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SAMDY ry:n JÄSENTIEDOTE

2/2010

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.
Yhteystiedot:
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja
Dysfasiayhdistys SAMDY ry
Valtakatu 7 C 36
28100 PORI

Puhelin: (02) 646 0898
GSM: 044-346 0898
Kotisivu: www.samdy.info
S-posti: samdy(at)samdy.info

Pankkiyhteys: LSOP 570081-467641
Yhteydenotot:
Toimistollamme on lähes joka päivä 1-2 työntekijää. Päivystysajat löytyvät
kotisivuiltamme. Tavoitat meidät kuitenkin parhaiten lähettämällä
sähköpostiviestin yllä näkyvään osoitteeseen.
Voit myös ottaa yhteyttä tiedotteen loppupuolella oleviin
yhteyshenkilöihin joko sähköpostitse tai soittamalla. Sähköpostilla
voimme sopia tarkemmin ajasta jolloin puhelin-keskustelu sujuisi häiriöttä,
tai ajan henkilö-kohtaisesta tapaamisesta. Vastaamme päivisin puheluihin
mahdollisuuksiemme mukaan, iltaisin olemme paremminkin tavoitettavissa.

************************************
Vuosittain maksettavasta jäsenmaksusta
Joillekin oli nyt käynyt niin, että edelliseen SAMDY -tiedotteeseen
keski-aukeamalle sijoitettu maksulomake oli jäänyt huomaamatta.
Se oli kiinteä osa tiedotetta, ja saattoi siten joutua joillakin suoraan
paperinkeräykseen. Uuden lomakkeen lähetimme heille, joilta vielä
odotamme maksusuoritusta. Jäsenasioissa soita tai tekstaa Saara
040 848 3414 tai laita meili jasenasiat(at)samdy.info
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Heipä hei kaikki samdylaiset !
SAMDY ry:n vuosikokous 9.3.2010 toi hallitukseen mukaan uusia
kasvoja. Tuija Koski valittiin edelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi,
Jaana Junnila hoitamaan sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä sekä
Saara Korkeamäki varapuheenjohtajaksi. Koko uuden hallituksen
kokoonpanon löydät tiedotteen loppupuolelta.
Toimistollamme on nyt kaksi työntekijää: palkkatuella työllistetty
Harri Lajunen on Saaran lisäksi tekemässä toimistotöitä ja muitakin
tehtäviä, mm. pitämässä kotisivuja ajan tasalla. Molemmat ovat
toimistolla lähes päivittäin, joten siellä voi käydä vaihtamassa ajatuksia.
Kannattaa kuitenkin etukäteen varmistaa, että joku on paikalla.
Kotisivuilta www.samdy.info saat sen hetkisen tiedon toimiston
päivystysajoista ja tietenkin kaikesta muustakin ajankohtaisesta.
SAMDY -tiedote ilmestyy vain 4 x vuodessa, joten ajan tasalla
pysyäksesi kannattaa kotisivuilla käydä usein. :o)
Yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenistölleen mm. virkistystä ja
vertaistukea. Muistetaan kuitenkin, että yhdistys on itse asiassa me
kaikki jäsenet: Ihan samoja vanhempia tai asianosaisia ollaan niin
hallitusväki kuin rivijäsenetkin. Hallituksen kokoukset eivät ole mitään
salaseuroja, vaan avoimia kaikille halukkaille jäsenille. Kaikilla on
puheoikeus jota kautta siis mahdollisuus vaikuttaa, tuoda niitä uusia
näkökulmia. Seuraa kotisivuilta milloin kokoukset ovat ja tervetuloa
kokoukseen!
Tapaamisiin esimerkiksi
heinäkuussa retkellä tai Aarreleirillä
– tai sitten siinä seuraavassa
hallituksen kokouksessa.
Kaunista kevättä ja kesää toivotellen
SAMDY ry:n hallitus
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Kesän 2010

AARRELEIRI

SAMDY ry:n perheille ma-pe 26.-30.07.2010
Junnilan leirikeskuksessa Reposaaressa.

s alainen A arre meidän löy dettavissämme - - etsimme

aarteita luonnosta, perheenjäsenistä, ystävistä ja omasta itsestämme!
Leiri yhteistyössä Porin srk:n diakoniatyön kanssa.

