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Jäsentiedote 4 / 2009
Kaikkien samdylaisten PIKKUJOULUJUHLAT
la 12.12.09 klo 14-17 Yyterin Kylpylässä !
Ilmoittautumiset 1.12. mennessä,
lisää sivulla 6.

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

e-mail:samdy.ry(at)dnainternet.net
GSM 044 346 0898
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JÄSENTIEDOTE

4/2009

Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry 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. Yhdistys myös tiedottaa em.
erityisvaikeuksista.
Yhteystiedot:

Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry.
Valtakatu 7 c 36, 28100 PORI
GSM 044 346 0898
Sähköposti: samdy.ry(at)dnainternet.net
Kotisivut http://kotisivu.dnainternet.net/su10/ ja tulossa www.samdy.info
Pankkiyhteys: OP 570081-467641
1.1. 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.

SAMDY ry:n hallitus ja muut aktiivit toivottavat
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2010
kaikille jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen !

Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2010 on 22€ yhden,
30€ kahden ja 40€ kolmen liiton
jäsenyydestä / jäsenetuna tulevasta lehdestä.
Jäsenasioita hoitaa Saara Korkeamäki
puh 040 848 3414

samdy.ry(at)dnainternet.net
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Ennakkoilmoitus:
Autismin talvipäivät Porissa pe 5. ja la 6.2.2010
Teema: "Yhteistä, erityistä ja yhteistyötä"
Kohderyhmä: opettajat, lääkärit, sos.alan ammattilaiset, päivähoidon-,
terveyden- ja sairaanhoidon hlöstö, terapeutit, avustajat, ohjaajat,
vanhemmat ja isovanhemmat, autismin kirjoon kuuluvat ja muut asiasta
kiinnostuneet.
Hinta: 100e/ päivä, 180e/2 pvää.
Autismi- ja Aspergerliiton jäsenyhd. jäsenet: 80e/ päivä, 150e /2 pvää.
Huom.! Hinta nousee 22.1. -10 jälkeen: 120 e/pvä ja 200 e/2 pvä.
Ilmoittautuminen 22.1. 2010 mennessä.
Järjestäjät: Autismi- ja Aspergerliitto, Satakunnan sairaanhoitopiiri,
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Satakunnan Aune-verkosto.
Lisätietoja sivulla www.autismiliitto.fi/koulutus, sähköinen
ilmoittautumislomake avataan marraskuun aikana.

AUNE päättyy hankkeena 31.12.2009 ja jatkuu sen jälkeen
sairaanhoitopiirissä sosiaalipalveluiden palveluna
(ent.erityishuoltopiiri). AUNE-työtä jatkaa Birgit Vuori-Metsämäki.
Yhteystiedot ovat samat: birgit.vuori-metsamaki(at)satshp.fi ja
044- 731 4326.

Eurajoen opistolla järjestetään erityisperheille huhtikuun alussa
SAMDY ry:n kanssa yhteistyössä 2-päiväinen tapahtuma, jossa
aiheena on perheiden jaksaminen arjessa ja vertaistuki.
Asiasta lisää tulevissa tiedotteissa.
Kesällä neurobiologisia vaikeuksia omaavien aikuisten kurssi.

