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e-mail: samdy@samdy.info
kotisivu www.samdy.info
GSM 044 346 0898
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SAMDY ry:n JÄSENTIEDOTE

1/2010

Yhdistys on perustettu 20.8.1995.
Se toimii autististen, ADHD-tyyppisten, dysfaattisten sekä
lukivaikeus-henkilöiden eduksi yhteistyössä asiantuntijoiden
ja perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja, koulutusta,
vertaistukea ja virkistystä.
Yhdistys myös tiedottaa em. erityisvaikeuksista.
Yhteystiedot:
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry.
Valtakatu 7 c 36, 28100 PORI
Puh (02) 646 0898
GSM 044 346 0898
Sähköposti: samdy@samdy.info
Kotisivut: www.samdy.info
Pankkiyhteys: OP 570081-467641
Yhteydenotot:
Toimistomme on vielä toistaiseksi pääsääntöisesti miehittämätön.
Tavoitat meidät parhaiten lähettämällä sähköpostiviestin yllä
näkyvään osoitteeseen. Voit myös ottaa yhteyttä loppupuolella
oleviin yhteyshenkilöihin joko sähköpostitse tai soittamalla.
Vastaamme päivisin puheluihin mahdollisuuksiemme mukaan,
iltaisin olemme paremminkin tavoitettavissa. Sähköpostilla voimme
sopia tarkemmin ajasta jolloin puhelinkeskustelu sujuisi häiriöttä,
tai ajan henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Pikkujoulutunnelmissa Yyterin
kylpylän tiloissa!
”Piippuhyllyltä” kurkkii Suvi,
joululaulujen lumoissa Sari ja
Marko, taustalla Kivelän
perhettä.
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Puheenjohtajan palsta
Hei!
Oikein hyvää uutta vuotta 2010!
Kiitos kaikille aktiivisille jäsenille, jotka olette osallistuneet erilaisiin
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Yyterin pikkujouluihin osallistui lounaan
merkeissä noin 80 henkeä ja joulupukkia tuli tapaamaan yli 50 henkeä. Tosi
hienoa!
Vuosi 2010 alkaa hienosti Porissa. Autismiliitto järjestää Autismintalvipäivät
tänä vuonna täällä. Ohjelmaan kuuluu hyviä luentoja, lisää sivulla .
Ilmoittaudu päiville autismiliiton kautta.
SAMDY ry ja Rauman autismiluokkien tuki ry, Rautu järjestävät yhteistyössä
talvipäiville ”Vanhempien Vertaisparkin”, jossa vanhemmat voivat saada
toisiltaan vertaistukea. Ammattilaisiakaan ei pois ajeta. Tervetuloa!
SAMDY ry on päivittänyt kotisivunsa, jotka Maisan paja on tehnyt. Haluamme
kehittää sivuja koko ajan ja on tarkoitus, että niitä päivitetään jatkuvasti.
Kaikki palautteet ovat erittäin tervetulleita. Haluamme sivuista samdylaiset.
Kaikki uudet asiat tulevat heti sivustolle. Jäsentiedote julkaistaan myös
kotisivuilla neljä kertaa vuodessa.
Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet. Osallistuminen kokoukseen
ei ole merkki siitä, että sitoutuisi hallituksen toimintaan. Se viestii hallitukselle,
että ajankohtaiset asiat kiinnostavat jäseniä ja kun kasvot ovat tutut, on
helpompaa tulla juttusille. Tervetuloa!
Terveisin
Tuija

KUTSU
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys
SAMDYry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään

9.3. 2010 klo 18.00
Paikka SAMDY ry:n toimisto Valtakatu 7 c 36, Pori
Käsiteltävät asiat: Puheenjohtajan valinta ja muut
sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Kahvitarjoilu !!

