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Administration
Föreningens ekonomi
Föreningens intäkter har bestått av medlemsavgifter och med bidrag från följande fonder:
Stiftelsen Tre Smeder Helsingfors, Aktiastiftelsen i Vasa och Korsholm, Elfvings stiftelse,
William Thurings stiftelse, Barnens By r.f.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av särskilt uppgjort bokslut per den 31.12.2017.

Föreningens medlemmar
Föreningens medlemsantal är 163 (31.12.2017)

Samarbete med andra organisationer
Styrelsens arbete
Föreningen har under året haft fem styrelsemöten. Styrelsemedlem från Österbotten har
deltagit i möten via Skype.

Informationsverksamhet
Föreningens webbplats www.autism.fi har uppdaterats med aktuell information och
händelsekalender. Under året har medlemmarna fått informationsbrev om föreningens
verksamhet. Föreningen har också ett Facebook konto.

Verksamhet inom föreningen
Bollskola för barn i Helsingfors
Bollskolan har riktat sig till barn inom autismspektret främst i åldern 7–15. Deltagarna har
kunnat delta med eller utan assistent. Syskon och föräldrar har också haft möjlighet att delta
i bollklubben. Kristian Andersson från HIFK har haft ansvar för bollklubben, som under
hösten haft 10 träningsturer i Meilahden yläaste.
Simning
Simning i Nyland och Österbotten ordnades för familjer med barn inom autismspektret.
Under 2017 simmades det 11 gånger i Helsingfors. I simningen som ordnades i Folkhälsans
seniorhus terapibassäng deltog 12 familjer. Två simlärare turades om att leda simningen.
Erika Myhrberg har fungerat som koordinator för simningen.
Simning i Österbotten hölls i terapibassängen i Folkhälsans hus i Smedsby. Familjerna har
simmat sex gånger. Anna-Maria Skytte har fungerat som koordinator för simningen.

Läger
Ett läger för unga vuxna ordnades på Norrvalla i Vörå 3.8-8.8.2017. Lägret förlöpte bra, med
bl.a. simning och bio på programmet. Som ansvarig ledare fungerade Toni Nieminen.

Må bra dagar
I Helsingfors ordnades en ”må bra dag” för föräldrar genom besök på Eko Ego.

Caféträffar
Föreningen har arrangerat caféträffar
funktionsnedsättning har kunnat delta.
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I Helsingfors ordnades kamratstödsträff för föräldrar i form av restaurangbesök 23.11.2017.

Träffar för ungdomar/unga vuxna inom autismspektret
Föreningen har ordnat träffar för unga och unga vuxna i Helsingfors och Vasa.
Gruppen i Helsingfors har haft åtta träffar under året. Aktiviteterna bestod bland annat av
bowling, biljard, biobesök, besök på Heureka. Toni Nieminen var ledare för gruppen på våren
och Matias Ekholm på hösten.
Gruppen i Vasa har haft sju träffar under året. Deltagarna bowlade, hade spelkvällar och
brunchfika. Hilono Huggare vare ledare för gruppen på våren Rebecka Staffans på hösten.

Övrigt
Föreningen har tack vare bidrag fortsatt att hyra kontorslokal i Vegahuset i Helsingfors.
Marita Mäenpää arbetade på timbasis hösten 2017 med bl.a. fondansökan och planering av
sommarläger.

