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SAMDY ry:n JÄSENTIEDOTE

4/2010

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

UUSI OSOITE::
Isolinnankatu 16, 28100 PORI. Muutto tapahtuu
alustavien tietojen mukaan joulukuussa 2010.
GSM:
044-346 0898
Sähköposti: samdy(at)samdy.info
Kotisivut:
www.samdy.info
Pankkiyhteys: LSOP 570081-467641
Yhteydenotot:
Toimistomme on marraskuun ajaksi saanut väliaikaisen paikan
Pia Anttilan Ekona In -ekokaupan tiloista, Länsipuisto 16.
Yllä olevat puhelin- ja s-postitiedot ovat voimassa koko ajan.
Voit ottaa yhteyttä myös viimeisellä sivulla mainittuihin
yhteyshenkilöihin joko sähköpostitse tai soittamalla. He vastaavat
päivisin puheluihin mahdollisuuksien mukaan, ovat paremminkin
iltaisin tavoitettavissa. Sähköpostilla voitte sopia tarkemmin ajasta
jolloin puhelinkeskustelu sujuisi häiriöttä, tai ajan
henkilökohtaisesta tapaamisesta.
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Puheenjohtajan palsta
”Wanhan ajan iltamat” – 25.09.2010
”Hei ja tervetuloa SAMDY:n 15-vuotis juhlaan. Minä olen Tuija Koski ja
SAMDY:n puheenjohtaja. SAMDY eli Satakunnan Autismi-, ADHD- ja
Dysfasiayhdistys perustettiin 1995 ja mukana oli noin 20 perhettä.
Nykyään jäseniä on noin 300 ja olemme edelleenkin pieni yhdistys ja
toimimme täysin vapaaehtoisvoimin. SAMDY on jäsenenä
valtakunnallisissa järjestöissä: ADHD-liitossa, Autismi- ja Aspergerliitossa ja
Aivohalvaus- ja Dysfasialiitossa. SAMDY on siis kolmikantayhdistys ja
toivomme, että liitot yhdistyisivät tulevaisuudessa. AUNE-toiminta on
SAMDY:lle tärkeätä mm. ”Yhdessä enemmän yhteisellä asialla”-foorumi,
joka kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja johon kaikki ovat tervetulleita.
Vuoden vaihteessa on SAMDY:lla muutoksen aika, kun toimisto muuttaa
Yhteisökeskukseen Isolinnankadulle. Odotamme, että toimistosta tulisi
jäsenille helposti lähestyttävä paikka. Tarkoituksena on järjestää
toimistolla säännöllistä toimintaa. Toivomme myös hyvää yhteistyötä ja
yhteisöllisyyttä Yhteisökeskuksen muiden yhdistysten kanssa. Halusimme
viettää SAMDY:n juhlia hyväntekeväisyystapahtumana ja suunnata juhla
aikuisille. Kiitokset Yyterin kylpylälle, Palje Klubille, Virran musikanteille ja
Pihlavan näytelmäpiiriläisille. Suuret kiitokset arpajaisvoittojen
lahjoittajille. Hauskaa iltaa kaikille, kiitos!”
---------Hei! Kiitos vielä kerran Palje Klubi ry:lle, Virran musikanteille ja Pihlavan
näytelmäpiiriläisille sekä Yyterin Kylpylähotellille. Hyväntekeväisyystapahtuma onnistui mukavasti ja jäimme plussan puolelle kustannuksissa.
Ehkäpä SAMDY:n 20-vuotisjuhlia juhlitaan samalla teemalla! SAMDY
muuttaa Satakunnan yhteisökeskukseen Isolinnankadulle joulukuussa
2010. Toivottavasti siellä on remontti edennyt aikataulujen mukaan.
Muuttokuorma vanhalta toimistolta lähti 25.10. Iloksemme Pia tarjosi
SAMDY:lle paikan 1 kuukaudeksi Ekona In –ekokaupassa, jonka osoite on
Länsipuisto 16. SAMDY:yn saa siis yhteyden koko ajan. Tervetuloa
tutustumaan Satakunnan yhteisökeskukseen vuodenvaihteessa. Avajaisista
tiedotetaan myöhemmin. Ensi vuonna meillä ei ole toimistossa palkattua
työntekijää. Tarkoituksemme on kuitenkin järjestää päivystys SAMDY:n
toimistolle kerran viikossa arki-iltana. Myös hallituksen kokouksiin voi
tulla kuuntelemaan ja tekemään ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.
Tiedotteemme ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja voit käydä myös katsomassa
ajankohtaiset asiat SAMDY:n nettisivulta www.samdy.info. ”Yhdessä
enemmän yhteisellä asialla”–foorumi pyritään järjestämään Satakunnan
yhteisökeskuksessa ensi vuodesta 2011 alkaen.
Joulun aika on taas edessä. Vietämme perinteisiä SAMDY:n pikkujouluja
Yyterin Kylpylässä. la 11.12.2010. Tervetuloa! Syksyisin terveisin, Tuija, pj
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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 eteenpäinSAMDY:n jäseniä, Rautu:n jäseniä, yhdistyksiin kuulumattomia
- vanhempia ja muita lähi-ihmisiä (uusperheen isät ja äidit,
sukulaiset, isovanhemmat, kummit, ystävät jne.)
– La 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:
27.11. merjasuista-virtanen(at)suomi24.fi tai tekstaa 050-322 7810