TERVETULOA mukaan sankoin joukoin!
SAMDY ry:n hallitus
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SAMDY-leiri 26.-30.7.2010
Merkitkää ajankohta kalentereihinne !
Koko viikko on varattu SAMDY ry:lle Junnilan leirikeskuksessa.
Leiri toteutetaan yhteistyössä Porin ev.lut. seurakunta-yhtymän yhteisen
diakonia-työn kanssa. Porin seurakuntaan kuuluvat pääsevät jäsenhinnalla,
Porin ulkopuolelta tulevat voivat hakea tarvitessaan tukea esim. oman srk:n
diakoniatyöltä tai sosiaalitoimesta. Loma on perheloma. Sisällöstä saat tietoa
kotisivuiltamme www.samdy.info kunhan suunnitelmat on tehty julkaistavaksi.
Diakonialeirien maksuista ja mahd. avustuksen hakemisesta tietoa:
http://www.porievl.fi/index.php/yhteinen-seurakuntatyo/diakonia-/-srkpalvelut/diakonialeirit

PERHEKOULU POP®
Perhekoulu POP® on osa Suomen Lastenhoitoyhdistyksen ADHD-keskuksen
toimintaa, 3-6-vuotiaille ylivilkkaille lapsille ja heidän vanhemmilleen
tarkoitettu kymmenen viikon ohjelma. Perhekoulun tavoitteena on tukea ja
ohjata alle kouluikäisten lasten vanhempia, joille lapsensa kasvattaminen
asettaa tavallista suurempia haasteita.
Vanhempien ryhmässä on mukana 1-2 tarkkailijaa seuraamassa kouluttajan
työskentelyä. Ohjauksen avulla voidaan tukea vanhemmuutta antamalla
uusia menetelmiä ja vinkkejä arkeen. Vanhemmat saavat henkilökohtaista
ohjausta heitä mietityttäviin tilanteisiin. Kaikki ohjaushetket tallennettiin,
vanhemmat saivat katsoa sopivia tilanteita jälkeenpäin.
Perhekouluohjaajaksi voi kouluttautua ammattihenkilö tai opiskelija, joka
tekee työtä lapsiperheiden kanssa. Lapsiryhmässä toimii viisi ohjaaja-lapsi –
paria. Ohjaajakoulutus oli tiivistä erityislasten henkilökohtaista ohjaamista
tarkkaan strukturoidun päivän aikana. Korvakuulokkeiden kautta saimme
tarvittaessa ohjeita kouluttajalta. Päivän lopuksi oli keskustelutunti, jossa
kerroimme huomioitamme kouluttajalle. Saimme myös katsoa osioita
tallennuksista.
Kävin syksyn 2009 aikana joka viikko, yhteensä 11 kertaa, Helsingissä
ADHD-centerissä ohjaajakoulutuksen, joka antaa valmiudet toimia
Perhekoulun lastenryhmän kouluttajana.

terveisin Saara K.
Voit lukea lisää:
http://www.bvif.fi/files/Perhekouluohjaajakoulutus%202009-2010.pdf
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SATAKUNNAN AUNE -toiminta
Satakunnan sairaanhoitopiiri on ottanut AUNE- toiminnan
1.1.2010 alkaen yhdeksi osaksi toimintaansa sairaanhoitopiirissä
sosiaalipalveluiden palveluna.
AUNE -työtä jatkaa Birgit Vuori-Metsämäki. Yhteystiedot ovat:
birgit.vuori-metsamaki(at)satshp.fi ja 044- 731 4326.
AUNE-toiminnan piiriin kuuluvat autismin kirjon henkilöiden ja
heidän perheidensä lisäksi henkilöt, joilla on vaikeuksia
vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden toiminnoissa ja ovat
ilman diagnoosia.

