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SAMDY ry:n JÄSENTIEDOTE

18.4.2011

SAMDY ry on perustettu 20.08.1995 ja merkitty rekisteriin 1998.
Yhdistys toimii autismin kirjon, ADHD-tyyppisten, dysfaattisten sekä
lukivaikeushenkilöiden eduksi yhteistyössä asiantuntijoiden ja
perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja, koulutusta,
vertaistukea ja virkistystä. Yhdistys myös tiedottaa em.
erityisvaikeuksista.
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry.

Satakunnan yhteisökeskus
Isolinnankatu 16, 28100 PORI.
GSM:
044-346 0898
Sähköposti: samdy(at)samdy.info
Kotisivut:
www.samdy.info
Pankkiyhteys: LSOP 570081-467641
Yhteydenotot:
Voit ottaa yhteyttä viimeisellä sivulla mainittuihin yhteyshenkilöihin
joko sähköpostitse tai soittamalla. He vastaavat päivisin puheluihin
mahdollisuuksien mukaan, ovat paremmin iltaisin tavoitettavissa.
Sähköpostilla voitte sopia tarkemmin ajasta jolloin puhelinkeskustelu
sujuisi häiriöttä, tai ajan henkilökohtaisesta tapaamisesta.
ALUEKERHOTOIMINTA:
KOKEMÄKI ja ympäristö
Vertaistukitapaamisten yhteyshenkilö
Outi Juhela, p. 0400 807 0171
outijuhela(at)luukku.com tai
kokemaki(at)samdy.info .
SAMDY ry:n erityislasten SÄHLYKERHO
ma klo 18:00–19:30 TUOMAALAN koulun liikuntasalissa.
Lisätietoja kerhosta voi kysellä Hannulta 050-381 0575.
KANKAANPÄÄ ja ympäristö
Yhteyshenkilöt
Satu Holopainen, p. 040-575 2188 tai satuinen(at)luukku.com
Minna Lehtinen, p. 050-330 5068 tai minlehti(at)suomi24.fi
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Hei!
Niin se talven selkä taittui, vaikka toivottomalta välillä tuntuikin.
Mukavaa kun aurinko jo vähän lämmittää. Näin pari viikkoa sitten yli
10 joutsenen lentävän muodostelmassa äänimerkkejä töräytellen,
laskeutuen sitten iltahämärissä määränpäähänsä johonkin lähistölle.
Nyt vain odottelemme kesää ja retkiä, joista ensimmäinen onkin jo
toukokuun 7. pvä. Retkeilemme Isonevan suolla tuttu ja taitava
eräopas Pentti Ojala mukanamme. Kotisivulla ja toisaalla
tiedotteessa tarkemmin asiasta.
SAMDY ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa saimme
hallitukseen uusia jäseniä kaksin kappalein. Kokoonpanoon tuli
Kokemäeltä Outi Juhela ja Porista Pia Anttila. Suurin osa vanhaa
kaartia jatkaa – hallitus kokonaisuudessaan loppupuolella tiedotetta.
Yhdistyksemme on kotiutunut mukavasti Satakunnan yhteisökeskukseen Isolinnakatu 16:en. Allekirjoittaneen työpaikka on
keskuksessa Kumppanuutta Satakuntaan –hankkeen työntekijänä
palvelusihteerin tehtävissä. Jos en vastaa päivällä puhelimeeni löytyy
syy tästä työsuhteesta. Vastailen numerooni sitten iltaisin ja
viikonloppuisin ihan mielelläni.
Saimme Virpi Mikolan taas pariksi kuukaudeksi töihin. Hänellä riittää
puuhaa toimiston järjestelemisessä ja sisustamisessa. Oli se meidän
muuttomme sen verran nopeatahtinen, että ihan kaikki tavarat eivät
osuneet kerralla parhaisiin mahdollisiin paikkoihin :o)
Työssäoppimisen jaksolla SAMDY:ssä on datanomiopiskelija Pasi
Korkeamäki toukokuun loppuun.
Keskukseen on tulossa nuorille suunnattu iltapäivätapahtuma ke 18.5.
klo 13-16. Kutsumme mukaan yli 13v. nuoret yläkoulujen oppilaista
korkeakoulujen opiskelijoihin. Ajatuksena on, että opettajat tulisivat
opiskelijoidensa kanssa koulupäivän aikana, mutta tapahtumaan on
tervetullut ihan kuka vain, vaikka Sinä! Mukana on musiikkia jossakin
muodossa sekä kaikkea muuta nuoria kiinnostavaa.
Hienoa kevättä, aurinkoista kesää ja tapaamisiin Saara
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”Yhdessä enemmän yhteisellä asialla”-foorumi
Tarkoitus on koota yhteen voimat, ajatukset, kokemukset ja ideat. Tätä
yhteisesti koottua asiaa viedään eri tasoilla eteenpäin, SAMDY ry:n ja Rautu
ry:n jäseniä, yhdistyksiin kuulumattomia vanhempia ja muita lähi-ihmisiä
(uusperheen isät ja äidit, sukulaiset, isovanhemmat, kummit, ystävät jne.)

