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SAMDY ry:n JÄSENTIEDOTE

3/2010

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.

Jäsenmaksu vuodelle 2010 on
22€ yhden, 30€ kahden ja 40€ kolmen liiton
jäsenyydestä / jäsenetuna tulevasta lehdestä.
Jäsenasioita hoitaa Saara Korkeamäki
p. 040-848 3414…..jasenasiat(at)samdy.info
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Hei !
Tässä sitä taas ollaan…koneen ääressä..ihmettelemässä miten se kesä
menikin niin nopeasti. Mikäpä toisaalta on palatessa työhön, kun
takana on helteinen kesä, kuumin ja kuivin miesmuistiin.
Osalla samdylaisista ei ole ollut kuivaa  Teimme retken Vaasan
Tropiclandiaan ja Wasalandiaan, olimme viikon Reposaaressa leirillä
ja hyväksi lopuksi mennään lauantaina 11.09.2010 retkelle
Seitsemisen luonnonpuistoon. Tulevasta patikkaretkestä on
tarkemmat tiedot toisaalla tiedotteessa.
Niin retki kuin leirikin onnistuivat mallikkaasti. Palautteet niistä
kokoamme kotisivulle piakkoin, ja osoitteesta www.samdy.info saat
muutakin ajankohtaista tietoa. Tiedotehan ilmestyy vain 4 x
vuodessa, joten ajan tasalla pysyäksesi kannattaa vierailla ahkerasti
SAMDYn kotisivuilla :o)
Pikkujoulua vietetään lauantaina 11.12. tutuksi tulleen kaavan
mukaan Yyterin kylpylässä. Ensin siis kylpylään, sitten lounaalle ja
lopuksi pikkujoulu hämyisessä yökerhossa. Hinta ym. tiedot ovat
seuraavassa tiedotteessa ja lähempänä ajankohtaa laitamme
kotisivuille ilmoituksen ja ilmoittautumisohjeet. Kylpylässä käynti on
omakustanteinen. Viimevuoden 50 hlön joululounas verotti
yhdistyksen varantoja sen verran paljon, että lounaasta peritään pieni
omavastuu.
Olemme Harrin kanssa töissä vuoden 2010 loppuun. Toimistolla
olemme lähes päivittäin, joten sinne voi tulla vaihtamaan ajatuksia.
Kannattaa kuitenkin etukäteen varmistaa, että olemme paikalla.
Tämän loppuvuoden kohokohta yhdistykselle on muuttaminen
Satakunnan yhteisökeskukseen, Isolinnankatu 16. Yhteisökeskus on
usean yhdistyksen yhteishanke, jonka hallinnoijana on Satakunnan
SALPA ry. Kumppanuusyhteisön luominen Satakuntaan –hanke
käynnistyi 01.04.2009. Linkin löydät osoitteesta
http://www.satakunnansalpa.net/Kumppanuutta-satakuntaan.php
Hyvää syksyn alkua kaikille
toivottelevat työmyyrät
Saara ja Harri
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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, p. 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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SYKSYN ERITYISLIIKUNTARYHMÄT
Urheiluseurojen tarjoamista muista ryhmistä löytyy tietoa Nuori Pori -lehdestä
sekä sen nettiversiosta www.pori.fi/vav/nuoripori.
Erityislapsille toimintaa tarjoavat:
Pallo Salamat (tiedustelut: 040-8260984/Janne Helander),
Porin Uimaseura RAVUT (tiedustelut: 044-5246210/Heli Paalosalo)
sekä Fudoshin judoseura (tiedustelut: 040-5356446/Matti Iivonen).
UIMAKOULUT:
Perheuimakoulut 2 vuotta täyttäneille erityislapsille ja heidän perheilleen
Meri-Porin uimahallissa lämpimän veden viikonloppujen yhteydessä pe-ma.
17.-20.09.2010 (ilmoittautuminen 06.-10.09.2010)
15.-18.10.2010 (ilmoittautuminen 04.-08.10.2010)
19.-22.11.2010 (ilmoittautuminen 08.-12.11.2010)
Pe klo 17:00-18:30, la ja su klo 10:00-11:30, ma klo 18:00-19:30.
Ilm. aina edeltävällä viikolla, p. (02) 6211412 tai spostitse anna.setala(at)pori.fi
Uimakoulumaksu: 10€/porilaiset - 20€/ulkopaikkakuntalaiset
Hinta sisältää: 1 lapsi + 1 aikuinen
LIIKKUEN SYKSYYN -soveltavan liikunnan tapahtuma
lauantaina 02.10.2010, klo 10-14 Karhuhallissa Porissa
Kaikille avoimessa, maksuttomassa tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla
erilaisia soveltavan liikunnan lajeja yhdistysten järjestämissä liikuntapisteissä
sekä mahdollisuus tutustua eri yhdistysten toimintaan ja jäseniin.
Mahdollisuus kokeilla myös senioritansseja ja soveltavaa sirkusta!
Tapahtumasta lisätietoa tulossa myöhemmin.
SPORTTIS-KERHOT: Sosiaali- ja terveysalan liikuntasali, Tiilimäki (SAMK)
Tiistai
Sporttis/pienet 3-7v - 17:45-18:30 - Sporttis/isot 7-12v - 18:00-19:00
Sporttis-nuoret/pojat - 18:30-19:30 - Sporttis-nuoret/tytöt - 18.30-19:30
Kerhossa liikutaan monipuolisesti ja kokeillaan eri liikuntamuotoja. Tyttöjen ja
poikien ryhmät liikkuvat välillä myös yhdessä, mm. uusissa lajikokeiluissa.
Kausimaksut: 25€/ryhmä - 40€/2 ryhmää - 50€/3 ryhmää
(muut kuin porilaiset: 50€/ryhmä - 80€/2 ryhmää - 100€/3 ryhmää)
Torstai
Uintikerho
- 17:30-18:30 - Keskustan uimahalli
(uimataitovaatimus 25m itsenäisesti)
SAMMAKKO-uintikerho - 18:30-19:30 - Keskustan uimahalli
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AUNE kutsuu koolle