ERITYISLIIKUNTAA PORISSA:
Porin kaupungin järjestämistä
erityislasten- ja nuorten liikuntakerhoista tietoa
Johanna Kuusisto, erityisliikunnanohjaaja
puh. 02 621 1412
Porin kaupungin
vapaa-aikavirasto
Isolinnankatu 12 (2. krs)
www.pori.fi/vav
28100 PORI
johanna.kuusisto(at)pori.fi
Erityislasten jalkapallo ”Pallosalamat”
Oma ryhmä erityislapsille, joka harjoittelee Karhuhallissa.
Tiedustelut: Jari Helander puh. 040 537 5811
pallosalamat@musansalama.fi www.musansalama.fi
Erityisjudo torstaisin 16:45-17:45
Porin Judoseura Fudoshin ry
www.fudoshin.fi
Tiedustelut:
Matti Iivonen puh. 040 535 6446 tai Mika Lahti 050-5307278
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ALUEKERHOTOIMINTA:
KOKEMÄKI ja ympäristö
Vertaistukitapaamiset
Yhteyshenkilö Outi Juhela, puhelin 0400 807 0171
(outijuhela(at)luukku.com) tai kokemaki(at)samdy.info
SAMDY ry:n erityislasten SÄHLYKERHO
maanantaisin klo 18–19.30
TUOMAALAN koulun liikuntasalissa.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Ainoa ehto on, että pystyy
liikkumaan. Mukaa tarvitaan: oma maila, sisäpelitossut
sekä iloista ja reipasta mieltä!
Lisätietoja kerhosta voi kysellä Hannulta 050-381 0575.

KANKAANPÄÄ ja ympäristö
Vertaistukitapaamiset
päiväkoti Impivaarassa Joukasenkatu 37. joka kuukauden
viimeinen torstai.
Satu Holopainen, puhelin 040 575 2188
(satuinen(at)luukku.com)
Minna Lehtinen, puhelin 050 330 5068
(Minlehti(at)suomi24.fi)
tai kankaanpaa(at)samdy.info

RAUMA ja ympäristö
ADD- ja ADHD-aikuisten vertaistuki:
Mira Rokka puhelin 044 992 2165
(mira.rokka(at)raumalainen.com) tai
rauma(at)samdy.info
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Vuoden 2010 JÄSENMAKSUSTA
Keskiaukeamalla on viitteellinen maksulomake v. 2010 jäsenmaksua
varten. Viimeinen maksupäivä on maanantai 1.3. Maksamalla
eräpäivään mennessä varmistat jäsenetujen, liittojen lehtien ja
SAMDY-tiedotteen saamisen myös jatkossa. SAMDY ry maksaa
jokaisesta jäsenestä liittoihin jäsenmaksut, joten yhdistykselle on
ehdottoman tärkeää saada kyseinen maksusuoritus, että voimme
hoitaa omat laskumme eräpäivään mennessä. Saatuamme
suorituksesi päivitämme tiedot liittoihin.
Jäsenasioita hoitaa Saara Korkeamäki, yhteystiedot
puh. 040 848 3414 tai s.posti jasenasiat@samdy.info
MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI:
SAMDY ry kuuluu kolmeen valtakunnalliseen liittoon:
ADHD-liitto ry, Autismi- ja Aspergerliitto ry ja Dysfasialiitto ry.
Jos haluat esimerkiksi vaikkapa ADHD-lehden, liitämme sinut ADHD-liittoon
ja maksat vuosittain jäsenmaksua SAMDY ry:lle 22 €.
Jos haluat lisäksi Autismi- tai Dysfasialehden, maksat SAMDYlle vuosittain
jäsenmaksua 30 € ja ilmoitat jäsenrekisterin hoitajalle kumman lehden haluat.
Kolmas vaihtoehto on maksaa vuosittain jäsenmaksua 40 € ja silloin Itella
kantaa postilaatikkoosi kolme erilaista lehteä 4-6 kertaa vuodessa.

Huomioikaa:
Joka ei saanut maksulomaketta, voi todella jättää maksamatta:
1. osa teistä on maksanut 2x viime vuonna 2009
2. osa on liittynyt jäseneksi marras- tai joulukuussa 2009
Teiltä siirrämme suorituksen vuoden 2010 maksuksi!