********************************************************************

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.

Länsipuisto 16, 28100 PORI

Itäpuisto 7, 28100 PORI
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Perinteeksi muodostuneet

PIKKUJOULUT
la 11.12.2010 Yyterin Kylpylässä
klo 11–13 kylpylä
klo 14–17 lounas ja pikkujoulut
Ennen pikkujouluista yhdessäoloa voi käydä edullisilla
SAMDY-hinnoilla kylpylässä ja lounaalla!
Muistakaa ilmoittaa kylpylään saapuessanne kuuluvanne
SAMDY:n ryhmään!
Klo 11:00 alkaen kylpylään, erityislasten avustajat veloituksetta.
SAMDY-hinnat: 9€/aik. ja 6€/4-14v. lapset
(Norm. 13€/aik. ja 8€/4-14v. lapset)
Klo 14-15 Joululounas noutopöydästä.
SAMDY-hinnat: 10€/aik. ja lapset ilmaiseksi
(Ei-samdylaiset: norm. 20€/aik. ja lapset 1€/ikävuosi)
Klo 15-17 vietämme yökerhon tiloissa pikkujouluja.
Tarjolla kuumaa glögiä, mehua ja maukkaita pipareita.
Mukavaa rentoa yhdessä oloa, kuulumisten vaihtoa ja
lauletaan jouluisia lauluja.
Lapset ja aikuisetkin!
Varautukaa joulupukin vierailuun ottamalla nimellä varustettu
pikkupaketti mukaan - ja tietenkin tonttulakit!

Ilmoittautuminen pe 03.12.2010 mennessä
SAMDY:n kotisivun kautta, s-postiin tai p. 040-848 3414.
Varaudu ilmoittautuessasi kertomaan sekä kuinka monta aikuista ja
lasta on tulossa että tuletteko ehkä pelkästään kylpylään+lounaalle
tai lounaalle+pikkujouluihin… Vai kenties kaikkiin kolmeen.
Teemme hotellille varaukset sen mukaan.

Toivotamme kaikki SAMDY:n jäsenet tervetulleiksi!
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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 pema.
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
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
LASTEN LIIKUNTAMAA, 03.10.-28.11.2010
Joka sunnuntai klo 15-17 Porin Karhuhallissa
Vapaata, vauhdikasta ja monipuolista perheliikuntaa Karhuhallissa
sunnuntai-iltapäivisin. Toiminta on valvottua, mutta ei ohjattua.
Jokaisella lapsella on oltava mukana oma pelikaveri eli huoltaja,
jonka vastuulla lapsi Liikuntamaassa liikkuu, leikkii ja pelailee.
Sisäänpääsymaksu on 1 €, huoltajat maksutta.
Lasten Liikuntamaa-tapahtuma jatkuu tammikuussa 2011. Seuraava
”Liikuntaa ja nuorisotoimintaa”-lehti ilmestyy myös tammikuussa 2011.
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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 KASEVA:n tiloissa yhteistoiminnassa heidän
kanssaan. Jämintie 2 E, 38700 KANKAANPÄÄ.
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
*******************************************************