”Yhdessä enemmän yhteisellä asialla” -foorumiin
Yhteisenä tekijänä AUNE:lla ja osallistujilla on henkilö, jolla on arjessa suuria
vaikeuksia ja avun tarvetta vuorovaikutuksessa, sosiaalisuudessa ja
käyttäytymisessä. Näiden henkilöiden vaikeuksia kuvataan mm. diagnooseilla
autismi, Asperger, Tourette, ADHD, neurologinen erityisvaikeus. Eri tavoin
nämä henkilöt kuuluvat arkeemme. Taustana tälle foorumille ovat havainnot
siitä, että monissa yhteyksissä: perheissä, palavereissa, eri kunnissa tuodaan
esille samoja asioita. Moni kuvailee kokemiaan asioita, jotka vuodesta toiseen
toistuvat samanlaisena. On vanhempia, joilla on omista kokemuksista
muotoutunut ideoita ja ajatuksia siitä, mitä voisi tehdä ja miten.
Tarkoitus on koota yhteen voimat, ajatukset, kokemukset ja ideat. Tätä
yhteisesti koottua asiaa viedään eri tasoilla eteenpäin: AUNE työssään, yhdistys
omalla tavallaan ja yksittäinen perhe voi saada vahvuutta omalle ajatukselleen.
AUNE kutsuu keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä kaikkia kiinnostuneita

- SAMDY:n ja Rautu:n jäseniä, yhdistyksiin kuulumattomia

- vanhempia ja muita lähi-ihmisiä (uusperheen isät ja äidit,
sukulaiset, isovanhemmat, kummit, ystävät jne.)
Kokoontumiset järjestetään syksyllä kahtena lauantaipäivänä.