PALKKATUELLA TÖIHIN?
Yhdistyksessä on työpaikka avoinna palkkatukeen oikeutetulle
henkilölle, tai jopa kahdelle…
Jos olet oikeutettu palkkatukeen ja
kiinnostunut dysfasia-, autismi-, AS- tai ADHD-työstä
lasten, nuorten tai aikuisten parissa, osaat toimistotöitä ja
ATK-taidoista hyvin ainakin tekstinkäsittelyä, ota yhteyttä
Tuijaan tai Saaraan! Yhteystiedot toisaalla tiedotteessa !
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Hei kaikki 12-v. nuoret ja sitä vanhemmat,
ja myös te nuorten vanhemmat!
SAMDY ry järjestää yhteistyössä Herttuan koulun, Terveys
ry:n ja Porin Kelan kanssa illan, jossa kohderyhmän nuoret ja
vanhemmat voivat vuorovaikutuksellisin keinoin, mielenkiintoisten menetelmien avulla perehtyä päihteiden ja tupakan
vaaroihin. Vanhemmille lisäksi tietoa Kelan tuista peruskoulun
jälkeisen, ammattitutkintoon tähtäävän
opiskelun ajalta.

TERVETULOA
Herralahden koululle
tiistaina 26.1.-10 klo 18:00
Sisäänkäynti liikuntasalin ovesta
opasteiden mukaan.

Yhteinen osuus nuorille ja vanhemmille:
18:00 Kahvi /mehu + pulla
* Alkusanat rehtori Erkki Väkiparta, Herttuankoulu
18:15 Itsenäistymisen vaaroista vuorovaikutuksellisin keinoin
* Aluekoordinaattori Anne Mikkola, Terveys ry
19-20 Nuoret jäävät jatkamaan Annen kanssa
Vanhempien loppuilta:
19 – 20 Toisen asteen opintojen tukimuodot
* Vakuutussihteeri Hannele Vahvaselkä Porin Kelasta kertoo
vanhemmille tukimahdollisuuksista (esim. Nuoren kuntoutusraha),
jota peruskoulun jälkeen jatko-opintojaan suorittava erityisnuori
voi saada. Tuella halutaan mahdollistaa tutkinnon suorittaminen,
estää nuoren syrjäytyminen, saada pontta opiskeluille ja edistää
työllistymistä.

Tilaisuus on maksuton! Vapaaehtoisella kahvimaksulla voit
tukea SAMDYry:n toimintaa !
Lisätietoja ja ilmoittautumiset torstaihin 21.1. mennessä
Saara Korkeamäki puh. 040 848 3414
tai s.postilla samdy@samdy.info
Yhteistyössä: www.samdy.info www.pori.fi/kov/koulut/
www.terveysry.fi www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf
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ADHD-aikuisten Vertaistukiryhmä
alkamassa helmi-maaliskuun vaihteessa
Ryhmän aiheena on oman toiminnan ohjaus, joka on
tarkoituksenmukaisen toiminnan edellytys.
Oman toiminnan ohjauksen osa-alueita ovat mm.
suunnittelu, ennakointi, aloittaminen, lopettaminen,
tarkkaavaisuuden suuntaaminen, tarkkaavaisuuden ylläpito.
Vaikeudet voivat näkyä esim.
ajan hahmottamisessa, impulsiivisuutena, ärsykeherkkyytenä, toiminnan
pysähtymisenä tai hajoamisena.

Ryhmään otetaan 5-10 henkilöä, jotka tiedostavat ominaisuutensa
ja sitoutuvat ryhmään.
Kokoontumisilla on aina aiheet, alussa luonnollisesti ryhmän
perustaminen ja tutustuminen. Sen jälkeen luomme pelisäännöt
ryhmän toimintaan, miten toiminnanohjauksen puute ilmenee
käytännössä ja keskustellaan arjen apuvälineistä, jaamme arjesta
selviytymisen keinoja ja kokemuksia.
Vertaisryhmästä on tullut useampia kyselyitä vuoden mittaan.
Jos koet asian omaksesi, ota yhteyttä Saara Korkeamäki
puh. 040 848 3414 tai samdy@samdy.info

