta 30 min ratsastaja , 25 eur/krt Husön ratsastuskeskuksessa (http://huso.net)
keväällä sunnuntaisin 14.3, 11.4 ja 2.5. Tiedustelut Kirsimarja Vahevaaralta puh. 050 526 0226.
Perheuinnit Siltamäen uimahallilla lauantaina 15.5 ja 29.5 klo 18.30 alkaen. Ei ennakkoilmoittautumista. Maksu paikanpäällä 5 eur/perhe

Suunnitteilla olevaa toimintaa syksylle 2010
Vuosikokouksessa keskustellaan mm. näistä toimintaideoista:
 PRT-jatkokoulutus marraskuussa yhteistyössä opetusviraston autismitietoisuusprojektin
kanssa,
 vertaistukitapaamisia äideille ja/tai maahanmuuttajanaisille,
 liikunnallinen yhteinen viikonlopputapahtuma elokuun lopulla.
Näistä ja muista syksyn tapahtumista lisätietoja autismilehden tulevissa numeroissa ja
nettisivuillamme http://hkiautismi.w2.fi
Kevään jatkoa toivotellen ja tapaamisiin vuosikokouksessa!!
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallitus

PS: Vielä vinkki Autismi- ja Aspergerliiton järjestämästä toiminnasta liiton tiloissa Kaupintie 16 B:
 ma 12.4 Kansainvälisenä Autismitietoisuuspäivänä leikki- ja peli-ilta
 ma 3.5 Varhaiskuntoutus
Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.autismiliitto.fi (kevään koulutusillat)