– 18.09.2010 klo 12:00-15:30 - ilmoittautuminen BV-M
– 27.11.2010 klo 12:00-15:30 - ilmoittautuminen MS-V (ks. alla)
Paikka: Antinkartanossa rakennus Kolmonen (kelt. puurakennus alueen
keskellä), Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila.
Tilaisuuden vetäjänä toimii Birgit Vuori-Metsämäki.
Tilaisuuksien sisältö:
Keskustellaan osallistujille, perheille tärkeistä asioista yhdessä tai
pienryhmissä. Pääasiassa aiheet koskettavat lapsia, nuoria ja nuoria
aikuisia. Lasten ohjelmaa ei ole.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viikkoa ennen kokoontumista:
11.09. birgit.vuori-metsamaki(at)satshp.fi tai tekstaa 044-707 4070
20.11. merjasuista-virtanen(at)suomi24.fi tai tekstaa 050-322 7810
Yhteistyössä:
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry.,
Rauman autismiluokkien tuki Rautu ry. ja shp:n AUNE- työ
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KOULUTUSTA JA VERTAISTUKEA VANHEMMILLE JA
MUILLE LÄHEISILLE

”ARJEN HAITTANA VUOROVAIKUTUKSEN
JA SOSIAALISUUDEN VAIKEUDET”
Aika:
La 16.10.2010, klo 12:00-16:00
Paikka: Monitoimitalo/Antinkartanon kuntoutuskeskus,
Kappelitie 1 28450 Vanha- Ulvila
Koulutustilaisuuden sisältönä on tuoda näkökulmia ja
kokemuksia mm.

- mitä on olla neurologisesti erilainen
- miten jaksaa neurologisesti erilaisena
- miten voidaan auttaa selviytymään
- miten aistien häiriöt vaikuttavat arkeen
Kouluttajana toimii toimialajohtaja Raija Siren Keskuspuiston
ammattiopistosta, jolla on vuosikymmenien kokemus työskentelystä
eri-ikäisten neurologisesti poikkeavien henkilöiden kanssa.

Sitovat Ilmoittautumiset 12.10.2010 mennessä

p. 040 848 3414, samdy(at)samdy.info
http://www.samdy.info/Tapahtumat.php ja Ilmoittaudu mukaan >>
Hinta: 15€/osallistuja. Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja kahvi.
Osallistumismaksu maksetaan 12.10.2010 mennessä SAMDY ry:n tilille
LSOP 580071-467641.
Lisätietoja:
tuija.koski(at)dnainternet.net
merjasuista-virtanen(at)suomi24.fi
birgit.vuori-metsamaki(at)satshp.fi

TERVETULOA!
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HYÖDYLLISTÄ TIETOA….
Satakunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Yhdistys on perustettu 17.06.1999, ja tarkoituksena on omaishoitajien ja
heidän hoidettaviensa tukeminen, heidän etujensa ajaminen ja
asemansa parantaminen. Omaishoitoperheille uusi palvelumuoto
LÄHELLÄ TUKI joka on Seutukunnallinen omaishoitoprojekti (2010-12)
Tahtoisitko tavata muita omaishoitajia? Kysy rohkeasti!
Tule omaishoitajien vertaistuki keskusteluryhmiin saamaan voimaa ja
vaihtamaan kokemuksia.

Yht.tiedot: 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
**************************************************

SALUKI Satakunnan Lukikeskus –projekti 1.10.2009 – 30.4.2012

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
Projektin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista ja perustaa
Satakuntaan Lukikeskus. Kohderyhmiä ovat
1. Oppimisvaikeuksiset nuoret ja aikuiset
2. Työhallinnon, sosiaalitoimen, Kelan sekä terveystoimen henkilöstöt
3. Ammatillisten oppilaitosten opettajat
***********************************************
NUORTEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ
Toimii Porissa ja yhteistoiminta-alueella (Pomarkku, Merikarvia, Luvia, Ulvila).
Palvelu on tarkoitettu 15-25 -vuotiaille asiakkaille.
Asiakasyhteistyöryhmän tavoitteena ja tehtävänä on ehkäistä nuorten
syrjäytymistä ja auttaa saamaan tarvitsemansa palvelut. Kohderyhmät:
Siirtymävaiheessa, perusopetusta päättämässä olevat nuoret, jotka tarvitsevat jatkoopintojen aikana laajaa tukea. Ilman opiskelu- tai työpaikkaa jääneet, jotka ovat
vaarassa syrjäytyä ja ns. ”harmaan alueen” nuoret.