EDULLISTA MAINOSTILAA SAMDY–tiedotteesta!
Koko sivu 70e, ½ sivua 35e ja tämä koko ¼ sivua 17,50e.
Toisto esim. seuraavassa tiedotteessa ½:en hintaan.
Tiedotteita jaetaan n.350 kpl Satakunnan alueella.
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VERTAISTUKEA PERHEILLE JA AIKUISILLE
Jaksamista arkeen –
viikonloppu perheille la 06. – su 07.03.2010
Viikonloppu on suunnattu perheille, joissa ollaan neurologisista
poikkeavuuksista ( esim. Aspergerin tai Touretten oireyhtymä, autismi,
ADHD) aiheutuvien haasteiden äärellä. Viikonlopun teemana on vertaistuki ja
tavoitteena on jakaa perheiden kesken arjen kokemuksia. Tämä
virkistäytymisviikonloppu on tarkoitettu koko perheelle, myös isovanhemmat
ja muut perheiden tärkeät arjen henkilöt ovat tervetulleita. Lapsille on
järjestetty omaa hauskaa ohjelmaa koulunkäyntiavustajaopiskelijoiden
toimesta. Ilmoittautuminen 15.2. mennessä numeroon 02- 868 0516
Kouluttajina: rehtori, pastori Mirja Vuoristo, pastori Heikki Mäkelä, KM Birgit
Vuori-Metsämäki, KM Johanna Tomberg
Hinta: 169€/aikuinen /täysihoito
85€/alle 12v /täysihoito

Jaksamista arkeen - kurssi aikuisille, joiden omaan elämään
liittyy neurologinen haaste 28.06.2010 - 30.06.2010
(Mm. Aspergerin tai Touretten oireyhtymä, autismi, ADHD..)
Kurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka kokevat arjen sujumisen haastavaksi
erityisvaikeuksien takia. Kurssin tavoitteena on jakaa kokemuksia arjesta,
jaksamisesta ja selviytymisestä vertaisryhmässä. Ohjelmassa on
keskusteluja, kokemuksien jakamista, liikuntaa, rentoutumista ja yhdessä
oloa ja tekemistä.
Kouluttajina: KM Birgit Vuori-Metsämäki ja KM Maarit Nikmo
Ilmoittautuminen 11.6. mennessä numeroon 02 - 868 0516
Hinta: 339€ / täysihoito 279€/ ilman majoitusta
Molemmat vertaistukikurssit löytyvät netistä sivulta www.eko.fi/
Valitse yläpalkista ’Kurssit’ sitten vasemmalla alimmaisena ’Vertaistuki’

HUOMIOIKAA SEURAAVAA !
Kurssimaksuun kannattaa yrittää saada tukea oman kunnan
sosiaalitoimesta; periaatepäätöksiä ei ole, vaan päätöksiä tehdään
hakemusten perusteella, yksilökohtaisesti. Lisätietoja:
birgit.vuori-metsamaki@satshp.fi ja 044-731 4326
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PORISSA SAMK’ssa Maamiehenkatu 10.

Autismin talvipäivät pe 5.2.- la 6.2.2010
”Yhteistä, erityistä ja yhteistyötä”
Kohderyhmä: opettajat, lääkärit, sosiaalialan ammattilaiset, terv.- ja sairaanhoidon
henkilöstö, eri alojen terapeutit, päivähoidon henkil, avustajat, ohjaajat, vanhemmat ja
isovanhemmat, autismin kirjoon kuuluvat ja muut asiasta kiinnostuneet.
Ohjelmassa on luentoja ja työpajoja. Tietotori on avoinna päivien ajan.
Muutokset ohjelmassa mahdollisia. http://www.autismiliitto.fi/ajankohtaista

Ohjelma perjantaina 5.2.2010
Puheenjohtaja ts. toiminnanjoht. Mirjami Hagman, Aut.-ja Asp.liitto ry

