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Hyvä yhdistyksemme jäsen
Pääkaupunkiseudun autismi- ja aspergeryhdistysten järjestämät tapahtumat ja kerhot ovat avoimia kaikkien yhdistysten jäsenille ja ne löytyvät
netistä yhteisestä tapahtumakalenterista http://autisminkirjontapahtuma
kalenteri.blogspot.fi. Yhdistysten toiminta on vertaistoimintaa ja pyörii
vapaaehtoisvoimin. Lämpimästi tervetuloa mukaan tekemään ja kokemaan!

LIITY
TIEDOTUSLISTALLE!

Tervetuloa vuosikokoukseen 7.4.
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen vuosikokous on torstaina 7.4. klo 17.30
Autismi- ja Aspergerliiton tiloissa osoitteessa Nuijamiestentie 3 B, Helsinki. Lämpimästi tervetuloa
vuosikokoukseen kuulemaan ja keskustelemaan. Erityisesti toivotaan toimintaa ideoimaan aktiivisia
pienten autististen lasten vanhempia.
Henkilökohtaisen avustajan saamisen esteet ja mahdollisuudet -luentotilaisuus 30.3.
Ilmainen luentotilaisuus autismin kirjon omaisten läheisille Kampin palvelukeskuksessa osoitteessa
Salomonkatu 21 B, keskiviikkona 30.3. klo 17.30–20 (kahvitarjoilu klo 17). Kouluttajina toimivat
Assitentti.infon lakimies Terhi Toikkanen ja sosiaalityöntekijä Yodit Melaku. Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittautumislinkki nettisivuilla hkiautismi.w2.fi tai autisminkirjontapahtumakalenteri.blogspot.fi. tai
kirjoita selaimeen: https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-30.3.2016-Kampin-tilaisuus
Maailman autismitietoisuuden päivää (WAAD) vietetään Helsingin Kampissa 2.4. klo 12–16
Autismi- ja Aspergerliitto järjestää sosiaalisen median haastekampanjan #munekko (= minun erityisen mielenkiinnon kohteeni). Kampanjassa haastetaan jakamaan kuvin tai videoin tietoa omasta
erityisestä mielenkiinnon kohteesta. Lisätietoja julkaistaan osoitteessa: www.autismiliitto.fi.
Kevään 2016 toimintaa
Aikuistuvien autististen lasten vanhempien vertaisryhmä: Autismi- ja Aspergerliiton tiloissa
(Nuijamiestentie 3 B) torstaisin 10.3., 14.4., 12.5. ja 9.6. klo 18–20. Ilmoittautumiset sähköpostitse tai
tekstiviestillä: Heidi Kaipio, puh. 050 558 2077, heidi.kaipio@terapiatasku.fi.
Autismin kirjon lasten ja nuorten vanhempien vertaisryhmä: Töölön seurakunnan kerhotilat,
(Temppelikatu 16 B) lauantaisin 19.3., 23.4. ja 28.5. klo 14–17. Lapsille on erillinen tila ja hoitajat tilaisuuden ajaksi.
AS-nuorten toimintakerho: Tutustutaan yhdessä nuorille suunnattuihin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tavoitteena 13–17-vuotiaiden aspergernuorten yhteinen tekeminen ja sosiaalisten suhteiden muodostaminen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: kirsimarja.vahevaara@gmail.com
Keilaus: Talin keilahallissa (Huopalahdentie 28) lauantaisin 12.3., 9.4. ja 7.5. klo 14–15. Osallistumismaksu on 7 euroa/hlö sisältäen kenkävuokran.
Perheuinti: Siltamäen uimahallin lämpöisessä altaassa (Jousimiehentie 3) lauantaisin 2.4. ja 7.5.
klo 18.30 alkaen. Osallistumismaksu 5 euroa/perhe maksetaan paikan päällä. Halli on varattu pelkästään autismiyhdistysten käyttöön.
Lisäksi harrastekerhoja lapsille ja nuorille, tapahtumia koko perheelle ja vertaistukea Isien iltojen ja
Äitien iltojen merkeissä. Käy tutustumassa tarjontaan nettisivuillamme.
Pysy ajan tasalla tapahtumista – liity sähköpostitiedotuslistalle
Haluamme parantaa tiedotusta ja toivomme kaikkien jäsenien liittyvän sähköpostitiedotuslistalle
lähettämällä sähköpostia otsikolla ”Liityn tiedotuslistalle” osoitteeseen hki.autismi@gmail.com.
Aurinkoista kevään jatkoa toivotellen ja tapaamisiin vuosikokouksessa!
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallitus
autisminkirjontapahtumakalenteri.blogspot.fi
hkiautismi.w2.fi