Asiakasyhteistyöryhmän asiakkaaksi tullaan lähetteellä, esim. koulu, sosiaali- tai
terveydenhuolto, Etsivä Työ.
Virpi Valiola, projektisuunnittelija
p. 044-707 9773 tai virpi.valiola(at)satshp.fi
(Länsi-Suomen Kaste/Remontti-hanke)
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Vuoden 2010 loppuun mennessä…

Satakunnan
Yhteisökeskus,
Isolinnankatu 16.

http://www.yhteisokeskus.net
Yhteisökeskukselle voit poiketa kahville, tulla tapaamaan ystäviä,
harrastamaan jne. Sieltä saat tietoa yhdistyksistä ja hyvinvointiin
liittyvistä asioista. Satakunnan Yhteisökeskus on syntynyt
yhdistysten yhteisen Kumppanuutta Satakuntaan -hankkeen
tuloksena.
HYVINVOINNIN JÄRJESTÖSTRATEGIA SATAKUNTAAN – hanke
1.2 – 30.9.2010 Satakunnan yhteisöt ry:n hallinnoima hanke.
Tavoitteena luoda järjestöstrategia hyvinvointityötä tekeville
järjestöille, yhdistyksille ja yhteisöille.
Projektityöntekijä Jaana Tuomela, 044-3286800.
Yleistä hankkeesta
Satakuntaliiton lisäksi hanketta rahoittavat Porin ja Rauman
kaupungit sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri. Strategia sisältää
tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia liittyen järjestöjen, yhdistysten
ja yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Kolmannen sektorin
ja kuntien väliseen yhteistyöhön sekä järjestö- ja
vapaaehtoistoimintaan.
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SEITSEMISEN PATIKKARETKI
La 11.09.2010, klo 08:00-20:30
Ilmoittaudu pe 10.09.2010 mennessä!
Hinta: 6 €/jäsen - 10 €/ei-jäsen (lapsille ilmainen)

Kävelyreitti on suunniteltu niin, että pienetkin jaksavat
olla mukana.
Bussi seuraa mukana koko ajan, jolloin
liikuntarajoitteiset voivat
osallistua retkelle koska pääsevät kulkemaan bussilla
paikasta toiseen.
08:00 - Lähtö Porista
09:30 - Seitseminen, tutustuminen opastuskeskukseen
12:00 - Pitkäjärvi, 4km kävely Multiharjun aarniometsään
13:00 - Kokoontuminen, Multiharjun P-paikan bussiin
13:30 - Soljaset (makkaranpaistoa, uintimahdollisuus)
(ehkä käynti Jaulin kämpällä)
15:00 - Takaisin Multiharjulle
15:30 - 2km kävely Koveron Kruununmetsätorpalle
(tutustuminen työnäytöksiin)
20:30 - Takaisin Porissa (ehkä uimaan ennen paluuta)
www.luontoon.fi - www.villipohjola.fi
Ilmoita retkelle lähtijät SAMDY:n ”Ota yhteyttä”-sivulla.
Viestin aihe: "Seitseminen"
Asiani: Retkelle lähtijöiden nimet
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WANHAN AJAN ILTAMAT
La 25.09.2010, klo 18:00
Yyterin kylpylähotellissa, Sipintie 1.
Ohjelma:
18:00 Päivällinen
19:00 Puheiden aika
19:30 Ohjelmassa laulua,
kuvaelma, yhteislaulua
21:00 Tanssia, elävää musiikkia
23:00 Karaoketanssit yökerhossa

Vietä yö hotellissa:
1 vrk 100 € / 2hh,
sisältää aamiaisen sekä
kylpylän ja kuntosalin
käytön.
Huonevaraukset hotellista
puh. (02) 628 5300.

Illan elävän musiikin osuudesta vastaavat
Palje Klubi ry:n ja Virran musikantit !

