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Hyvä yhdistyksemme jäsen
Vuosi 2012 pyöri tuttuun tapaan liikunta- ja uintikerhojen merkeissä, ja Siltamäen uimahallin
lämpöinen allas kutsui polskimaan koko perheen voimin. Järveen taas pulahdettiin virkistyspäivän
päätteeksi Solvallan urheiluopiston rantasaunasta. Ja saunominen jatkui päätösnumerona Isien illoissa, joissa saatiin myös tietoa autismin kirjon nuorten opiskelumahdollisuuksista. Äidit virkistäytyivät opastetun Ateneum-kierroksen ja kielenkannat irroittavan ravintolaillallisen merkeissä sekä
loivat taideterapeutin ohjauksessa omannäköisiään pikkumaailmoja. Voimaannuttava vuorovaikutus -koulutus antoi taas vähän lisää eväitä arjen haasteisiin ja elämään erityislapsen vanhempana.
Tervetuloa vuosikokoukseen 25. maaliskuuta
Vuosikokous pidetään maanantaina 25.3. klo 18 Viikin monitoimitalolla ( Maakaari 3). Toivotaan runsasta osanottoa eli kaikki lämpimästi tervetuloa suunnittelemaan yhdistyksen toimintaa!
Hallitus kaipaa lisää jäseniä nykyiseen viiden miehitykseen. Hallitustyöskentely on rentoa ja kivaa.
Kokoontumisia on 3– 4 kertaa vuodessa vuosikokouksen lisäksi. Hallituksen jäsenyys on kätevä
tapa saada laajemmin tietoa autismin kirjon lasten ja nuorten asioista; pysyt helpommin kärryillä
myös oman lapsesi ja perheesi oikeuksista ja mahdollisuuksista. Tule rohkeasti mukaan hallitukseen ja/tai kaikille avoimiin hallituksen kokouksiin!
Mikä harrastus tuo/ toisi sinun lapsellesi iloa?
Autismin kirjon lasten ja nuorten kohdalla on usein suurena haasteena mielekkään harrastetoiminnan ja -ryhmän löytyminen. Mitä sinun lapsesi haluaisi harrastaa? Tai onko teillä joku hyvä
harrastus, jota voisit suositella muillekin?
Yhdistyksemme kerhojen ohjaajina toimivat palkatut ammattilaiset. Jokainen vanhempi huolehtii
itse lapsestaan. Kerhotoimintaa organisoimaan tarvitaan kuitenkin vastuuvanhempi. Hän pitää
listaa osallistujista ja on tarvittaessa yhteydessä kerhon ohjaajiin. Ehdota uusia harrastekerhoja ja
tarjoa pientä mutta tärkeää työpanostasi kerhon vastuuvanhempana!
Kerhojen jatkumiseen ja kehittämiseen kannattaa vaikuttaa tulemalla mukaan kokouksiin.
Arjen hengähdystaukoja äideille ja isille
Välillä on hyvä päästä hetkeksi irti arjen rutiineista. Äitien illat ja Isien illat tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen ja ajatusten vaihtoon vertaisryhmässä. Tule mukaan tuulettumaan!
Kuvat käyttöön -koulutus
Perjantaina 22. 3. on vuorossa asiaa Kuvat käyttöön -koulutuksen muodossa Näkövammaisten
Keskusliiton Iiris-keskuksessa (Marjaniementie 74, Itäkeskus). Koulutus alkaa klo 17.30 mutta
kahvia tarjoillaan jo alkaen klo 17. Vanhemmat ja muu lähipiiri lämpimästi tervetuloa!
Koulutus tarjoaa apua ja tukea käyttäytymisen ja sosiaalisten tilanteiden ohjaukseen, autistin
omantoiminnanohjaukseen sekä kommunikaatioon. Kouluttajina toimivat erityisluokanopettaja
Sari Hepola ja puheterapeutti Tiina Vaaraniemi. Osallistumismaksu 10 € maksetaan paikan päällä.
Ilmoittaudu 15.3. mennessä Kirsimarjalle: kirsimarja.vahevaara(at)gmail.com
Seuraa nettisivujamme
Yhdistyksen jäsenetuna saat viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Autismi-lehden. Seuraa ilmoituksiamme Autismi-lehdessä. Ajantasaisinta tietoa löytyy nettisivuiltamme http://hkiautismi.w2.fi.
Kannattaa käydä vilkaisemassa aina silloin tällöin!
Aurinkoista kevään jatkoa toivotellen ja tapaamisiin vuosikokouksessa!
Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistyksen hallitus
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