Aika:
Paikka:

la 14.05.2011, klo 12:00-15:30
Satakunnan yhteisökeskus, Isolinnankatu 16.

Tilaisuuksien sisältö: Keskustellaan osallistujille, perheille tärkeistä asioista
yhdessä tai pienryhmissä. Pääasiassa aiheet koskettavat lapsia, nuoria ja
nuoria aikuisia. Lasten ohjelmaa ei ole.

Tilaisuuden vetäjänä toimii AUNE-työtä jatkava
Kaija Pohjalainen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen
kokoontumista kaija.pohjalainen@satshp.fi puh. 044 707 6550

***********
SATAKUNNAN AUNE -toiminta
Satakunnan sairaanhoitopiiri on ottanut AUNE- toiminnan
yhdeksi osaksi toimintaansa sairaanhoitopiirissä
sosiaalipalveluiden palveluna.
AUNE -työtä jatkaa Kaija Pohjalainen Yhteystiedot:
kaija.pohjalainen@satshp.fi puh. 044 707 6550

AUNE-toiminnan piiriin
kuuluvat autismin kirjon
henkilöiden ja heidän
perheidensä lisäksi henkilöt,
joilla on vaikeuksia vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden
toiminnoissa ja ovat ilman diagnoosia.
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Isonevan suo kutsuu kulkijaa Pomarkkuun
luontoretkelle la 7.5. klo 12 alkaen
Parkkipaikalle saavutaan omilla autoilla. Mukaan omat eväät.
Retki on jäsenille maksuton, muille 3€/hlö.
Kävelyä on n.4km, mutta mukaan voi tulla ulkoilumielessä
lyhyemmällekin reitille.
17:30 Paluu parkkipaikalle. Jos sää
on hyvä, jatkamme matkaa n.15km
Inhottujärvelle, jossa voi vaikka uida.
19:30 Lähtö kotiin. Lähtöä voidaan
aikaistaa tarpeen mukaan.
Voit ilmoittaa retkelle lähtijät Kotisivulla
http://www.samdy.info/Ota-yhteytta.php Viestin aihe: ”Isoneva”,
samdy@samdy.info tai tekstarina tai soittamalla 044 346 0898.
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Nuorten oma iltapäivä
Paikka: Satakunnan yhteisökeskus, Isolinnankatu 16
Aika: 18.5.2011 klo 1313-16
SAMDY ry:n lisäksi mukana olevat tahot:
MLL, SPR , Nuoret kansalaiset –projekti DIAK, Helkanuoret, Porin
4H –yhdistys ry, LIISA, Satakunnan yhteisökeskus
Jokaisella esittelypisteellä on järjestetty mahdollisuus tutustua
tekemisen kautta itse kunkin tahon toimintaan. Ohjelmaa ei ole
’kellotettu’ vaan kaikki tapahtuu non-stopina.
Musiikkia on eri muodoissa, kahvia/mehua ja pipareita tarjolla,
popcornia suoraan koneesta omin käsin kierrettyyn tuuttiin,
rastitehtävä ym. mukavaa.
Viekää tapahtumasta infoa nuortenne opettajille – heillä voi olla
mahdollisuus toteuttaa osallistuminen koulupäivän aikana !
Lisätietoja: Saara Korkeamäki
toimisto@yhteisokeskus.net