Perille pääsee omilla autoilla tai bussilla. Leirille tulijoille ilmoitetaan
bussivuorot, jotka kulkevat perille asti. Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti
SAMDY:n jäsenperheille, mutta mukaan pääsee muitakin jos paikkoja jää. Tämä
on perheleiri, jossa jokaisella lapsella on oltava mukana huoltaja/aikuinen.

Leirin päävetäjinä ovat viittomia osaava diakonissa Jouni Kivimaa
sekä pastori Reija Nordström, lisäksi leiriavustajia ja SAMDY:n
omaa väkeä. Vanhemmille järjestetään juttutuokioita rauhallisessa
miljöössä tai vaikka lepohetki. Askarrellaan aiheeseen sopivia
juttuja, lauletaan ja leikitään – pidetään leikkimieleisiä kilpailuja.
Aamut aloitetaan kokoontumisilla, ja iltaisin yhteisissä hetkissä
rauhoitutaan ja valmistaudutaan yöpuulle. Huoneet ovat kahden
hengen huoneita, pinnasänkyjä myös saatavilla.
Leirimaksut koko ajalta:
1. Porin srk:an kuuluvat 68€/aik, 34€/lapsi 4-15v. ja alle 4v. maksutta.
2. Muiden kuntien asukkaat 208€/aik., 166,40€/lapsi 4-15v. ja alle 4v.
maksutta. Huom!!! Omalta seurakunnalta voi hakea tarvittaessa
taloudellista tukea diakoniatyöntekijän kautta!!!
http://www.porievl.fi/index.php/yhteinen-seurakuntatyo/diakonia-/srkpalvelut/diakonialeirit
Ilmoittautuneille lähetetään leiriohjelma ja lomake, joka
palautetaan kaikilta osin täytettynä siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

Toimi nopeasti, paikkoja rajoitetusti !!
ILMOITTAUTUMISET 15.06.2010 mennessä joko
sähköpostilla, puhelimitse tai SAMDYn kotisivujen kautta.
Lisätietoja: Saara Korkeamäki, p. 040 848 3414 tai
samdy(at)samdy.info
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KESÄN ERITYISLEIRIT
 PITKIS- SPORT FUTUURILEIRI KOKEMÄEN PITKÄJÄRVELLÄ
05.-09.07. 2010 Lisätiedot ja ilmoittautumiset www.pitkissport.net
Sieltä löydät myös muut erityisleirit kuten jalkapallo, judo ja melonta.

