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Jäsentiedote
3 / 2009
Yhdistys on perustettu 20.8.1995.
Se toimii autististen, ADHD-tyyppisten, dysfaattisten sekä lukivaikeushenkilöiden
eduksi yhteistyössä asiantuntijoiden ja perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja,
koulutusta, vertaistukea ja virkistystä.
Yhteystiedot:
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys
SAMDY ry. Valtakatu 7 c 36, 28100 PORI
GSM 044 346 0898
Sähköposti: samdy.ry@dnainternet.net
Kotisivut http://kotisivu.dnainternet.net/su10/
Pankkiyhteys: OP 570081-467641
Yhteydenotot:
Toimistomme on pääsääntöisesti miehittämätön. Tavoitat meidät parhaiten lähettämällä
sähköpostiviestin yllä näkyvään osoitteeseen. Voit myös ottaa yhteyttä toisaalla
mainittuihin 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.

Jäsenmaksu vuodelle 2009
on 22€ yhden, 30€ kahden ja 40€ kolmen
liiton jäsenyydestä/ jäsenetuna tulevasta lehdestä.
Jäsenasioita hoitaa Saara Korkeamäki,
yht.otot puh 040 848 3414 ja samdy.ry@dnainternet.net
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Hei kaikki samdylaiset !
Olemme saaneet nauttia kauniista ja lämpimästä kesästä. Lapset ovat juosseet
pihalla, pyöräilleet ja hyppineet trampoliinilla ja tietenkin käyneet uimassa. On
ihana katsella nauravia ja ruskettuneita lapsia, jotka osaavat nauttia kesästä.
SAMDYn kesäretki tehtiin Puuhamaahan heinäkuussa. Bussi oli täynnä iloisia
retkeläisiä. Puuhamaassa on mm. liukumäkeä, keinuja, autoratoja, veneitä ja
karuselli, jossa voi pyöriä ylösalaisin. Se taitaakin olla suosittu laite, kun jono oli
pitkä koko ajan. Odotetuin paikka lasten mielestä oli kuitenkin vesiliukumäet,
joissa jaksettiin laskea kymmeniä kertoja. Ensi kesänä järjestämme taas retken
johonkin lasten suosikkikohteeseen.
Syksy on edessä ja on aika miettiä uusia harrastuksia, yksi harrastus voisi olla
aktiivinen yhdistystoimintaan osallistuminen. Tule mukaan SAMDYn toimintaan, ota
yhteyttä hallituksen jäseniin ja osallistu seuraavaan kokoukseen. Aina tarvitaan
uusia ideoita ja ajatuksia.
Olemme varanneet pikkujoulua varten SAMDYlle tilat Yyterin kylpylästä lauantaiksi
12.12.09.
* Merkitse päivä jo kalenteriisi ! *
Lisää asiasta seuraavassa tiedotteessa…
Terveisin puheenjohtaja Tuija Koski

ALUEKERHOTOIMINTA:
KOKEMÄKI ja ympäristö
Syksyn kokoontumisista tietoa yhteyshenkilöltä
Outi Juhela 0400 8070171 outijuhela@luukku.com
KANKAANPÄÄ ja ympäristö
Syksyn ensimmäinen tapaaminen to 3.9. klo 18.00. Vertaistukitapaamiset
jatkuvat päiväkoti Impivaarassa os. Joukasenkatu 37. Kokoontumiset ilmoitetaan
myös Kankaanpään Seudun yhdistyspalstalla.
Ajatuksena on vuoden aikana pitää ilta erikseen ADHD:sta, autismista ja
Aspergerin oireyhtymästä sekä dysfasiasta. Odotamme mukaan uutta väkeä:
vanhempia ja myös ammattihenkilöitä. Koko perheen teemapäiviin (yleensä la tai
su) on suunniteltu vuoden varrelle keilausta ja kodalla makkaranpaistoa,
teatterireissu Poriin katsomaan Viirua ja Pesosta, kädentaitopäivänä mahdollisesti
savitöitä koko perheelle ja eräretki eräoppaan vetämänä.
Yhteyshenkilöt:

Satu Holopainen p.040-575 2188 satuinen@luukku.com
Minna Lehtinen p. 050 3305068 Minlehti@suomi24.fi
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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) 28100 PORI
www.pori.fi/vav
johanna.kuusisto(at)pori.fi
Erityislasten jalkapallo ”Pallosalamat” Oma ryhmä erityislapsille, joka
harjoittelee Karhuhallissa. pallosalamat@musansalama.fi
Tiedustelut: Jari Helander puh. 040 537 5811
Erityisjudo, Porin Judoseura Fudoshin ry
Tiedustelut: Matti Iivonen puh. 040 535 6446 www.fudoshin.fi

”YHDESSÄ ENEMMÄN, YHTEISELLÄ ASIALLA”