Dysfasialiiton seminaarissa Tampereella 6.11. oli yhtenä
aiheena koulukiusaaminen. Alla linkki, josta pääsee netistä
hakemaan oppaan vanhemmille. Opasta voi tilata myös hintaan
6,50€+ pakkaus- ja postituskulut osoitteesta shop(at)kivakoulu.fi
www.kivakone.utu.fi/hallinta/vanhemmille/vanhempienopas_FIN/
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Heipä hei kaikille !
Yhdistyksellä tulee täyteen ensi vuonna 15v:n taival. Vuosiin on
mahtunut monenlaista; paljon hyvää kuin myös vähemmän hyvää,
mutta pääsääntöisesti meillä kaikilla on ollut niin mahottoman
mukavaa :o) Sitä sitten juhlitaan ensi vuonna !
Kun SAMDY ry perustettiin –95 elokuussa, paikalla oli n. 30
vanhempaa. Perustamiskokous oli Herttuankoulun pikkupuolen aulan
tiloissa. Ennen omaa yhdistystä olimme Turun Dysfasiayhdistyksen
Porin aluekerho, jonka vertaisperhetapaamisissa oli mukana myös
ADHD- ja autisminkirjon perheitä. Siis aivan samoin kuin Herttuan
koulussa oli oppilaita. . .
Oman yhdistyksen perustaminen tuli tarpeelliseksi siinä vaiheessa
kun kerhossa kävijöiden määrä lisääntyi. Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuuluvina Turku tuntui myös kovin kaukaiselta pääpaikaksi.
SatKS:n sosiaalityöntekijä Liisa Kuusisen aloitteesta otimme selvää
mahdollisuudesta perustaa yhteinen yhdistys ADHD-, dysfasia- ja
autisminkirjon perheiden kanssa. Satakunnassa ei ollut silloin
yhdistystä millekään näistä ryhmistä. Herttuankoulun rehtori Erkki
Väkiparta teki kanssamme yhteistyötä, näin saimme jaettua kätevästi
lasten repuissa kirjeitä kuten myös kutsun perustamiskokoukseen.
Mikä nyt innoittikaan muistelemaan näitä vanhoja asioita? Sain viime
kesänä vakuutusyhtiöltäni päätöksen uudelleenkoulutuksesta ja olen
nyt muutamien palavereiden ja kokousten jälkeen työsuhteessa
SAMDYyn. Yhdistyksen rooli on olla työhönsijoittajana.
Mietiskelin aikaa, kun olin edellisellä kerralla yhdistyksellä töissä.
Siitä tuo alkuosan historiikin pätkä. Saimme silloin TE-keskukselta
Omatoimisuusavustusta vuokraan, toiminnanohjaajan palkkaan ja
toimistokuluihin - yhdistykselle jäi 20% kuluista maksettavaksi.
Töissä oli lisäkseni työllistämisvaroin 2 henkilöä yhtä aikaa. Oli myös
muutamia henkilöitä työkokeilussa ja harjoittelussa. Pystyimme
yhdessä järjestämään koulutuspäiviä ja luentoja, joista tietenkin
otimme maksun. Näin raha saatiin riittämään omavastuuosuuteen.
Erona aiempaan v.1998-2000 työskentelyyni yhdistyksessä on se,
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että vakuutusyhtiö hoitaa finanssipuolen ☺ eikä yhdistyksen tarvitse
maksaa minulle palkkaa.
Työsuhteeni aikana suoritan Harjavallan sosiaali- ja terveysalan
oppilaitoksessa Lasten- ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoa.
Käyn lisäksi 11 kertaa Helsingissä ADHD-centerissä Perhekoulu POP® ohjaajakoulutuksessa. Tulemme siis tapaamaan varmasti 1,5 vuoden aikana
erilaisissa koulutukseeni liittyvissä merkeissä.
Näkemiin ja kuulemiin :o)

UUTISIA… UUTISIA…. UUTISIA…
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntö- ja nimenmuutoksen
yhdistyksellemme, joten olemme nyt virallisesti
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry.
On luontevaa muuttaa yhdistyksen nimi, koska MBD on poistunut
diagnooseista. Nimessä esiintyy nyt ADHD sen tilalla.
Uusi jäsenmaksusääntö on seuraavanlainen:
8§

Jokainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden
päättää yhdistyksen vuosikokous.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.
Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi kutsutuilta ei jäsenmaksua
peritä.

Herkkuna pohjalla:
Vihdoinkin SAMDYlle on tulossa uudet kotisivut !

Niitä on odotettu niin kauan, että tuntuu kuin aikakaudessa kääntyisi
ihan uusi lehti. Uskomme, että valtaosa käyttää nettiä päivittäin, ja
mikäs sen helpompi kanava on jakaa ja saada informaatiota.
Tutustu siis ”raakileeseen” sivulla www.samdy.info

Sivut tekee:

Maj-Lis Krouvi
Maisan paja
Mäkeläntie 56, 28760 Pori
040 503 6149
maj-lis(at)maisanpaja.net, maj-lis(at)maisanpaja.info
http://www.maisanpaja.net, www.maisanpaja.info
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Perinteeksi muodostuneet
PIKKUJOULUT Yyterin Kylpylässä
lauantaina 12.12.09 klo (11-) 14–17
Ennen Pikkujouluista yhdessäoloa mahdollisuus käydä
edullisilla SAMDY -hinnoilla kylpylässä. Muistakaa ilmoittaa
kylpylään saapuessanne kuuluvanne SAMDYn ryhmään !
Kylpylään voi siis mennä klo 11:00 alkaen.
Hinnat: aikuiset 9,50 € ja 4-14v. lapset 5 €, erityislasten
avustajat veloituksetta. (Normaalihinnat 12,50€ ja 7,50€)
Klo 14-15 noutopöydästä tarjolla jouluinen lounas,
jonka yhdistys tarjoaa jäsenilleen.

(Ei-samdylaisille normaalihinnat 17,50€/aik. ja lapsilta 1€/ikävuosi.)

Klo 15-17 vietämme Yökerhon tiloissa Pikkujoulua.
Tarjolla kuumaa glögiä, mehua ja maukkaita pipareita.
Mukavaa rentoa yhdessä oloa ja kuulumisten vaihtoa,
lauletaan jouluisia lauluja.
Lapset ja aikuisetkin !
Varautukaa joulupukin vierailuun ottamalla nimellä varustettu
pikkupaketti mukaan - ja tietenkin tonttulakit!

Ilmoittautumiset 1.12.mennessä
Saaralle 040 848 3414 tai samdy.ry(at)dnainternet.net
Varaudu ilmoittautuessasi kertomaan sen lisäksi kuinka monta
aikuista ja lasta on tulossa myös se tuletteko ehkä pelkästään
kylpylään+lounaalle tai lounaalle+pikkujouluihin… vai kenties
kaikkiin kolmeen. Sen mukaan teemme hotellille varaukset.

Toivotamme kaikki SAMDYn jäsenet tervetulleiksi !
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Tuettuja lomia ja sopeutumisvalmennuskursseja
Dysfasialiiton tuetut lomat ovat sosiaalista lomatoimintaa, jota
liitto järjestää yhteistyössä Lomayhtymän ja muiden lomajärjestöjen kanssa. Lomalla oloa tuetaan siis taloudellisesti. Tuki tulee
Raha-automaattiyhdistykseltä ja jaetaan hakemusten perusteella.
Vuosittain järjestetään vaihteleva määrä lomia dysfasiaperheille.
Lomakohteita ovat yleensä kylpylät, hotellit ja kylpylähotellit.
Lisäksi lomajärjestöillä on omaa valtakunnallista lomatoimintaa,
johon voi jokainen suomalainen hakea. Lomissa on kuitenkin tietyt
sosiaaliset ja taloudelliset hakuehdot.
Liittojen sopeutumisvalmennuskursseista saat tietoa lehdistä sekä
nettisivuilta. Jos olet epävarma netin käyttäjä, voit soittaa Saaralle
040 848 3414. Jos olen koneen äärellä, voin hakea tarvitsemaasi
tietoa. Voimme myös sopia ajan, jolloin ko. toiminta on mahdollista
totetuttaa.

Ja nyt kun kerran puhuttiin kesästä…
26.-30.7.2010 Koko viikko on varattu SAMDYlle 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. Loma on perheloma. Suunnitelmat ja sisältö
laaditaan ensi vuoden alkupuolella, josta tarkempaa tietoa
tiedotteessa 1/2010.
Merkitkää ajankohta kalentereihinne!
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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.

6.9.09 retkeilyä
Lauhanvuorella
pitkospuita pitkin.
Suuret kiitokset
kaikille mukana olleille
patikoijille. Ensi kesänä
uusi kohde !

Oppaana luontoretkellä toimi valokuvaaja Pentti Ojala
puh 0400-635287, Kerimannintie 44. 29630 Pomarkku

ADHD-liitto ry:ssa juhlittiin 20v.
päiviä juhlaillallisella 13.11.
Kävimme myös onnittelemassa
vuoden sankaria. Toivotamme hyviä
vuosia vielä pitkälle eteenpäin ja
kiitämme lämpimästi yhteistyöstä !

☺

Kuvassa liittohallituksen

jäsenistöä aivoriihessä.