Liput 25€, hintaan sisältyy päivällinen noutopöydästä.
Lippujen myyntipaikat:
Petra’s Cafe, Musiikki Belisa, Yyterin kylpylä ja SAMDY ry
Vaivattomin tapa lunastaa paikkansa on maksaa
25€ SAMDY ry:n tilille LSOP 570081-467641. Muistathan laittaa
maksaessasi viestikenttään osallistujien nimet sekä maininta ”Iltamat”.
Ilta on hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotto käytetään
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry:n
toiminnan tukemiseen.
Juhlistamme tapahtumalla myös yhdistyksen 15-vuotista taivalta.
Lisätietoja: www.samdy.info
Saara Korkeamäki, p. 040-848 3414
tai samdy@samdy.info
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ADD-/ADHD-AIKUISTEN vertaistukiryhmä
kokoontuu toimistolla taas kesätauon jälkeen osoitteessa
Valtakatu 7 C 36 tai erikseen sovittavassa paikassa.
*****************************

EKONA in -ekokauppa kutsuu
SAMDY:n jäsenet tutustumiskäynnille!
Aika: Ma 27.09.2010,
klo 16:15
Paikka: Länsipuisto 16.
28100 PORI
Tutustumiskäynnin aikana
kerrotaan ekokaupan
ideologiasta ja yleisesti
luomu-/ekoasioista
luomuteen/-kahvin
äärellä. Sen jälkeen
voi rauhassa tutustua
kaupan tuotevalikoimaan
ja tehdä ostoksia jäsenetuhintaan. Tila on rajoitettu,
joten osallistumismäärä
on max. 8 henkilöä.
Tarvittaessa voidaan pitää
toinen samanlainen ilta, jotta
kaikki varmasti pääsevät mukaan.

Ilmoittautumiset:
kauppa(at)ekonain.net tai
p. 045-1395570/Pia
www.ekonain.net
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KOULUTUSTA
Länsi-Suomen Kesäyliopisto
LASTEN KALTOINKOHTELU – TUNNISTAMINEN JA PUUTTUMINEN
AIKA: To 4.11.2010 klo 12–16
PAIKKA: Rauma, Länsi-Suomen kesäyliopisto, Kalliokatu 2, 4.krs.
KOHDERYHMÄ: Lasten kanssa työskentelevät, esim. terveydenhoitajat,
päivähoidon ja perusopetuksen henkilöstö sekä lastensuojelun työntekijät.
HINTA 80 €, sisältää kahvin
ILMOITTAUDU 21.10.2010 mennessä puh. (02) 824 0647 tai
sähköpostitse asiakaspalvelu.rauma(at)lskesayliopisto.fi

MATEMATIIKKATERAPIA

- Matematiikkavaikeuden tunnistaminen ja kuntoutus (Luotsi)
AIKA: Aloitus to 16.9.2010 klo 10-16
Koulutuksen muut ajankohdat 14.10., 18.11., 3.2.2011, 24.3. ja 5.5. klo10-16
PAIKKA: PORI, MTC:n koulutustilat (Pohjoisranta 11 F)

TAIDETERAPIAN TYÖPAJA (8 op, TaiK)
(entiseltä nimeltään Taideterapia)
AIKA: Aloitus 12.-13.2.2010 pe klo 13:30-19:45 ja la klo 09:30-16:30, 19.-20.3.2010,
kellonajat samoja, to-la 27.-29.05.2010, to-la 26.-28.08.2010, pe-la 24.-25.09.2010,
12.-13.11.2010 ja 10.-11.12,2010 to klo 18-21, pe klo 09:30-19:30 ja la klo 09:30-16:30.

PAIKKA: Rauma, Länsi-Suomen kesäyliopisto, Kalliokatu 2, IV kerros
KOHDERYHMÄ: Kaikki taideterapeuttisesta ryhmäprosessista kiinnostuneet.
KOULUTTAJINA Taideterapeutti, kuvataiteilija Anna Wilhelmus. Vierailevana
opettajana TaM, kuvataideopettaja, taideterapeutti Mimmu Rankanen.
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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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