9.00 – 10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, tietotoriin tutustuminen
10.00 – 10.15 Talvipäivien avaus
Erkki Paara, hallituksen puheenjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry
10.15 – 11.15 Yhteistä, erityistä ja yhteistyötä
Pertti Rajala, maakuntajohtaja (Satakuntaliitto), Olli Wanne, johtajaylilääkäri (Satshp)
jaTuula Rouhiainen-Valo, koulutusj. (SAMK)
11.15 – 12.30 Autismin kirjon diagnoosit tänään
Raija Hiljanen, neuropsykologian erikoispsykologi

12.30 – 13.30 Lounas ja tietotoriin tutustuminen
’Vanhempien vertaisparkki’ 2. krs:ssa, heti vasemmalla - molempina päivinä.
Ovessa aukioloajat tai sovitaan keskusteluajoista erikseen… !
Valinnaiset luennot:
13.30 – 15.00
a) Autismin kirjo ja psyykkinen hyvinvointi Janne Sihvonen, erit.tason
neuropsyk,PsM
b) Voimaantumista koskevien käsitysten tarkastelu kurssi-materiaalin
suunnittelun yhteydessä Heta Pukki, kouluttaja, FM, MEd
c) Elämäntaitoja evääksi peruskoulusta Alpo Suomi, rehtori, Päiväharjun koulu

15.00 – 15.30 Kahvi ja tietotoriin tutustuminen
Valinnaiset työpajat:
15.30 – 17.00 a) Autismin kirjon hlöt ielenterveyspalv. käyttäjinä
Janne Sihvonen, erityistason neuropsykologi, PsM
b) Autismin kirjon tietokurssin kehittäminen Heta Pukki, kouluttaja, FM, MEd
c) Autismin kirjon nuorten tukeminen ammattiopetukseen –
Opiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten he parhaiten oppivat
Raija Sirén, toimialajohtaja, Keskuspuiston ammattioppilaitos
17.00 Päivän päätös
19.00 – 21.00 Iltavastaanotto Porin kaupungintalolla
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Ohjelma lauantaina 6.2.2010
Puheenjohtaja projektipäällikkö Birgit Vuori-Metsämäki, AUNE-hanke, SatShp

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja tietotoriin tutustuminen
9.00 – 10.00 Seudullinen yhteistyö ja hyvät käytännöt arjessa
Birgit Vuori-Metsämäki, projektipäällikkö, AUNE-hanke, Satshp
Valinnaiset luennot 1:
10.00 – 11.30 a) Mitä tekis? Vapaa-ajan toiminnan rakentaminen
Kati Karinharju, liikuntatieteiden lehtori, SAMK, Virpi Vellonen, ATE–projekti,
Honkalampi-säätiö, Verkkolehti Puoltajan edustaja
b) Oppilaitosyhteistyö, erikoistumisopinnot ja pätevyydet
Hanna Nieminen, koulutussuunnittelija, KM, SAMK
c) Peruskoululaki uudistuu vuonna 2010
- Mitä se merkitsee autismin kirjon oppilaille?
Pirkko Leskelä, erityisopettaja
Vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden tukemisen työkalupakki
Birgit Vuori-Metsämäki, projektipäällikkö, AUNE-hanke, Satshp

11.30 – 12.30 Lounas ja tietotoriin tutustuminen
12.30 – 13.15 Autismikulttuuri Jan-Mikael Fredriksson, projektipääll. Aut- ja Asp.liitto
ry
13.15 – 14.00 Paneelikeskustelu kuntoutuksen ja pedagogiikan eettisyydestä ja
inhimillisyydestä
Panelistit varmistuvat myöhemmin
14.00 – 14.30 Kahvi ja tietotoriin tutustuminen
Valinnaiset luennot 2:
14.30 – 15.30
a) Elämänlanka-projektin kuntoutuskurssimalli
Marjo Hujanen, vastaava kuntoutusohjaaja, Savas
b) Autismin kirjon lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja
palveluohjaus Sirkka Kosunen, vastaava palveluohjaaja ja Nina Larke,
kuntoutussuunnittelija, MLL Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus
c) Tourette-henkilön haasteet arjessa
Tuula Savikuja, toiminnanjohtaja, Suomen Tourette-yhdistys
15.30 Päätössanat ja kotimatkalle lähtö
Järjestäjät: Autismi- ja Aspergerliitto, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan
ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Satakunnan Aune-verkosto
Tervetuloa!
Hinta: 22.1.2010 saakka
180 € / 2 pvää tai 100 € /1 pvä, minkä jälkeen hinta 200 € /2 pvää tai 120 € /1 pvä.
Autismi- ja As-liiton jäsenyhdistysten jäsenille hinnat 150 € /2 pvää tai 80 € /1 pvä.