To 30.12.2010 - Koko perheen teatterimatka Tampereelle!
”Aladdin ja Taikalamppu” valloittaa niin pienet kuin isotkin
katsojat!Jännittävä seikkailu ja mukaansatempaava juoni
tekevät esityksestä taianomaisen!
Matkan hinta 30€/hlö, sis. matkat ja lipun.
Ilmoittautumiset Kasevan toimistolle 02-6574049!
Esitys alkaa klo 13:00. Lähtö Kankaanpäästä klo 11:45.

*******************************************************
Sopeutumisvalmennuskursseja löytyy osoitteista
ADHD-liitto:
http://www.adhd-liitto.fi/kuntoutus.html
Dysfasialiitto:
http://www.stroke.fi/index.phtml?s=4
MLL Lasten- ja nuorten kuntoutussäätiö:
http://www.lastenkuntoutus.net/palvelut-perheille/
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PALAUTETTA TAPAHTUMASTA…
SAMDY:n retki Vaasaan (03.-04.07.2010)
3. heinäkuuta lauantai-aamuna SAMDY:n yhdistyksen jäsenet heräsivät
varhain. Heillä oli edessään retki Wasalandiaan. Aamuyhdeksän aikoihin
Porin linja-autoasemalle kokoontui monta perhettä odottamaan linjaautoa. Puolen tunnin kuluttua linja-auto ajoi laiturille 9. Pitkää matkaa
varten evääksi oli otettu banaaneja ja trippejä. Monen perheen lapset
olivat matkasta hyvin innostuneita. Jokaiselle perheelle jaettiin myös
lauluvihkoja, ohjelmavihkoja ja Järjestösanomat. Linja-autoamme kuljetti
Markku Urpulahti. Matkalla Saara Korkeamäki oli sitä mieltä, että
laulettaisiin ja pyysi isääni Kari Myrskyrantaa esilaulajaksi. Isä pyysi myös
minua esilaulajaksi. Lauluvihossa oli paljon lastenlauluja. Matka jatkui
iloisesti laulellen, kunnes lopulta saavuttiin Vaasan ABC:lle. Retkeläiset
astuivat ulos linja-autosta ja menivät syömään. Puolen tunnin ruokatauon
jälkeen matka jatkui. Lyhyen ajon jälkeen saavuttiin hotelli Rantasipiin.
Tavarat vietiin huoneisiin ja jatkoimme Tropiclandian puolelle nauttimaan
veden mukavasta keinuttavasta elementistä. Muutaman tunnin kuluttua
siirryimme pesutiloihin. Sen jälkeen oli aika mennä syömään. Aikuisilla
alkoi hetken päästä luento ja lapset menivät lastenhuoneeseen. Ilta oli
tuulinen ja osa porukasta käveli raittiissa ulkoilmassa. Kävelyn jälkeen
SAMDY:n jäsenet palasivat huoneisiinsa ja valmistautuivat
nukkumaanmenoon. Seuraavana päivänä tavarat pakattiin kasseihin ja
huoneet luovutettiin. Linja-auto ajoi Wasalandian parkkipaikalle. Liputkin
oli pian saatu ja yhdessä astuimme portista sisään. Parin tunnin huvittelun
jälkeen Saara maksoi meille viilentävät virvokkeet ja taas mentiin. Suurin
osa perheiden lapsista kävi myös kummitustalossa ja koskenlaskussa. Jopa
Saarakin kävi siellä Hänelläkin täytyi olla mukavaa. Klo 17.00 lähdimme
kohti Satakuntaa. Paluumatkalla käytiin Vaasan ABC:llä syömässä.
Muutaman tunnin matkan jälkeen yllättäen hämärtyi ja lopulta
saavuimme Poriin.
Kiitos SAMDY:lle tästä hauskasta seikkailusta.
Tiia Myrskyranta
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PALAUTETTA KOULUTUKSESTA…
”Arjen haittana vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden
vaikeudet” (16.10.2010)
”Tällaisia koulutuksia jaksaisi aina vaan; kaikki mitä aiheeseen
liittyy, jaksaa kiinnostaa. Seuraavaa tilaisuutta innolla odottaen.”
”Paljon mielenkiintoista asiaa. Asiantunteva, sopivan rento
esiintymistapa kouluttajalla.” ”Tuli uutta tietoa ja oivalluksia.”
”Valaiseva, mielenkiintoinen, osuva koulutus. Tietoa
lääkityksestä. Käytännön esimerkit hyviä ja jopa hauskoja.
Tutun tiedon lisäksi tuli uuttakin asiaa esitettynä kokemuksien
kautta.”
”Luennossa paljon opettajille tarpeellista faktaa mitä he tarvitsisivat
mm. suvaitsevaisuuden lisäämiseksi.”
”Jatkokoulutus voisi koskea keinoja arjen tilanteisiin sekä neuvoja
aistiärsykkeiden helpottamiseen.”
”Jatko tälle koulutukselle on ehdottomasti tarpeen ja tervetullutta.
Tilaa keskustelulle ja kokemusten vaihdolle pitäisi olla enemmän,
puolen tunnin kahvitauko ei riitä.”
Nuorten vanhempien esittämiä toiveita:
”Jos saisi nuorille itselleen + vanhemmille tietoa, koulutusta heidän
vaikeuksistaan, diagnoosista.”
”Lisää AS-syndroomasta: Murrosikäinen, aikuistuva,
tukeminen arjessa, opiskelussa, itsenäistymisessä. Käytännön
esimerkkejä.”
”Mihin erityislapseni toisen asteen koulutukseen: vaihtoehdot?
miten? mihin? milloin?…”
*******************************