 PÄTKÄLEIRI YYTERISSÄ Kaksipäiväinen leiri elokuun alussa.
Hinta 15 € lapsi.
SOVELTAVAN PURJELAUTAILUN KURSSI YYTERISSÄ.
Lisätietoja leireistä myös erit.liik.ohj. Anna Setälä, anna.setala(at)pori.fi
Porin Vapaa-aikavirasto p.(02) 621 1412 tai 044-701 1412.
Tarkemmat tiedot ja ajankohdat leireistä näet toukokuussa ilmestyvästä
LIIKUNTAA JA NUORISOTOIMINTAA -lehdestä.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
SYKSYLLÄ ALKAVISTA erityisliikuntakerhoista tietoja ELOKUUSSA
ilmestyvästä Liikuntaa Ja Nuorisotoimintaa –lehdestä.
SAMDYn kotisivuilla myös ajankohtaista tietoa.
ERITYISLASTEN SPORTTISKERHOT
SPORTTIS 1 ( pienet) ti klo 17:45-18:30, SPORTTIS 2 (isot) ti klo 18:00-19:00,
SPORTTIS 3 (nuoret) tiistai klo 19:00-20:00
ERITYISLASTEN PERHEUIMAKOULUT Meri- Porin uimahallissa.
Hinta: porilaiset 10 € (uimakoulumaksu), ulkopaikkakuntalaiset 20 €.
UINTIKOULUT Keskustan uimahallissa lapsille ja nuorille torstai-iltaisin klo
17:30-18:30. HUOM! Taitovaatimuksena 25 m itsenäinen uinti.
SAMMAKKO- uintikerho torstai-iltaisin klo 18:30 - 19:30.
Sosiaali- ja terveysalan allasosasto Tiilimäki.
PORIN UIMASEURA / RAVUT
Harjoittelee sunnuntaiaamuisin Keskustan uimahallilla klo 09:00-10:00
Tiedustelut: Heli Paalosalo, p. 044-524 6210 tai www.porinuimaseura.fi
LASTEN LIIKUNTAMAA sunnuntaisin Karhuhallissa klo 15:00-17:00.
Erilaisia temppuratoja, pomppulinnoja, trampoliineja jne. Valvottua toimintaa,
ei ohjattua. Hinta: 1 € lapsi, huoltaja ilmainen.
TOIMII MYÖS KESÄLLÄ !
ERITYISLASTEN JALKAPALLO “Pallosalamat”
Erityislasten oma ryhmä keskiviikkoisin klo 17:30-18:30.
Tarkemmat tiedot paikasta ym. Jari Helander p. 040 537 5811
www.musansalama.fi/joukkueet/pallosalamat.htm
ERITYISJUDO Soveltavan judon ryhmä torstaisin 16:45-17:45.
Vastuuhenkilö: Tanja Lahti, p. 050-547 8186
Lisätietoja/Yhteyshenkilö: Matti Iivonen, p. 040-535 6446 tai www.fudoshin.fi
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Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Yhdistys on perustettu 17.06.1999. Yhdistyksen tarkoituksena on
omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukeminen, heidän etujensa
ajaminen ja asemansa parantaminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, valistus-, ja
koulutustoimintaa, järjestää leirejä, matkoja ja muuta virkistystoimintaa,
ohjaa ja hallinnoi omaishoitajien jaksamista tukevia projekteja, tekee
esityksiä ja aloitteita kuntien päättäjille, tekee omaishoitoasioissa
yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja seurakuntien kanssa sekä on
yhteistyössä koulujen ja muiden järjestöjen kanssa.
Yhteystiedot: Itsenäisyydenkatu 39 B, 28100 PORI
Kotisivu: http://www.vanhusneuvolasyke.fi/7
Puheenjohtaja: Pirkko Granö p. 040-732 6088
pirkko.grano(at)dnainternet.net
Toiminnanjohtaja: Irma Roininen p. 044-026 3546
irma.roininen(at)dnainternet.net