Lisäksi SAMDY ry ja Rauman autismiluokkien tuki ry Rautu
tukevat omaisjäseniään hakemusta ja kuitteja vastaan
20€ yhden (1) ja 50€ kahden (2) päivän ohjelmaan osallistumisesta.

Länsi-Suomen kesäyliopiston koulutuksia…
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YHTEISTYÖHÖN OMIEN AIVOJEN KANSSA
Aivotreenillä aivot vireiksi
Ti 13.4.2010 Porissa klo 12- 16 ja Raumalla klo 17.30 - 20.30
PAIKKA: Otsolan kansalaisop. tilat (Juhana Herttuank.16)
Raumalla, paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä.
KOHDERYHMÄ: Kaikki, jotka haluavat huolehtia aivojensa pitämisestä
hyvässä toimintakunnossa.
KOULUTTAJANA KM, tutkija-kouluttaja, tietokirjailija Eija Keränen.
Keränen on Operosus Oy:n toimitusjohtaja.
HINTA Porissa 100 € ja Raumalla 70 €. Hinta sisältää kahvit.
ILMOITTAUDU 30.3.2010 mennessä Porin kurssille puh. (02) 641 5275 tai
asiakaspalvelu.pori(at)lskesayliopisto.fi Rauman kurssille puh. (02) 824 0647
tai asiakaspalvelu.rauma(at)lskesayliopisto.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Kysy peruutusehdoista asiakaspalvelustamme.

KUMPPANUUSYHTEISÖN LUOMINEN SATAKUNTAAN
Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan – tilahankinta,
koordinointi, kehittäminen -hanke käynnistettiin 1.4.2009. Se on usean
yhdistyksen yhteishanke, jonka hallinnoijana toimii Satakunnan Salpa
ry. Hanke toteutetaan RAY:n ja Porin kaupungin tuella.
Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan -hankkeen tavoitteena
on hyvinvointityötä tekevien yhteisöjen oman toiminnan
voimaannuttaminen. Tarkoituksena on tavoittaa kaiken ikäiset, eri
elämäntilanteessa olevat ja erilaisista kulttuureista tulevat yksityiset
tukea ja osallistumista kaipaavat henkilöt. Tarjoamalla monipuolisia
osallistumismahdollisuuksia matalan kynnyksen Kumppanuustalossa
estetään kansalaisten syrjäytyminen yhteiskunnasta. Samalla
vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Lue lisää:
www.satakunnansalpa.net/Kumppanuutta-Satakuntaan.php
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YHTEYSHENKILÖT JA VERTAISTUKI:

Dysfasia

ADHD

Nuorten ja
aikuisten

Saara Korkeamäki, Pori
samdy@samdy.info

040-848 3414

Kirsi Sallinen, Säkylä

867 1302

Sari Nevala, Pori
sari.nevala@porilainen.com

648 0409 ja 0400-121 444

Mari Friberg, Rauma

822 3227

Saara Korkeamäki, Pori

ADD/ADHD Mira Rokka, Rauma
044 992 2165
mira.rokka@raumalainen.com
Autismi

Asperger

Minna Leppänen, Söörmarkku 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

TUKIMAKSUISTA
Yhdistystämme on mahdollista tukea ylimääräisellä tukimaksulla,
tilinumero: Länsi-Suomen OP 570081-467641.
Laita viestikenttään nimesi ja teksti: Tukimaksu
Julkaisemme tukijoidemme nimet heidän niin halutessaan.
Lämmin kiitos tuestanne!