JATKOKOULUTUSTA 16.01.2011
Satakunnan Keskussairaalan auditoriossa
Vanhempien vertaiskeskustelulle ja kyselyille varataan silloin
enemmän aikaa. Alustavasti aiheena on tuoda esille erilaisia
keinoja, miten arkeen saadaan helpotusta. Paneudutaan myös
siihen, miten arjen rutiinit saadaan kuntouttaviksi selkeillä
muutoksilla ja huomioimalla määrättyjä asioita.
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YHDEKSÄN HYVÄÄ TYYPPIÄ
- Tunnista vahvuutesi, harjaannu haasteissasi enneagrammin avulla
Aika: To 9.12.2010 klo 18 - 21
Paikka: PORI, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat oppia tuntemaan paremmin itseään ja omia
toimintamallejaan sekä ymmärtämään enemmän myös muiden ihmisten tapoja toimia
erilaisissa tilanteissa.
Kouluttajana EIF-enneagrammiohjaaja Jaana Kivimäki
Sisältö: Enneagrammin mukaan ihmiset jakaantuvat yhdeksään eri tyyppiin. Tunnistamalla
oman tyypin voi oppia paremmin tuntemaan itsensä sekä ymmärtämään muita.
Koulutuksessa
• tutustutaan omaan persoonallisuustyyppiin
• tutustutaan muihin kahdeksaan persoonallisuustyyppiin
• tutustumisessa hyödynnetään käytännön esimerkkejä
• pohditaan eri tyyppien vahvuuksia ja haasteita työtehtävien kannalta
• pohditaan, miten voidaan paremmin ottaa huomioon toinen toisensa työyhteisössä

Hinta 60 €, sisältää kahvin.
Ilmoittaudu: 25.11.2010 mennessä (02) 641 5275 tai
asiakaspalvelu.pori(at)lskesayliopisto.fi. Ilmoittautuminen on sitova.
Yhteistyössä Länsi-Suomen kesäyliopisto, Remontti-hanke ja THL

VERTTI - OHJATTU VERTAISTUKITOIMINTA
Lapsi ryhmässä masentuneen vanhempansa kanssa
Aika: 7.12.2010 klo 9.30-16.30
Paikka: PORI, paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä.

