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            Syystiedote 2016

Aisti
on tammikuussa 2012 perustettu yhdistys, jonka sydämenasiana on autismin kirjon ja ADHD-henkilöiden sekä
heidän  perheidensä  edunvalvonta  ja  tukeminen  eri  tavoin.  Tässä  tiedotteessa  kerrotaan  syksyn  2016
ohjelmasta  ja  annetaan  ennakkotietoja  tulevasta  toiminnasta,  joita  päivitetään  syksyn  kuluessa  Aistin
verkkosivuille. Kannattaa siis lisätä Aistin verkkosivu www.aistiyhdistys.fi suosikkeihin.

Harrastustoiminta
Autismin kirjon ja  As-lasten uimaryhmät  kokoontuvat  IF-hallissa  (Puolalankatu 5)  ensimmäisen  kerran
torstaina 8.9. Uinnin alkeis- ja jatko-opetusryhmä on klo 18.30–19.20 ja uintitekniikkaryhmä klo 19.20–20.10.
Uimaryhmät  eivät  kokoonnu  syyslomaviikolla  41.  Syyskauden  osallistumismaksu  110e/  Aistin  jäsenet,
160e/ei-jäsenet.

Esteetön vuoro liikuntaseikkailupuisto Hoplopiin (Viilarinkatu 3,  20320 Turku) su 25.9.2016 klo 9–10.
Kokoonnumme ovella klo 8.55, ja menemme sisään yhtenä ryhmänä. Sisäänpääsymaksu on 10 €/lapsi (aikuiset
ja alle 1-vuotiaat ilmaiseksi). Hoplop aukeaa yleisölle klo 10.00, joten esteetöntä leikkiaikaa on tunti. Puistoon
mennään sukilla tai sisätossuilla. Ilmoittautumiset 22.9. mennessä.

Löydä ystävä ja harrastus -vertaiskerho (Torstaikerho) jatkuu taas kesätauon jälkeen. 15–20-vuotiaille 
autismin kirjon nuorille suunnattu ryhmä aloittaa toimintansa Aisti ry: tiloissa (Läntinen Pitkäkatu 33, 2. 
kerros) torstaina 6.10. Ryhmään mahtuu mukaan vielä muutama nuori, joilta edellytetään sitoutumista kerhon 
toimintaan. Syyskauden osallistumismaksu on 40e/Aistin jäsenet, 80e/ei-jäsenet.

Uusi Löydä ystävä ja harrastus -vertaiskerho aloittaa toimintansa Aisti ry:n iloissa ( Läntinen Pitkäkatu 33, 
2. kerros) syys–lokakuussa. Kerho on suunnattu paljon tukea tarvitseville autisminkirjon 15–20-vuotiaille 
nuorille. Ryhmä kokoontuu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana 10–14 kertaa. Ryhmään valitaan 5 osallistujaa, 
joilta edellytetään sitoutumista kerhon toimintaan. Syyskauden osallistumismaksu on 40e/Aistin jäsenet, 
80e/ei-jäsenet.

Uusi roolipelikerho aloittaa 29.9. Kerho on suunnattu asperger-nuorille aikuisille. Kerho kokoontuu Aisti ry:n 
tiloissa (Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros)) ja vetäjänä toimii Mikael Tuominen. Syyskauden osallistumismaksu 
on 20e/ Aistin jäsenet, 30e/ei-jäsenet.

Sirkuskoulu aloittaa 7.9. kello 17.30–18.30 Omaishoitokeskuksen tiloissa (Vanha Hämeentie 105). Koulu on 
suunnattu 5–8-vuotiaille lapsille, joilla on neurologinen diagnoosi. Alle 5-vuotiaat voivat osallistua yhdessä 
vanhemman kanssa. Ryhmään valitaan 8 lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan jumppavarusteet sekä 
juomapullo. Ohjaajana toimii Tanja Kummelus. Syyskauden osallistumismaksu on 60e/jäsenet, 100e/ei-
jäsenet.

Sisarusleiri järjestetään syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ilmoittautumiset kaikkiin harrastusryhmiin tapahtuvat Aisti ry:n nettisivujen kautta osoitteessa 
www.aistiyhdistys.fi

http://www.aistiyhdistys.fi/


Vertaistukiryhmät
Kaikki  Aistin  tutut  vertaistukiryhmät jatkuvat  syksyllä.  Myös  Facebook-ryhmissä  (suljetut  ryhmät,  linkit
ryhmiin löytyvät Aistin kotisivuilta) vertaistuki jatkuu.  Kaikki  vertaistukiryhmät kokoontuvat Aistin omissa
tiloissa (Läntinen Pitkäkatu 33, 2. kerros).Tiedustelut sähköpostitse aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi.

Maskun Erityislasten vanhempien vertaisTukiRyhmä METRIN tapaamiset jatkuvat syksyllä.