puh. 044 740 9922

---------------------------------------------

Viikkarin kyläjuhla la 21.5.2011
Päiväohjelma klo 11-16
Sibelius-PUISTOssa burmalaista soittoa ja tanssia, tarinointia
ja runonlausuntaa, yhteislaulua. Myynnissä kahvia, pullaa,
hattaraa ja makkaraa. TOIVOssa mm. Lasten rakennuspaja.
OTSOLAssa kuvataidepaja klo 12, 13 ja 14 ’Mitä puu kertoo
Sinusta?’ Työpajat klo 11-16: rautalangasta lyhty ja kyläjuhla
rintasomiste. YMPÄRI VIIKKARIA: Vanhan linjurin ajelut
5.osassa 1950-luvun linja-auton kyydissä. Opastetut
kierrokset. Asukkaiden pihakirpputoreja ja avoimia ovia.

Satakunnan yhteisökeskuksella mm. pihatanssit,
mölkkyä, tikanheittoa ym. pihapelejä, myynnissä
kahvia ja pullaa sekä silakkamolloja.
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Tänä kesänä Reposaaren Junnilassa

Yhden yön viikonloppuleiri
la-su 28.-29.5.2011
Tutustu kotisivuun, sinne ilmestyvät leirin aihe ja
hinta heti kun ne selviävät.
Sähköpostilla samdy@samdy.info voit kysellä lisää.

******************
Porin ja muiden tahojen Erityisliikunnanohjauksen
järjestämistä leireistä ei ole vielä tietoa.
Seuraa SAMDYn kotisivuja ja Porin kaupungin erityisliikunnan
sivuja myös, niihin saamme tietoa kun teemat, ajat ja hinnat
varmistuvat.
Erityisliikunnan ohjaajana Porissa toimii Kuusisto Johannan
tilalla vielä Setälä Anna puh. 044 701 1412. Häneltä saa myös
tietoja tulevista.
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Satakunnan yhteisökeskuksen toimijat kutsuvat yhdistysväkeä
kesäillan viettoon tiistaina 24.5. klo 17 alkaen
omaan pihaan Isolinnankatu 16.

☺

Tule paikalle ja ota tullessasi mukaan reipasta mieltä
Ohjelmaa luvassa, josta vakavuus on kaukana:
Mm. leikkimielinen visailu, tikanheittoa, pienoisnäytelmä,
yhteislaulua, yhdistysten välinen mölkkykisa… ja mitä muuta
vielä keksitäänkin!
Virkistyksen lomassa vähän asiaakin, eli miettikää mitä
annettavaa keskuksella voisi teille yhdistyksille ja yhdistysväelle
tulevaisuudessa olla. Ilmoittautumiset 18.5. mennessä
Saara 044 740 9922 tai toimisto@yhteisokeskus.net
***************

23.23.-24.7.2011
sunnuntai--iltana väsyneinä
LÄHDEMME YÖRETKELLE lauantaiaamuna, palaamme sunnuntai
mutta onnellisina! Kohteesta ja hinnoista tarkempia tietoja myöhemmin kotisivulla. Kysymyksiä
voi laittaa s.postiin samdy@samdy.info.
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NYT RATSASTAMAAN!
Onko perheessänne tulevia
heppahöperöitä? Ilmoita lapsesi tai
nuoresi mukaan turvallisille
talutusratsastustunneille!
Ratsastuskerho on jo alkanut, mutta mukaan mahtuu vielä pari
lasta, toimi nopeasti. Suunnitelmana on pitää kerhoa kevään
aikana yhteensä 10 kertaa.
Hinta jäsenille 6€/kerta, Ei-samdylaisille hinta on 13,50€.
Sessio kestää tunnin, josta puolet on ratsastusta ja toinen
puolituntinen on katselua tai jotakin aktiviteettia. Ratsastus
tapahtuu huonolla ilmalla Zilpan maneesin tiloissa.
Ilmoittautumiset Marko Pihlajamäki 050 524 2989.