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät (sosiaalityöntekijät, perhe- ja
päihdetyöntekijät sekä psykiatrian ja mielenterveystoimistojen henkilökunta), terapeutit ja
työterveyshoitajat, turvallisuus- ja pelastushenkilökunta, seurakuntien työntekijät sekä muut
auttamistehtävissä toimivat.
Kouluttajana sos.työntekijä, perheterapeutti (ET), psykoterapeutti Matti Inkinen. Inkisellä on
pätevyys opettaa Toimiva lapsi & perhe –menetelmäkoulutusta.
Sisältö: Vertti-vertaisryhmä on ammatillisesti ohjattua ennaltaehkäisevää toimintaa, joka
tarjoaa tukea lapsille ja vanhemmille. Ryhmiä voidaan toteuttaa moniammatillisena työnä,
jolloin voidaan yhdistää eri toimijoiden resursseja. Vertti-mallia ammattilaiset voivat
soveltaa perheille, joissa vanhemmuutta vaikeuttaa vanhemman psyykkinen sairaus.
Työmallia voidaan käyttää myös muissa vanhemmuutta kuormittavissa ongelmissa.
Tavoitteena on lisätä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja arjen sujuvuutta.

Aamupäivä

• Vertti -vertaistukitoiminnan periaatteet ja tavoitteet
• Uuden toiminnan aloittaminen ja juurruttaminen
• Ryhmätyöskentelyn erityispiirteitä
• Rinnakkain toimivat lasten ja vanhempien Vertti-vertaistukitoiminnan prosessit ja
tapaamiset
• Alkuhaastattelusta palautekeskusteluihin

• Vertti-ryhmäohjelman esittely

Iltapäivä
• Tutustutaan Vertti -vertaistukitoimintaan käytännön harjoitusten kautta

Hinta 140 €
Ilmoittaudu 15.11.2010 mennessä tästä puh. (02) 641 5275 tai
asiakaspalvelu.pori(at)lskesayliopisto.fi. Kysy peruutusehdoista
asiakaspalvelustamme.
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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 01.10.2009 – 30.04.2012
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
jatko-opintojen 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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SAMDY TIEDOTTAA…
Haluatko saada jäsentiedotteen jatkossa
paperiversiona POSTITSE vai sähköisessä muodossa
SÄHKÖPOSTITSE? Vai sekä että?
Voit ilmoittaa valintasi vaikka SAMDY:n
sähköpostin kautta… samdy(at)samdy.info
Sinun kannattaa myös muutenkin ilmoittaa
sähköpostiosoitteesi meille. Sitä kautta voimme
ilmoittaa myös viime hetken muutoksista ja
tapahtumista.
SAMDY:llä on nykyään myös oma Facebook-sivu…
http://www.facebook.com/group.php?
gid=111788892178397&ref=ts
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.
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”Wanhan ajan iltamat” - LAHJOITTAJAT
SAMDY ry kiittää yrityksiä ja yksityishenkilöitä tuesta!
Erityiskiitos Yyterin Kylpylähotellille!
Arnolds
Auto-Kirmola Oy
Finnkino
Golden Rax Pizzabuffet
Info Kirjakauppa
Kone Hissit Oy
Kultasepänliike Lindroos
Musiikki Belisa
Petras Cafe
Porin Leipä
Porin Suolahuone
Radio Pori
Suomalainen Kirjakauppa
Tallink Silja Line
Tapiola
Viking Line
Metsäkonehuolto Kähkönen
Sokos / Satakunnan Osuuskauppa
Taidekartano Johanna Oras / Oras & Oras
Palje Klubi ry/Veijo Pihlajamäki
Parturi-kampaamo Virpi Hämäläinen
Timo Hämäläinen, hieroja/urheiluhieroja
Marjatta Pakarinen, diplomitragerterapeutti
Heljä Lajunen, yksityishenkilö
Marketta Rakkolainen, yksityishenkilö
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA 2011 SAMDYLAISILLE
JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!
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YHTEYSHENKILÖT / 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 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

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!
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