******************************
Omaishoitoperheille uusi palvelumuoto LÄHELLÄ TUKI
Seutukunnallinen omaishoitoprojekti (2010-12)
Tahtoisitko tavata muita omaishoitajia? Kysy rohkeasti näistä!
Vertaistuesta voimaa. Vertaistuki- ym. ryhmätoiminta antaa tähän
mahdollisuuden. Omaishoitajien vertaistuki –keskusteluryhmien
kokoontumiset alkamassa.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Yhteystiedot: Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry,
Itsenäisyydenkatu 39 B, omaishoitajat(at)suomi24.fi
Kotisivu: http://www.vanhusneuvolasyke.fi/7
Toiminnanjohtaja: Irma Roininen p. 044-026 3546,
irma.roininen(at)dnainternet.net
Projektityöntekijä: Jenni Jalonen, p. 044-026 6300
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Kooste Ammatillisen erityisopetuksen seminaarista
25.11.2009 KEHITYSVAMMAISET IHMISET JA TYÖ
Kari Vuorenpää, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olavi Hietaharju, Me Itse ry
TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA
Erityishuoltolain mukaan työtoiminnan tavoite on yhteiskuntaan sopeutuminen.
Työikäisiä kehitysvammaisia suomalaisia on noin 23 000 henkilöä.
Heistä 14 000 osallistuu työ- tai päivätoimintaa.
- 3 800 päivätoimintaan
- 7 700 työtoimintaan
- 2 300 avotyötoim. eli työtoimintaan, mikä järjestetään tavallisilla
työpaikoilla
Työsuhteista palkkatyötä tekee noin 300 kehitysvammaista henkilöä.
Noin 9 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä on ilman mitään työ- tai
päivätoimintaa.
KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINTA = työhön sijoittamista.
Avotyötoiminnassa työskennellään tavallisilla työpaikoilla, mutta työtä tehdään
huoltosuhteessa ja ollaan kirjoilla työ- ja toimintakeskuksissa.
TUETTU TYÖ = on työllistymistä.
Tuettu työ on työsuhteista työtä tavallisella työpaikalla tukitoimien avulla.
KEHITYSVAMMAISTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖSTÄ
Kehitysvammaisille teetetyn tutkimuksen mukaan työ on tärkeää ensisijaisesti,
koska siitä maksetaan palkkaa. Tämä oli 302 vastaajasta 257 mielipide. Tärkein
asia palkassa oli, että sillä voi elättää itsensä, ostaa ruokaa ja maksaa vuokran.
176 vastasi näin 286:sta.
’Minun toiveammattini’ -kyselyn mukaan ensisijainen toiveammatti oli
ravitsemispalvelut, joka myös oli tulevaisuuden työnä suurimmalla osalla.
Musiikkiala ja kuvataide olivat toiveammatteina, mutta eivät kenenkään
kehitysvammaisen tulevaisuuden työnä.
Työ- ja toimintakeskus ei ollut kenenkään toiveena, mutta silti monen
tulevaisuus.
Toisen asteen oppilaitoksia erityistä tukea tarvitseville nuorille v. 2010
Kiipulan ammattiopisto www.kiipula.fi , Keskuspuiston ammattiopisto
www.keskuspuisto.fi, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus www.ijkk.fi,
Ammattiopisto Luovi www.luovi.fi, Aitoon Koulutuskeskus www.aikk.fi,
Bovallius-ammattiopisto www.bovallius.fi, Optima www.optimaedu.fi.
Toimipisteitä on monissa eri kunnissa. Lue lisää netistä.
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ALUEKERHOTOIMINTA:
KOKEMÄKI ja ympäristö
Vertaistukitapaamiset Yhteyshenkilö Outi Juhela, p. 0400 807 0171
outijuhela(at)luukku.com tai kokemaki(at)samdy.info .
SAMDY ry:n erityislasten SÄHLYKERHO
maanantaisin klo 18:00–19:30 TUOMAALAN koulun liikuntasalissa.
Mukaa tarvitaan: oma maila, sisäpelitossut sekä iloista ja reipasta mieltä!
Lisätietoja kerhosta voi kysellä Hannulta 050-381 0575.
KANKAANPÄÄ ja ympäristö
Vertaisperhetapaamiset joka kuukauden viimeinen torstai
KASEVA:n tiloissa yhteistoiminnassa heidän kanssaan, Jämintie 2 E.
Satu Holopainen, p. 040-575 2188 tai satuinen(at)luukku.com
Minna Lehtinen, p. 050-330 5068 tai minlehti(at)suomi24.fi tai
kankaanpaa(at)samdy.info

RAUMA ja ympäristö
ADD- ja ADHD-aikuisten ja – nuorten vertaistuki:
Mira Rokka, p. 044-992 2165 tai mira.rokka(at)raumalainen.com tai
rauma(at)samdy.info

