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Administration
Föreningens ekonomi
Föreningens intäkter har bestått av medlemsavgifter och med bidrag från följande fonder:
Stiftelsen Tre Smeder Helsingfors, Aktiastiftelserna i Vörå, Vasa och Korsholm, William
Thurings stiftelse, Stiftelsen 7:nde Mars fonden, Waldemar von Frenckells stiftelse, Autismoch Aspergerförbundet rf., SAMS-Samarbetsförbundet för funktionshinder, Barnens By r.f.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av särskilt uppgjort bokslut per den 31.12.2018.

Föreningens medlemmar
Föreningens medlemsantal är 162 (31.12.2018)

Samarbete med andra organisationer
Föreningen är samarbetspart i FDUV:s projekt ”Familjen i centrum”. Det är frågan om ett
STEA-finansierat projekt för tiden 2018–2020. Målet med projektet är att stärka stödet till
svenskspråkiga familjer som har barn, ungdomar och vuxna med funktions-nedsättning.
Övriga samarbetspartners inom projektet är Föreningen Bamsegruppen, Steg för Steg
och de lokala DUV-föreningarna. Anki Stenkull-Aura sitter med i projektets styrgrupp.
Styrelsens arbete
Föreningen har under året haft fyra styrelsemöten. Styrelsemedlem från Österbotten har
deltagit i möten via Skype.
Informationsverksamhet
Föreningens webbplats www.autism.fi och Facebook konto har uppdaterats med aktuell
information om föreningens verksamhet. Föreningen har också informerat medlemmarna via
två medlemsbrev.

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. Bollskolan hade 10 träningsturer på våren och 10 på hösten i Meilahden yläaste.
Kristian Andersson från HIFK har haft ansvar för bollklubben.
Simning
Simning i Nyland och Österbotten ordnades för familjer med barn inom autismspektret.
I Helsingfors ordnades simning i Folkhälsans terapibassäng. Tio aktiva familjer deltog i
simningen, utöver det deltog några familjer då och då. Simningen har ordnats tio gånger på
våren och nio gånger på hösten. 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 fem gånger på våren och fem gånger på hösten. Anna-Maria Skytte har fungerat som
koordinator för simningen.
Aktivitets- och motionsträffar på Hoplop
Föreningen har ordnat Tre träffar på HopLop för ungdomar över 12 år som pga. känsliga
sinnen inte kunnat delta i föreningens övriga aktiviteter.

Läger
Föreningen ordnade sommarläger på Borgå folkakademi 8.8.-12.8.2018. I lägret deltog
åtta unga vuxna. Som ansvarig ledare fungerade Toni Nieminen. Programmet under lägret
baserade sig på deltagarnas egna intressen och önskemål.

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 fyra träffar under året. Aktiviteterna bestod bland annat av
bio, caféhäng, besök på Heureka. Toni Nieminen var ledare för gruppen.
Gruppen i Vasa har haft sex träffar under året. Programmet bestod av bio, spel, styrketräning,
vinterpromenad och konsertbesök. Ledare för gruppen på våren var Rebecka Staffans och på
hösten Daniela Mård.
Caféträffar
Caféträff för anhöriga hölls i Vasa 9.11.2018.
Aktivitetsdag för familjer i Vörå
Lördagen den 6.10 träffades några familjer vid Norrvalla i Vörå. Familjerna gjorde en
upplevelsepromenad i skogen, åt lunch på Elsas kök och avslutade dagen med simning i
Norrvallas terapibassäng.

Övrigt
Föreningen har tack vare bidrag fortsatt att hyra kontorslokal i Vegahuset i Helsingfors.
Marita Mäenpää har fungerat som föreningens sekreterare på timbasis.

