
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 kevään ohjelmasta, jota päivitetään kevään kuluessa Aistin 
kotisivuille. Kannattaa siis lisätä Aistin kotisivu www.aistiyhdistys.fi suosikkeihin.

Leirit ja retket
Aisti ry järjestää ADHD-oireisille ja Asperger-lapsille sekä -nuorille kaksi kesäleiriä 
Turun Hirvensalossa, Oriniemen partiomajalla elokuun ensimmäisellä viikolla. 
1–4-luokkalaisten leiri järjestetään 1.–3.8., (ma–ke) ja 4-luokkalaisten ja sitä vanhempien 
lasten ja nuorten leiri järjestetään 3.–5.8. (ke–pe). Ilmoittautumiset 3.7. mennessä. 
Tarkemmat tiedot leirien sisällöstä ja ilmoittautumislinkit löytyvät Aistin kotisivuilta www.
aistiyhdistys.fi

Aisti ry järjestää yli 10-vuotiaille autismin kirjon lapsille ja nuorille kaksi päiväretkeä, 
jotka toteutuvat heinäkuussa. Ensimmäinen retkipäivänä suunnataan luonnonkauniiseen 
Vepsän ulkoilusaareen. Toisena retkipäivänä tutustutaan Väskin Seikkailusaareen. 
Tarkemmat tiedot retkiohjelmasta löytyvät Aistin kotisivuilta www.aistiyhdistys.fi.

Aisti ry järjestää koko jäsenistölle suunnatun kesäretken Uuteenkaupunkiin lauantaina 
2.7. Tutustumme kaikki yhdessä mielenkiintoiseen Bonk-museoon sekä vaihtoehtoisesti 
joko Taidetalo Pilvilinnaan tai Uudenkaupungin Automuseoon. Munkkikahvit nautimme 
yhdessä Pakkahuoneella. Tarkemmat tiedot retkipäivän ohjelmasta löytyvät lähempänä 
ajankohtaa Aistin kotisivuilta www.aistiyhdistys.fi.

Ilmoittautumiset kaikille leireille ja retkille tapahtuvat Aistin nettisivujen kautta.

Vertaistukiryhmät
Neurologisesti epätyypillisten aikuisten eli Omituisten otusten vertaistukiryhmän 
tapaamiset jatkuvat läpi kesän parittomien viikkojen keskiviikkona klo 17.30 alkaen Turun 
Soitannollisen Kerhon tiloissa, Tähtitorninkatu 5.

Autismin kirjon lasten ja nuorten vanhempien vertaistukiryhmä, Asperger-lasten 
ja -nuorten vanhempien vertaistukiryhmä, ADHD-lasten ja -nuorten perheiden 
vertaistukiryhmä, ADHD-aikuisten vertaistukiryhmä AaDeeHooDeet ja Värikkäät 
jatkavat tapaamisiaan syksyllä. Facebook-ryhmissä (suljetut ryhmät, linkit ryhmiin löytyvät 
Aistin kotisivuilta) vertaistuki jatkuu varsinaisten tapaamisten ollessa tauolla. Tiedustelut 
sähköpostitse aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi.
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Maskun erityislasten vanhempien vertaistukiryhmä METRIn tapaamiset jatkuvat syksyllä.

Autismin kirjon lasten ja nuorten isovanhempien vertaistukiryhmä jatkaa tapaamisiaan 
Aistin kotisivuilla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Syksyn tulevia tapahtumia
Aistin uusien tilojen avajaiset 1.9.
Aisti ry on vihdoin saanut omat toimintatilat. Avajaisia vietetään torstaina 1.9.klo 12.00–20.00 
osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33 (Turku), 2. kerros. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta löytyvät 
Aistin kotisivuilta www.aistiyhdistys.fi lähempänä ajankohtaa.

Parisuhdekurssi autismin kirjon ja ADHD-oireisten lasten ja nuorten vanhemmille 24.9. 
Lisätiedot kurssin sisällöstä sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät Aistin kotisivuilta www.
aistiyhdistys.fi lähempänä ajankohtaa.

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 euroa, muille hinta on 15 euroa. 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. 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