9

ALUEKERHOTOIMINTA
KOKEMÄKI ja ympäristö

Pikkujoulut lauantaina 5.12. totuttuun tapaan nyyttärityyliin.
Erityislasten Sählykerho Tuomaalan koululla ma klo 18-19.30.
Lisätietoja puh. 0400 8070171 tai outijuhela(at)luukku.com

Tuomaalan koululla järjestettiin la 7.11. SAMDYn Kokemäen
aluekerhon isännöimä sählyturnaus, johon saapui vieraaksi
joukkue Helsingistä. Sählykerholaiset 12-vuotias Henna
Tuominen ja 11-vuotias Valtteri Juhela joutuivat harmikseen
pysyttelemään katsomon puolella. Hennalla syynä oli venähtänyt
nilkka ja Valtterilla kipeä polvi.
– Kyllä se vähän
harmittaa, sillä olen
odottanut tätä
innolla, ja olisi ollut
kiva päästä
pelaamaan, Henna
harmittelee.
Kokemäen aluekerhon
yhteyshenkilön Outi
Juhelan mukaan
turnauksen tarkoitus
ei ole kilpailla
hampaat irvessä.
– Pääasia tässä on
liikunnan ilo ja se,
että pelaajat saavat
tuntea kuuluvansa
joukkueeseen. Tässä
kaikki voittavat ja
saavat siitä merkiksi
Kopan lahjoittamat mitalit ja kunniakirjat, hän toteaa.
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KANKAANPÄÄ
Kankaanpään aluekerhon Vertaistukitapaamiset päiväkoti
Impivaarassa os. Joukasenkatu 37. joka kk:n viimeinen torstai.
Yhteydenotot:
Satu Holopainen p. 040-575 2188 satuinen(at)luukku.com tai
Minna Lehtinen p. 050 3305068 Minlehti(at)suomi24.fi
RAUMA ja ympäristö
ADD- ja ADHD-aikuisten vertaistukihenkilö Raumalla
sähköposti mira.rokka(at)raumalainen.com puh 044 99 22165

Huom ! Porin uimaan opettelevien uimakerho tauolla !!

Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan viikko
Vapaaehtois- ja järjestöväen perinteinen

Kirkkoilta ke 2.12. klo 18 Keski-Porin kirkossa.
Järjestäjänä Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunta.

Lauantaina 5.12 klo 15 Förskotti-Itsenäisyyspäivänjuhla
Porin amm.opiston Luvianpuistok. toimip. juhlasalissa. (ent. kauppis)
Ohjelma: Vieraiden vastaanotto, tervetulotoivotus ja ohjelman
esittely, musiikkiesitys, puhe. Nautitaan musiikista, tanssista
ja cocktailpöydän antimista sekä ”näyttelijöiden” kevennyksistä
kun ”toimittajien” haastateltavana nähdään ”julkkiksia”. Juhla
päättyy klo 18. Tähän tilaisuuteen ilmoittaudu etukäteen
jukka.korkee(at)satakunnansalpa.net tai puh.044 529 8679
Tilaisuuden järjestää Järjestöyhteistyöryhmä.

Tervetuloa vapaaehtois- ja järjestöväki !
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YHTEYSHENKILÖT / VERTAISTUKI:
Dysfasia

Saara Korkeamäki, Pori
040-848 3414
saara.korkeamaki@porilainen.com
Kirsi Sallinen, Säkylä
867 1302

ADHD

Sari Nevala, Pori
sari.nevala@porilainen.com
Mari Friberg, Rauma

648 0409 ja 0400-121 444
822 3227

Nuorten ja Saara Korkeamäki, Pori
aikuisten
Mira Rokka, Rauma
044 992 2165
ADD/ADHD mira.rokka@raumalainen.com
Autismi

Minna Salonen, Söörmarkku 050-5536 678
minnasalonen35@hotmail.com
Tuija Koski, Nakkila
tuija.koski@dnainternet.net

040-822 4707

Jari Koski, Nakkila
jari.koski@nakkila.fi

050-593 1083

2. Asperger
040-581 8127

Anne Viljanen, Ulvila

538 9165 ja

3. viljanen.anne@gmail.com
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!
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