---------------------------------------

Sopeutumisvalmennuskurssit löytyvät
seuraavista osoitteista
ADHD-liitto:
http://www.adhd-liitto.fi/kuntoutus.html
Aivoliitto
(entinen Dysfasialiitto ry)
http://www.stroke.fi/index.phtml?s=65
Autismi- ja Aspergerliitto:
http://www.autismiliitto.fi/liitto/palvelut/sopeutumisvalmennus/
MLL Lasten- ja nuorten kuntoutussäätiö.
http://www.lastenkuntoutus.net/palvelut-perheille/kuntoutusja-sopeutumisvalmennus/
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Soteekki

http://www.samk.fi/soteekki/pori

Sosiaali- ja terveysalan palvelukeskus Porissa
AJANVARAUS
TOIMITILAT
Arkisin klo 9-14
Puhelin: 044 710 3660

SAMK
Sosiaali- ja terveysala
Maamiehenkatu 10. Pori

Soteekista on mahdollista tilata mm. astenhoitoapua.
Hinta 5€/tunti.
SAMK:n palvelukeskus, joka tarjoaa sosiaali- ja terveysalan
palveluja. Soteekin palvelut tuotetaan opiskelijatyönä opettajan
ohjauksessa. Palvelut voidaan toteuttaa asiakkaan luona,
palvelutaloissa, työpaikoilla tai Soteekin tiloissa (Pori ja Rauma).

*****************
ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAKALENTERI Porissa
SPORTTIS, lasten ja nuorten liikuntakerho
3 - 7 v ti klo 17.45 - 18.30
8 - 12 v ti klo 18.00 – 19.00
yli 12v ti klo 18.30-19.30
Paikka: Sos.- ja terv.alan oppilaitoksen sali
UINTIKERHO to klo 17.30 - 18.30
lapsille ja nuorille (uintivaatimus 25 m itsenäisesti)
Paikka: Keskustan uimahalli, Kuninkaanhaanaukio 2
SAMMAKKO-UINTIKERHO lapsille (ei uimataitovaatimusta)
to klo 18.30 - 19.30
Paikka: Sos. – ja terv. alan oppilaitoksen sali
ERITYISJALKAPALLORYHMÄ ”PalloSalamat” ke klo 19–20
Paikka: Karhuhalli ja kesällä ulkokentät
Lisätietoja: Janne Helander, puh. 040 836 0984
ERITYISJUDO to klo 16.45 – 17.45
Paikka: Urheilutalo, Kuninkaanhaanaukio 3
Lisätietoja: Antti Laurila, puh. 040 827 0910
PORIN UIMASEURA / RAVUT su 9.00 – 10.00
Paikka: Keskustan uimahalli, Kuninkaanhaanaukio 2

Lisätietoja: Heli Paalosalo, puh. 044 524 6210
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YHTEYSHENKILÖT / VERTAISTUKI:
Dysfasia

Saara Korkeamäki, Pori
040-848 3414
saara.korkeamaki@porilainen.com
Kirsi Sallinen, Säkylä
867 1302

ADHD

Sari Nevala, Pori
sari.nevala@porilainen.com
Mari Friberg, Rauma

648 0409 ja 0400-121 444
822 3227

Nuorten ja Saara Korkeamäki, Pori
aikuisten Mira Rokka, Rauma
044-992 2165
ADD/ADHD mira.rokka@raumalainen.com
Autismi

Asperger

Minna Leppänen, Tampere
050-5536 678
minna.leppanen@minnzil.com
Tuija Koski, Nakkila
tuija.koski@dnainternet.net

040-822 4707

Jari Koski, Nakkila
jari.koski@nakkila.fi

050-593 1083

Anne Viljanen, Ulvila
viljanen.anne@gmail.com

538 9165 ja 040-581 8127

Satu Takala, Pori
satu.takala@netti.fi
************************

Vuosikokouksessa 14.03.2011 valitun
hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja
Tuija Koski, aut
Varapuheenjohtaja
Saara Korkeamäki, dys/ADHD-aik.
Sihteeri/Rahastonhoitaja Jaana Junnila, kann.
Varsinaiset hallitusjäsenet:

Varajäsenet:

Kari Myrskyranta, AS
Outi Juhela, Tourette
Susanna Westerlund, ADHD/AS
Marko Pihlajamäki, kann.
Tiina Tammisto, AS
Saara Korkeamäki, dys/ADHD-aik.

Pia Anttila, ADHD
Satu Takala, AS

12