SATAKUNNAN AUNE -toiminta
Satakunnan sairaanhoitopiiri on ottanut AUNE- toiminnan 01.01.2010
alkaen yhdeksi osaksi toimintaansa sairaanhoitopiirissä
sosiaalipalveluiden palveluna.
AUNE -työtä jatkaa Birgit Vuori-Metsämäki. Yhteystiedot:
birgit.vuori-metsamaki(at)satshp.fi tai 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.
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KUMPPANUUSYHTEISÖN LUOMINEN SATAKUNTAAN
Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan – tilahankinta,
koordinointi, kehittäminen -hanke käynnistettiin 01.04.2009. 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 matalan
kynnyksen Kumppanuustalossa monipuolisia osallistumismahdollisuuksia estetään kansalaisten syrjäytyminen yhteiskunnasta.
Samalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.
Lue lisää painotuoreesta Järjestösanomista sekä
www.satakunnansalpa.net/Kumppanuutta-Satakuntaan.php

KUMPPANUUSTAPAAMINEN ti 18.5.2010
Kumppanuutta Satakuntaan –hanke toivottaa kaikki
Kumppanuustalosta kiinnostuneet jäsenet tervetulleiksi !
>Kutsu koskee kaikkia yhdistykseen kuuluvia!<
Paikka: Isovanhempien kesäpaikassa Reposaaressa, Konttoritie 1,
Aika: tiistaina 18.05.2010 klo 15:00-20:00
Ohjelma:
15:15 Kaffettelua, tutustumista, yhteislaulua, ulkopelejä.
17:00 Iltapäivän asiaosuus: Kumppanuustalon tila-asiat,
koulutusideoiden keruu, Järjestösanomat
18.00 Reposaari tutuksi ! –kävelyretki tai voi jatkaa ulkopeleissä.
Mahdollisesta yhteiskuljetuksesta tiedotetaan myöhemmin.
Järjestäjä: Kumppanuutta Satakuntaan –hanke
Ilmoittautumiset: Jukka Korkee ja puh. 044-529 8679 ja
jukka.korkee(at)satakunnansalpa.net
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VERTAISTUKEA AIKUISILLE -kurssi
28.06.2010 - 30.06.2010

Jaksamista arkeen - kurssi aikuisille, joiden omaan elämään liittyy
neurologinen haaste (esim. AS- tai Touretten oireyhtymä, ADHD...)
KIINNOSTUITKO kurssista? Huomioi seuraavaa:
Kurssimaksuun kannattaa yrittää saada tukea oman kunnan
sosiaalitoimesta; periaatepäätöksiä ei ole, vaan päätökset tehdään
hakemusten perusteella, yksilökohtaisesti. Lisäopastusta:
birgit.vuori-metsamaki(at)satshp.fi tai 044-731 4326.
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 11.06.2010 mennessä numeroon (02) 868 0516
Hinta: 339 €/täysihoito ja 279 €/ilman majoitusta
Vertaistukikurssit löytyvät netistä sivulta www.eko.fi/
Valitse yläpalkista ’Kurssit’, sitten vasemmalla alimmaisena ’Vertaistuki’.