Syksyn tulevia tapahtumia
Aistin juhlaseminaari 1.9.2016
Aisti ry on vihdoin saanut omat toimintatilat Lounatuulet Yhteisötalosta. Tervetuloa tutustumaan! Avajaisia
vietetään juhlaseminaarin merkeissä torstaina 1.9.2016 klo 12.00–20.00 osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, 2.
kerros,  20100  Turku.  Ohjelmassa  on  tärkeää  asiaa  järjestötoiminnasta,  ADHD-lapsen  vanhemmuudesta,
autismin kirjon  diagnoosimuutoksesta  ja  itsenäistyvän lapsen/nuoren tukemisesta.  Tarkemmat  tiedot  sekä
ilmoittautuminen löytyvät Aistin kotisivuilta www.aistiyhdistys.fi . Ilmoittaudu nopeasti!

Born to  be wild. Sandvik  Mining and Construction  Oy:n  moottoripyöräkerho  Rockbikers  Turku  ja  Momo
Racing Team ry ajeluttavat maksutta Aistin lapsia ja nuoria Alastaron moottoriradalla sunnuntaina 4.9. klo
18.00–20.00.  Mukana  menossa  isoja  moottoripyöriä  ja  kokeneita  kuljettajia,  mahdollisesti  myös  muutama
kilpa-auto.  Kyytiin  pääsevät  15  onnekasta  ilmoittautumisjärjestyksessä.  Sitovat  ilmoittautumiset  31.8.
mennessä Aistin kotisivujen kautta www.aistiyhdistys.fi

Parisuhdekurssi erityislasten ja -nuorten vanhemmille 24.9.2016,  Lounatuulet Yhteisötalossa (Läntinen
Pitkäkatu 33,  2.  kerros).  Lisätiedot  kurssin  sisällöstä  sekä  ilmoittautumisohjeet  löytyvät  Aistin  kotisivuilta
www.aistiyhdistys.fi lähempänä ajankohtaa.

Aisti ry järjestää yhteistyössä Autismisäätiön kanssa  HAASTE-toimintamalli-koulutuksen lauantaina 22.10.
Lounatuulet  Yhteisötalossa  (Läntinen  Pitkäkatu  33,  2.  kerros).  Hinta  30e/Aistin  jäsenet,  ja  75e/ei-jäsenet.
Koulutus  sopii  kaikille  sellaisille  henkilöille,  jotka  kohtaavat  haastavasti  käyttäytyviä  henkilöitä  työssä  tai
kotona. Ilmoittautuminen Aistin kotisivujen kautta www.aistiyhdistys.fi

Lauantaina 5.11. juhlitaan, kun Aisti ry järjestää Turun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n tiloissa (Vanha
Hämeentie 105) koko perheen Halloween-tapahtuman. Lisätiedot kotisivuiltamme lähempänä ajankohtaa.

Joulukuussa nukketeatteri Taiga-Matto esittää satunäytelmän Lumityttö 3.12.2016 Lounatuulen auditoriossa.

Avuksi arjenhallintaan
Syksyllä  2014  ensimmäistä  kertaa  päivänvalon  nähnyt  Aisti  ry:n  julkaisema  päiväkirjavihko  on  verraton
apuväline arjen ja ajan strukturoinnissa. Uusi painos on myynnissä nettisivuillamme. Aistin jäsenille hinta on
12 €, muille hinta on 15 €. Tilaa omasi heti, niin et jää ilman! 

Jäseneksi Aistiin
voi  liittyä  täyttämällä  jäsenlomakkeen  kotisivuillamme  tai  lähettämällä  Aistille  sähköpostia.  Liitä  viestiin
seuraavat  tiedot:  nimi,  osoite,  kotipaikkakunta,  sähköpostiosoite  sekä  tieto  siitä  valitsetko  jäsenlehdeksesi
Autismi- vai  ADHD-lehden. Paluupostissa saat infokirjeen ja laskun. Jäsenmaksu vuonna 2016 on 30 euroa ja
sisältää jommankumman lehden.

Lisää yhdistyksestä ja toiminnastamme löytyy kotisivuiltamme.  Sivuja päivitetään jatkuvasti  ja sieltä löytyy
lisätietoja  mm.  kaikista  tässä  kirjeessä  mainituista  tapahtumista.  Aisti  on  myös  Facebookissa,  joka  toimii
yhtenä  tiedotuskanavanamme  verkkosivujen  ja  sähköpostilistan  ohella.  Aistin  hallitukseen  saa  yhteyden
kotisivujen kautta tai lähettämällä meille sähköpostia.

Toiminnan sisältöön ja laatuun voi jokainen vaikuttaa osallistumalla yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen. Tervetuloa mukaan Aistin toimintaan! 

YKSIN VOIMME NIIN VÄHÄN, YHDESSÄ VOIMME NIIN PALJON. – HELEN KELLER
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