Seuraava tapaaminen
14.11.09 klo 12-15.30
Antinkartano, monitoimitalo-kappeli
18.4. tapaamisessa paikalla oli 12 vanhempaa. Kokoontuminen koettiin kaiken
kaikkiaan hyvänä ja antoisana. Ryhmäkeskusteluissa käytiin läpi tärkeiksi koettuja
asioita mm. arjen tilanteista ja ympäristön suhtautumisesta. Vilkasta keskustelua käytiin
lähi-ihmisten tärkeydestä tukijoina - toinen puoli asiassa on lähi-ihmisten tiedon tarve
joka lisäisi ymmärrystä ja hyväksyntää lasta kohtaan. Puhuttiin ammattilaisten kanssa
tehtävästä yhteistyöstä ja konkreettisen tuen tarpeesta. Vertaistuki koettiin diagnoosin
jälkeen tärkeäksi, apua ja henkistä tukea tarvitaan kinkkisissä tilanteissa - tarvetta olisi
palveluohjaukselle. Keskustelu jatkui lasten kavereiden puutteesta, kouluasioista,
nuorten tilanteesta.
Tapaamisten tavoitteena on saada Ensitietopaketti autismi- tai AS -diagnoosin
saaneiden lasten perheille antamaan alkutietoa ja apua.
NYT TARVITAAN VANHEMMILTA EHDOTUKSIA SIITÄ, MITÄ TÄSSÄ PAKETISSA
TULISI OLLA !
Mitä aikanaan olisit /olisitte itse halunneet diagnoosin saamisen yhteydessä? Mikä,
mitkä ovat auttaneet sinua/ teitä perheenä? Minkä tyyppistä asiaa/tietoa paketissa tulisi
olla, missä muodossa jne.?
Lisätietoja: Birgit Vuori-Metsämäki, projektipäällikkö, AUNE-hanke aunehanke@satshp.fi puh.(02) 677 4326 ja
birgit.vuori-metsamaki@satshp.fi gsm 044-731 4326
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JÄSENMAKSUISTA !!
Jos olet epävarma oletko maksanut jäsenmaksusi , varmista asia
jäsenrekisterin hoitajalta soittamalla, sähköpostilla tai vaikkapa
tekstarilla.
YHTEYSHENKILÖT / VERTAISTUKI:
Dysfasia

Saara Korkeamäki, Pori 040-848 3414
saara.korkeamaki@porilainen.com
Kirsi Sallinen, Säkylä
867 1302
ADHD
Sari Nevala, Pori 648 0409 ja 0400-121 444
sari.nevala@porilainen.com
Mari Friberg, Rauma
822 3227
Aikuisten ADD/ADHD
Saara Korkeamäki, Pori
Mira Rokka, Rauma
044 992 2165
mira.rokka@raumalainen.com
Autismi
Minna Salonen, Söörmarkku
050-5536 678 minnasalonen35@hotmail.com
Tuija Koski, Nakkila
040-822 4707
tuija.koski@dnainternet.net
Jari Koski, Nakkila 050-593 1083
jari.koski@nakkila.fi
Asperger
Anne Viljanen, Ulvila
538 9165 ja 040-581 8127
viljanen.anne@gmail.com
Satu Takala, Pori
satu.takala@netti.fi

TUKIMAKSUISTA
Toimimme tällä hetkellä pelkästään vapaaehtoisvoimin, eikä
yhdistyksellämme ole ulkopuolista rahoitusta. Yhdistystämme on
mahdollista tukea ylimääräisellä tukimaksulla.
Yhdistyksen tilinumero: OP 570081-467641.
Laita viestikenttään nimesi ja teksti: Tukimaksu
Julkaisemme tukijoidemme nimet heidän niin halutessaan.
Lämmin kiitos tuestanne!
LASTEN JA NUORTEN NEUROLOGISET ERITYISEN TUEN TARPEET
Maksuton koulutus, johon voivat osallistua muutkin kuin opetusalan henkilöstö.
Aika: To 17.9. 2009 klo 12 -15
Paikka: PORI, Yliopistokeskuksen auditorio 125 (Pohjoisranta 11)
11.30 alkaen ilmoittautuminen
12.00-12.15 Rehtori Kristiina Huhtanen: Tilaisuuden avaus
12.15-13.15 Neuropsykologi Mia Nykopp
- Lasten ja nuorten neuropsykiatriset erityisvaikeudet
- Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet
- Käyttäytymisen ja tunnesäätelyn ongelmat
13.15-13.45 Kahvitarjoilu
13.45-15.00 Neuropsykologi Mia Nykopp jatkaa
ILMOITTAUDU pikaisesti puh. (02) 641 5275
Lisätietoja:
http://www.lskesayliopisto.fi/fi/perttu-hanke_/perttu_koulutukset_pori.html