ADHD-aikuisten Vertaistukiryhmän
seuraava tapaaminen toimistolla ma 26.04.2010.
Ryhmä kootaan 5-10 henkilöstä, jotka tiedostavat ominaisuutensa ja
sitoutuvat ryhmään. Kokoontumisilla on aina aiheet, alussa
luonnollisesti ryhmän perustaminen ja tutustuminen. Sen jälkeen
luomme pelisäännöt ryhmän toimintaan. Keskustellaan arjen
apuvälineistä, jaamme arjesta selviytymisen keinoja ja kokemuksia.
Jos koet asian omaksesi, ota yhteyttä Saara Korkeamäkeen
p. 040 848 3414 tai samdy(at)samdy.info
Lue kotisivuilta seuraavasta ryhmän kokoontumisajankohdasta.
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SALUKI Satakunnan Lukikeskus –projekti
01.10.2009 – 30.04.2012
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä / Harjavallan sosiaali- ja
terveysalan oppilaitos. Myllykatu 10, 29200 Harjavalta.
Yhteystiedot: Mari Ruohonen, projektipäällikkö
p. 040-199 4187 tai mari.ruohonen(at)sataedu.fi
TAUSTAA
Saluki on ESR-osarahoitteinen projekti. Projektia on edeltänyt
esiselvitysvaihe, jossa kartoitettiin työhallinnon virkailijoiden kokemuksia
oppimisvaikeuksisista asiakkaista. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
oppimisvaikeudet ovat työhallinnon asiakaspalveluprosessissa hankala asia
paitsi asiakkaalle myös virkailijalle: asiakas häpeilee ja virkailija on avuton.
Esiselvitysvaiheessa nousi esiin tarve uudistaa ja selkokielistää työhallinnon
lomakkeita ja ohjausprosesseja.
PROJEKTIN TARKOITUS
Projektin tarkoituksena on perustaa Satakuntaan Lukikeskus, jossa
järjestetään lukitestausta, toteutetaan lyhyitä lukikuntoutusjaksoja, tuotetaan
uutta materiaalia sekä koulutetaan eri hallinnonalojen virkailijoita.
Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista.
KOHDERYHMÄT
1. Oppimisvaikeuksiset nuoret ja aikuiset
2. Työhallinnon, sosiaalitoimen, Kelan sekä terveystoimen henkilöstöt
3. Ammatillisten oppilaitosten opettajat
PROJEKTIN TAVOITTEET
Oppimisvaikeuksiset aikuiset ja nuoret saavat tietoa omista
oppimisvaikeuksistaan ja ymmärtävät, etteivät ne estä oppimista. He
saavat lukitestausta ja lukikuntoutusta. Työhallinnon, sosiaalitoimen,
Kelan, terveysviranomaisten ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstöt
saavat tietoa oppimisvaikeuksista ja pystyvät täten ohjaamaan
asiakkaat ja opiskelijat oikeiden palvelujen pariin.
Työhallinnon lomakkeet tulevat ymmärrettäviksi myös
oppimisvaikeuksisille.
TOIMENPITEET
Perustetaan Satakuntaan lukikeskus.
Koulutetaan virkailijoita ja opettajia
kohtaamaan oppimisvaikeuksisia
henkilöitä. Laaditaan selkokielistä
lomake-, tiedotus- ja opetusmateriaalia.
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WANHAN AJAN
ILTAMAT

la 25.09.2010
Yyterin kylpylähotellissa
Juhlimme samalla
15-vuotiasta SAMDY ry:tä!
Illan ohjelma:
18:00 Päivällinen noutopöydästä, sis. lipun hintaan

19:00 Puheiden aika
19:30 Ohjelmassa mm. sooloesitys, kuvaelma, yhteislaulua
21:00 Tanssia elävän musiikin tahdissa
23:00-00:30 Levytanssit

Illan musiikista vastaavat
Palje Klubi ry:n musikantit!

Liput: 25 €

(hintaan sisältyy päivällinen)

Ilta on myös varainkeruutapahtuma Satakunnan
Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry:n
toiminnan tukemiseksi.
Yhteistyössä:
www.yyterinkylpylahotelli.fi www.paljeklubi.com www.samdy.info
Lisätietoja: Saara Korkeamäki 040 848 3414 ja samdy@samdy.info
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NUORTEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ
Toimii Porissa ja yhteistoiminta-alueella (Pomarkku, Merikarvia, Luvia,
Ulvila). Palvelu on tarkoitettu 15-25 -vuotiaille asiakkaille. Ryhmän
edustukseen kuuluu vähintään sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi,
Kela ja työvoimahallinto.

Erityisnuoren vanhempi / huoltaja:

Tervetuloa kuulemaan ti 04.05.2010 klo 18:00
toimistolle projektisuunnittelija Virpi Valiolaa.
Asiakasyhteistyöryhmän tavoitteet ja tehtävät
Ryhmän tavoitteena ja tehtävänä on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja
auttaa nuorta saamaan hänen tarvitsemansa palvelut.
Kohderyhmä:
o Nuoret, jotka tarvitsevat ja hyötyvät laajasta tuesta
perusopetuksen
päättövaiheessa, siirtyessään ja kiinnittyessään jatko-opintoihin
o Nuoret, jotka uhkaavat pudota perusopetuksen piiristä
o Jatko-opintojen aikana laajaa tukea tarvitsevat
o Ilman opiskelu- tai työpaikkaa jääneet, koulunsa/opintonsa
keskeyttäneet, jotka ovat vaarassa syrjäytyä
o Ns. ”harmaan alueen” nuoret
Nuoren vaikeuksien taustalla voi olla erilaisia syitä, esim. puutteelliset
sosiaaliset taidot, päihteiden käyttö, somaattiset tai psyykkiset sairaudet
tai erilaisten ongelmien kasautuminen.
Asiakasyhteistyöryhmän asiakkaaksi ohjaaminen
Ryhmän asiakkaaksi tullaan lähetteellä. Mikä tahansa nuoren asioita
hoitava viranomaistaho (esim. koulu, sosiaali- tai terveydenhuolto,
Etsivä Työ) voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi.
Virpi Valiola, projektisuunnittelija
p. 044-707 9773 tai virpi.valiola(at)satshp.fi
(Länsi-Suomen Kaste/Remontti-hanke)
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Tänä kesänä teemme retken
Wasalandiaan la-su 03.-04.7.2010
Yövymme Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandiassa.
Matkan teemme yhteiskuljetuksella. Tarkemmista
aikatauluista ja hinnoista ilmoitamme myöhemmässä
vaiheessa kotisivuilla www.samdy.info.

Syksyllä teemme patikkaretken
joko Lauhanvuorelle kuten viime syksynä - tai
johonkin muualle. Päivämäärä kannattaa laittaa
muistiin: lauantai 11.09.2010. Syksyn tiedotteessa lisää, ja
kurkkaa kotisivuja säännöllisesti: sieltä löytyvät kaikki
tapahtumat,
uudet ja vanhat.
Vuosikokouksessa 09.03.2010 valitun
hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja

Tuija Koski, aut

Varapuheenjohtaja

Saara Korkeamäki, dys/ADHD-aik.

Sihteeri/Rahastonhoitaja Jaana Junnila, kann.
Varsinaiset hallitusjäsenet:

Varajäsenet:

Kari Myrskyranta, AS

Jouni Nevala, ADHD

Reeta Alatalo, AS

Satu Takala, AS

Susanna Westerlund, ADHD/AS
Marko Pihlajamäki, kann.
Tiina Tammisto, aut
Saara Korkeamäki, dys/ADHD-aik.
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YHTEYSHENKILÖT JA VERTAISTUKI:
Dysfasia

ADHD

Kirsi Sallinen, Säkylä

867 1302

Saara Korkeamäki, Pori
samdy(at)samdy.info

040-848 3414

Sari Nevala, Pori
648 0409 ja 0400-121 444
sari.nevala(at)porilainen.com
Mari Friberg, Rauma

822 3227

Nuorten ja
aikuisten
ADD/ADHD

Saara Korkeamäki, Pori

Autismi

Minna Leppänen, Söörmarkku 050-5536 678
minna.leppanen(at)minnzil.com

Mira Rokka, Rauma
044-992 2165
mira.rokka(at)raumalainen.com

Tuija Koski, Nakkila
040-822 4707
tuija.koski(at)dnainternet.net
Jari Koski, Nakkila
jari.koski(at)nakkila.fi
Asperger

050-593 1083

Anne Viljanen, Ulvila
538 9165 ja 040-581 8127
viljanen.anne(at)gmail.com
Satu Takala, Pori
satu.takala(at)netti.fi

EDULLISTA MAINOSTILAA SAMDY –tiedotteesta!
Koko sivu 70 €, ½ sivua 35 € ja tämä koko ¼ sivua 17,50 €.
Toisto seuraavassa tiedotteessa puoleen hintaan.
Tiedotteita jaossa n. 350 kpl Satakunnan alueella.
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