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Medlemsbrev 2/2020

Hej alla medlemmar i FSAAF!

Vilket annorlunda år det blev. Vi har under hela året gjort upp planer för olika
verksamheter. En del har vi till viss del kunnat och hunnit genomföra och andra
har vi varit tvungna att ställa in, ibland med kort varsel då Corona-läget krävt det.
Men vi kämpar vidare och har ni tankar och idéer om vad vi skulle kunna ordna
och vad ni önskar så är det bara att höra av sig till kansli@autism.fi.

Vi har fått en förfrågan från Anna-Karin Nyholm som studerar till socialarbetare
vid Jyväskylä universitet och håller som bäst på och skriver sin magistersavhandling om neuropsykiatriska diagnoser. Hon är intresserad av upplevelser,
känslor och tankar kring livet med en neuropsykiatrisk diagnos. I forskningen
söker hon svar på hurudan betydelse diagnosen har för människans bild av sig
själv. Så alla ni som är över 18 år och önskar hjälpa Anna-Karin med hennes
magistersavhandling får gärna höra av er till henne, aknyholm@gmail.com.
Läs mer i bilagan.

Ni kan ännu i år delta i Christas och Erikas nätcafé torsdag 17.12.2020.

Välkommen på en virtuell kaffestund med oss!
Kom med och prata om livet och vardagen med
specialbarn, med andra föräldrar i samma
situation. Du är inte ensam! Det går också bra att
bara vara tyst och lyssna om man själv inte vill
delta i diskussionen.
Vi träffas på Teams torsdagen den 17.12. kl. 18:00.
Anmäl dej på christa.gylling@gmail.com så skickar
vi dej en teams-länk.
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Planer för 2021
Simningen i Helsingfors, Pargas och Korsholm fortsätter i nästa år
likaså ungdomsgrupperna i Helsingfors och Vasa.
Vi hoppas kunna genomföra flera aktiviteter i nästa år, också de
som föreningen var tvungna att inhibera i år p.g.a. Corona
situationen.
Följ med på Facebook (Finlands Svenska Autism och Aspegerförening)
och på webbsidan autism.fi

Påminnelse om medlemsavgiften för 2020!
Har du kommit ihåg att betala medlemsavgiften? Den är 25 euro per
medlem eller familj. Konto FI30 4055 1420 0655 61
Är du osäker på om du betalt? Ta kontakt med kansli@autism.fi.
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