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Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf

Verksamhetsberättelse 2007
Föreningens styrelse
Emelie Krogius, ordförande, Helsingfors
Katarina Grahn-Forsbacka, vice ordförande, Jakobstad
Anne Wetterhoff, sekreterare, Kyrkslätt
Maria Andersson, styrelsemedlem, Helsingfors
Maj-Lis Eriksson, styrelsemedlem, Esbo
Mia Heikkonen, styrelsemedlem, Åbo
Catarina Lindroos, styrelsemedlem, Helsingfors
Maria Nyberg, styrelsemedlem, Larsmo
Benedicte von Wendt, styrelsemedlem, Helsingfors

Suppleanter
Denice Haldin, Sibbo
Scilla Ingman, Helsingfors
Eivor Larpes, Korsholm
Patricia Rosenström, Esbo
Regina Wrede-Jansson, Mariehamn

Revisorer
Martin Gardberg, revisor
Jörgen Ingman

suppleant Edward Krogius
suppleant Gun-Lis Norras

Koordinator
Föreningen har delat koordinatorsuppgifterna på två timanställda personer:
I samarbete med FDUV har Marita Mäenpää skött läger- och kursarrangemang samt
medelsanskaffning. Anne Wetterhoff har skött medlemsregistret och informationsuppgifter.
Föreningens ekonomi
Föreningens intäkter har bestått av medlemsavgifter, verksamhetsbidrag från Autism- och
Aspergerförbundet samt donationer. Dessutom har föreningen erhållit bidrag från Brita Maria
Renlunds stiftelse, Stiftelsen Christina Ahlströms minne, Sofia von Julins-stiftelse, William
Thurings stiftelse, Sparbanksstiftelsen, Stiftelsen 7:nde mars fonden och Svenskurfonden.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av särskilt uppgjort bokslut per den 31 december
2007.

Föreningens medlemmar
Föreningens medlemsantal är 187 medlemmar (31.12.2007).
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Samarbete med andra organisationer
Carl Magnus von Wendt har representerat föreningen i Autism- och Aspergerförbundet.
Katarina Grahn-Forsbacka har representerat föreningen i Finlands Svenska
Handikappförbund och Ina Lindroos i Stödpersonsprojektet.
Föreningens representant i ledningsgruppen för SPERES har varit Maria Andersson.
Föreningens representant i Etiska Rådet har varit Denice Haldin.
Benedicte von Wendt har varit föreningens representant i arbetsgruppen för det
handikappolitiska programmet.
Föreningen har samarbetat med FDUV, Borgå Folkakademi, Norrvalla-Folkhälsan, Finns
Folkhögskola och Zacharias Topeliusskolan kring utbildning och lägerverksamhet.
Föreningen har samarbetat med SPERES kring en utredning om andra stadiets utbildning för
personer med autism.
Styrelsens arbete
Föreningen har under året haft tre styrelsemöten. Styrelsemedlemmarna har deltagit aktivt på
styrelsemöten och samarbetet har varit bra även om föreningen är geografiskt utspridd och de
flesta fungerar regionalt.
Informationsverksamhet
Föreningens webbplats www.autism.fi har uppdaterats kontinuerligt med aktuell information
och händelsekalender.
Under året har medlemmarna fått 3 informationsbrev, två på våren och ett på hösten.
I december trycktes nya informationsbroschyrer om autism och Aspergers syndrom.
Verksamhet inom föreningen
Cafeträffar
Föreningen har arrangerat caféträffar där både anhöriga och funktionshindrade kunnat delta.
Caféträffar har arrangerats i Jakobstad, Vasa och Mariehamn.
Träffar i Jakobstad
29.1
öppen diskussion
5.3
öppen diskussion
2.4
öppen diskussion
7.5
Gunnel Elenius-Laitala informerade om sociala förmåner
12.9
Anki Sundkvist informerade om ”Arbete med stöd”
10.10
öppen diskussion
5.11
öppen diskussion
Träffar i Vasa
22.1
Datero presenterades
19.2
öppen diskussion
19.3
öppen diskussion
16.4
öppen diskussion
9.10
öppen diskussion
12.11
öppen diskussion
12.12
öppen diskussion
Träffar i Mariehamn
5.2
öppen diskussion
5.3
öppen diskussion
2.4
Stina Reinlund-Bergman berättade om att hantera aggressivt beteende
3.10
öppen diskussion
7.11
öppen diskussion
4.12
öppen diskussion
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Läger
Kommunikationsläger för barn med autism
Pecs-kommunikationsläger hölls i Helsingfors på Zacharias Topeliusskolan 6–10 augusti och
uppföljningsläger 27–31 augusti.
Pecs-kommunikationsläger hölls i Jakobstad på Jungmansskolan 30 juli–3 augusti.
Lägrena leddes av Neil Stevens från Pyramid Educationals, England.
Sommarläger för barn och ungdomar med Aspergers syndrom
Föreningen ordnade ett sommarläger på Norrvalla Folkhälsan i Vörå 9–13 juni för ungdomar
med Aspergers syndrom och/eller ADHD i åldern 9–14 år.
Sommarläger för ungdomar med Aspergers syndrom
Föreningen ordnade i samarbete med Borgå Folkakademi ett sommarläger 23–27 juli för
ungdomar med Aspergers syndrom och/eller ADHD i åldern 15–25 år.
Veckoslutsläger för ungdomar med Aspergers syndrom
Ett veckoslutsläger för ungdomar med Aspergers syndrom och/eller ADHD hölls 23–

25 november i Sibbo.
Klubbar
Klubb för ungdomar med Aspergers syndrom

Klubb för ungdomar med Aspergers syndrom hölls 3 gånger under våren i Jakobstad.
På programmet stod diskussion om känslor, handikappmedvetande och intressen samt ett
simhallsbesök.
Klubb för barn med Asperger syndrom

Klubb för barn med Asperger syndrom hölls 2 gånger under våren i Åbo. Olika
vardagsnära teman behandlades. Med hjälp av pedagogiskt hjälpmedel
diskuterades åsikter och känslor.
Simning

Simning för familjer med barn som har autism eller Aspergers syndrom hölls en gång
i veckan under vår- och hösttermin i Folkhälsans terapibassäng i Helsingfors.
Biobesök
Ett biobesök för alla medlemmar arrangerades 25 november i Helsingfors.
PECS-workshop
Pecs-workshop hölls 13–14 april på Finns Folkhögskola i Esbo. Ledare var Neil Stewens från
Pyramid Educational i England.
Övrigt
Föreningen deltog 18 april i AKK-mässan som presenterade alternativ och kompletterande
kommunikation, kommunikationshjälpmedel samt begåvningsstödjande hjälpmedel och som
hölls i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors. Arrangör var SPERES–Finlandssvenskt
specialpedagogiskt resurscentrum.

