JÄSENTIEDOTE 1/2011
Hyvä yhdistyksemme jäsen
Vuosi 2010 oli yhdistyksessämme toimelias vuosi. Etenkin vertaistukirintamalla tapahtui uutta:
isien illat jatkuivat ja myös äidit kokoontuivat omaan tapaamiseen muutamia kertoja.
Maahanmuuttajataustaisille autistilasten vanhemmille käynnistettiin oma ryhmä yhteistyössä
Väestöliiton Kotipuun ja Suomen Autismiyhdistyksen (SAY) kanssa. Elokuussa vietettiin
perinteisesti mukava liikuntapainotteinen perheviikonloppu Vierumäellä. Liikunta- ja uintikerhot
pyörivät normaaliin tapaan, mutta keilaus- ja ratsastuskerhot kaipaisivat uutta vastuuvanhempaa
toiminnan uudelleen käynnistämiseen.
Koulutusta aistihäiriöistä
Lauantaina 5.3.2011 järjestetään yhteistyössä Suomen Kasvatus ja Perheneuvontalitton kanssa
koulutuspäivä aistihäiriöiden vaikutuksesta käyttäytymiseen ja SeMoCo-harjoitusten
hyödyntämisestä arjessa. Luennoitsijana Donald Szegda ja Erja Hokkanen.
Koulutuspäivä on valitettavasti jo täynnä, mutta mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään
uusi koulutustilaisuus syksyllä.
Mennään yhdessä teatteriin!
Olemme varanneet lippuja Teatteri Vantaan esitykseen "Samanlainen onni" lauantaina 19.3 klo 19.
Hinta on edullinen eli 15 eur/hlö (saimme hintaa laskettua aikaisemmin ilmoitetusta!). Näytelmä
kertoo autistisesta tytöstä, erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä. Joitain lippuja vielä saatavana,
lähetä varausviesti kirsimarja.vahevaara@gmail.com. Lisätietoja esityksestä: www.teatterivantaa.fi
Vuosikokous
Tiistaina 22.3 klo 18.00 Viikin monitoimitalolla, osoitteessa Maakaari 3. Tervetuloa vaikuttamaan ja
suunnittelemaan yhdistyksen vuoden 2011 toimintaa! Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi
paikalle: mukanaolosi olisi meille aktiiveille mukava kannustin, eikä läsnäolosta vielä seuraa että
jokin tehtävä olisi otettava vastaan :-)
Toimintaa keväällä 2011
Uinti- ja liikuntakerhot jatkuvat huhtikuun loppuun. Tiedustelut Kirsimarja Vahevaaralta
puh. 050 526 0226.
Isien saunailta taas kesäkuun alkupuolella. Tiedustelut Jarilta jari.eronen@gmail.com tai puh.
040 742 3093.
Äitien illat jatkuvat teatteriesityksen ja kahvilatapaamisen merkeissä. Tarkkaile nettisivuamme.

Ratsastus ja keilaus ovat toistaiseksi tauolla ja kaipaisivat vastuuvanhempaa organisointiin ja
paikanpäälle. Keilausta on perinteisesti ollut 1 krt/kk ja ratsastus painottunut kevääseen ja
alkusyksyyn (noin 1-2 krt/kk). Mikäli lapsesi haluaisi harrastaa keilausta tai ratsastusta ja sinulla
olisi mahdollisuus olla itsekin mukana paikanpäällä ota yhteys Kirsimarjaan
kirsimarja.vahevaara@gmail.com tai puh. 050 526 0226.
Suunnitteilla olevaa toimintaa vuodelle 2011
Vuosikokouksessa keskustellaan edellä jo kuvattujen lisäksi mm. näistä toimintaideoista:
 liikunnallinen yhteinen viikonlopputapahtuma elokuun lopulla,
 perheuinnit Siltamäessä toukokuussa 1–2 kertaa sekä kerran joulukuussa,
 autismin perustietous -koulutusta koulukyytejä hoitaville henkilöille,
 keilaus/ratsastuskerhon järjestäminen
 uusi aistikoulutustilaisuus
Näistä ja muista kevään ja syksyn tapahtumista lisätietoja autismilehden tulevissa numeroissa ja
nettisivuillamme http://hkiautismi.w2.fi
Kevään jatkoa toivotellen ja tapaamisiin vuosikokouksessa!!
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallitus

