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Varsinais-Suomen JÄSENKIRJE 1/2019  
Aivovammayhdistys ry Tammikuu  
 
Tässä on jäsenkirje kevään 2019 toiminnasta. Aivoitus-lehden 
yhdistyspalstalta löydät täydentävää tietoa tarvittaessa  
jäsenkirjeiden ilmestymisen välissä.  
Jäsenkirjeen löydät aina myös verkkosivuiltamme ja 
jäsenilloissa kiertävästä keltaisesta kansiosta.      

 Varsinais-Suomen 
       Aivovammayhdistys ry 

Puheenjohtajan tervehdys! 

 
Oikein hyvää alkanutta vuotta 2019 teille kaikille! 
 
Onnellista ja iloista uutta vuotta teille kaikille! 
Tehdään yhdessä tästäkin vuodesta hyvä yhteiselon, vertaistuen ja tasa-arvon vuosi. 
Yhdistyksemme on ollut jo pitkään Aivovammaliiton aktiivisin yhdistys. Ollaan sitä myös 
tänäkin vuonna! Tulkaa kaikki mukaan! Meillä on kevään kuluessa monenlaista mukavaa 
ohjelmaa, josta varmaan sinäkin löydät itsellesi sopivan. 
Kevään ohjelmasta poimittua: 
Ensimmäinen jäsenilta 15.1 klo 18.00 Happy Housessa, Ursininkatu 11 Turku. Siellähän 
pidetään kaikki meidän jäsenillat, ellei ole toisin sanottu. 15.1 kerrotaan kevään 
ohjelmasta sekä kevätretkestä, joka tehdään 25.5 Kustaviin. 
 
Minä puolestani jatkan Hyvinvointikerhon vetämistä ja ajat ovat seuraavat: tiistai 5.2, tiistai 5.3 
sekä tiistai 2.4., kelloaika on 16.30 – 17.30 eli tunti ennen jäsenillan alkua. Ensimmäisen illan 
aiheeksi olen valinnut EPILEPSIA. Aivovamman seurauksena, jälkioireena on valitettavan usein 
epilepsia. Seuraavat kaksi kevään kertaa sovitaan yhdessä, tehkää ehdotuksia! 
 
Tiistaina 19.2 jäsenillan aiheena on Avustusinfo. Tätä aihetta on minulta pyydetty, nyt on 
pyyntöön vastattu. Ottakaa yhteyttä, jos haluatte kysyä lisää. 
 
Vuosikokous on 19.3 klo 18.00. Tule mukaan kuulemaan ja oppimaan. Kokouksessa käsitellään 
niin yhdistyksen tulevaisuutta kuin menneisyyttä sekä raha-asioita. Valitaan hallitukseen uusia 
jäseniä. Tule valitsemaan sinusta sopivan oloinen hallitus. Ja muista, voit myös itse olla ehdolla, 
vaikka mitään pakkoa ei ole. Hallituksen jäsenyys on täysin vapaaehtoista. Pitkään 
järjestötyössä mukana olleena kuitenkin toivon sellaista hallitusta, joka sitoutuu toimimaan. 
Pelkkä nimi listassa ei tarkoita mitään. 
 
Sitten iloisia uutisia perheille! Järjestämme keväällä 4. – 5.5. perheviikonloppuleirin Turun 
kristillisellä opistolla. Sinne voi siis tulla koko perhe, lapset mukaan, jos on. Tai sitten 
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pariskunnat kahdestaan, kaikki käy. Leirin ohjelma ja sisältö on vielä kehitysvaiheessa, mutta 
lisää tietoa tulee heti kun asiat varmistuvat. Lisätietoja leiristä saa minulta, puhelin  
044 3144 838. Ilmoittautua leirille mukaan voi: puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com tai Terje 
Vainiolle nuoriso.vsavy(at)gmail.com, 15.3. messessä. 
 
Minuun voi ottaa yhteyttä milloin vain, olen täällä juuri teitä varten! 
Jäsenillat ja niiden aiheet ovat tässä alla ja kirjeessä myöhemmin olevassa toimintakalenterissa. 
ti 15.1. Kevään ohjelmat Marjatta Pihlajamaa ja kevätretken esittely Lahja Pappila 
ti 5.2.  Iloliikuntailta, Pirjo Saarinen 
ti 19.2. Avustusinfo, Riitta Henriksson, Apuri 
ti 5.3.  Liikkumisen aktivointi-ilta, Johanna Friman, Liikuntatoimisto, Turun kaupunki 
ti 19.3. Vuosikokous 
ti 2.4.  Asiantuntijaluento, jonka aiheena on: Kohti kohdennettua kaularankavamman 

kuntoutusta, puhujana OMT fysioterapeutti Niklas Särkilahti, tällä kertaa paikkana on 
Happy House Ursininkatu 11. 

ti 16.4. Lähialueen retkimahdollisuudet, Sirpa Saari, Turku Touring 
ti 7.5.  Kevätjuhla. Diakoni Tanja Rantapere tulee laulattamaan kevätlauluja ja on myös muuta 

keväistä ohjelmaa. 
 
Marjatta Pihlajamaa 
puheenjohtaja 
sähköposti puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com 
puhelin 044 3144 838 
 
Otathan meihin yhteyttä, kun syntyy kysymyksiä tai haluat lisätietoja. 
 
Yhteystiedot   
Postiosoite   PL 115, 20101 Turku 
Sähköposti   info(at)vsavy.fi  
Puhelin   044 3144 838, voit lähettää myös tekstiviestin tai jättää 
          soittopyynnön. 
Kotisivut   www.vsavy.fi  
Tilinumero   Liedon Säästöpankki  FI66 4309 1520 0042 74 
 
Puheenjohtaja  Marjatta Pihlajamaa,  puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com 
Sihteeri   Risto Savolainen,  sihteeri.vsavy(at)gmail.com 
 

Huom! Korvaa sähköposteissa merkkijono (at) merkillä @. 
 
Hallituksen jäsenet vuonna 2018 
Marjatta Pihlajamaa, puh.joht.    Tarja Kiviranta, varapuh.joht. 
Risto Savolainen, sihteeri     Terje Vainio, rahastonhoitaja 
Pirjo Saarinen       Martti Ristola 
Karoliina Takkinen  
Elina Paalanen, varajäsen     Marita Lindholm, varajäsen 
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Jäsentiedotteiden postitus 
Seuraava jäsenkirje 2/2019 ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa. Jäsenkirje on luettavissa 
verkkosivuillamme sekä jäsenilloissa kiertävässä keltaisessa tiedotuskansiossa. Muistathan 
seurata myös Aivoitus-lehden yhdistyspalstan ilmoituksiamme.  
 
Voit ilmoittaa jäsenillassa tai sähköpostilla tiedotus.vsavy(at)gmail.com, kun haluat muutoksen 
jäsentiedotteiden postitukseen.  
 
1) Haluan jäsenkirjeen sähköpostiini        
2) Haluan jäsenkirjeen paperisena postissa kotiini      
3) Haluan sähköpostiini ilmoituksen yhdistyksen verkkosivujen muutoksista  
 
Ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta ei anneta minkään muun tahon käyttöön.  
 
Yhdistyksen Facebook- sivut löydät osoitteessa 
http://www.facebook.com/VarsinaisSuomenAivovammayhdistys. Voit käydä katsomassa 
ilmoituksiamme ilman Fb- tunnuksia tai Fb- kirjautumista. Facebook-uutiset ovat myös 
luettavissa nettisivujemme vsavy.fi etusivun vasemmassa alakulmassa. 
 
 
Tämän jäsenkirjeen sisältö:       Sivut 
1) Tiedotettavaa ja tulevia tapahtumia     4-6 
2) Toiminta- ja vertaisryhmät       7-10  
3) Kevään tapahtumakalenterit      11-13 
4) Salon ja Forssan toimintaryhmät      13 
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Tiedotettavaa ja tulevia tapahtumia 
 
Hallituksen kokoukset 

Tiedoksi jäsenillemme, että yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain. 
 
Hallitus hoitaa järjestön yhteisiä asioita ja tekee niistä päätöksiä. Mikäli sinulla on asiaa 
hallituksen jäsenille tai haluat, että hallitus käsittelee kokouksessaan jonkin sinulle 
tärkeän asian, ota yhteyttä hallituksen jäseniin joko suullisesti tai kirjallisesti ja esitä 
heille asiasi. Yhteystiedot löydät tämän kirjeen toiselta sivulta ja nettisivuilta. 

 
Iloinen Iltapäivä 

Perinteinen Iloinen Iltapäivä pidetään pe 11.1. Happy Housessa. Tapahtuma on 
suunnattu yhdistyksen nuorille aikuisille, mutta ikä ja sukupuoli eivät ole oleellisia, vaan 
elämäntilanne. Tilaisuus alkaa Happy Housen sulkeuduttua klo 14 ja kestää n. klo 20 
asti. Tapahtumassa valmistetaan porukalla syötävää, syödään ja tehdään yhdessä jotain 
muuta mukavaa. Jotta tarjottavien määriin voidaan varautua, niin ilmoita tulostasi 
sähköpostilla osoitteeseen vertaistuki.vsavy(at)gmail.com tai esim. tekstarilla numeroon 
044 291 1367, viimeistään ke 9.1. 

 
Vuosikokous  

Kutsumme jäsenemme mukaan yhdistyksen vuosikokoukseen tiistaina 19.3.2019, 
alkaen klo 18 Happy Houseen, os. Ursininkatu 11. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Kokouksessa 
valitaan myös uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. 
 
Yhdistyksellämme on vuosittain vain yksi jäsenkokous (=vuosikokous), jossa 
hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään toimihenkilöiden 
vastuuvapaudesta, alkaneen vuoden hallituskokoonpanosta, talousarviosta ja 
toimintasuunnitelmasta. Istuva hallitus tekee ehdotukset em. asioihin, mutta 
vuosikokous tekee päätöksen käsiteltävistä asioista. Kokousedustajat voivat myös 
aina tehdä uuden ehdotuksen hallituksen ehdottamiin suunnitelmiin. Jäsenillä on esim. 
joko etukäteen tai kokouksessa mahdollisuus ehdottaa hallituksen jäseniä 
erovuoroisten tilalle. Jos ehdotuksia on enemmän kuin paikkoja, niin silloin 
kokouksessa suoritetaan äänestys, jonka tuloksen mukaan toimitaan. 
 
Seuraavilla henkilöillä: Terje Vainio, Martti Ristola, Pirjo Saarinen. Risto Savolainen ja 
Marita Lindholm on vielä toinen vuosi toimikaudestaan jäljellä. Vuosikokous valitsee 
uuteen hallitukseen kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan, kaksi varsinaista 
jäsentä ja yhden varajäsenen. 

 
Asiantuntijaluento 

Kevään luento pidetään tiistaina 2.4.2019 klo 18 (huom. päivämäärä ja paikka!). 
Luennon aiheena on: Kohti kohdennettua kaularankavamman kuntoutusta, puhujana 
OMT fysioterapeutti Niklas Särkilahti. 
 
Paikkana on Happy House, Ursininkatu 11. Luentotilaisuus on kaikille avoin ja sinne on 
vapaa pääsy.  
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Kevään perheviikonloppuleiri 
Järjestämme keväällä 4 – 5.5. perheviikonloppuleirin Turun kristillisellä opistolla. 
Sinne voi siis tulla koko perhe, lapset mukaan, jos on. Tai sitten pariskunnat kahdestaan, 
kaikki käy. Viikonlopun leirin omavastuu on jäsenperheen aikuisilta (yli 18v) 40€/hlö, 
nuorilta 12-18v 20€/hlö ja alle 12v lapset leireilevät vanhemman seurassa ilmaiseksi. 
Hinta sisältää majoituksen ruokailut ja leiriohjelman. Leiriviikonlopun hinta ei-
jäsenperheille on 80€/hlö. Leirikustannuksiin anotaan STEA:n avustusta 
Aivovammaliiton kautta. Leirin ohjelma ja sisältö ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta 
niistä saa tietoa, kunhan asiat varmistuvat. Lisätietoja leiristä saa pj Marjatta 
Pihlajamaalta, p. 044 3144 838. Leirille ilmoittaudutaan joko Marjatalle: 
puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com tai Terjelle: nuoriso.vsavy(at)gmail.com 15.3. 
mennessä.  Kerrothan ruoka-ainerajoitteet ilmoittautuessa. 
 

Miniristeily 
V-S Avyn 11. miniristeily Turku-Tukholma-Turku, Viking Grace. Lähtö on tiistaina 
26.3. klo 20.55 Linnasatamasta ja paluu keskiviikkona 27.3. klo 19.50 samaan paikkaan. 
Artistina Charles Plogman.  
 
Risteilyn hinta 14,50 euroa/henkilö 2 henkilöä sisähytissä (inva tai tavallinen). Hinta on 
vastaavasti halvempi, jos hytissä on 3-4 henkilöä ja ikkunahyttejäkin on tarjolla vähän 
kalliimmalla hinnalla. Em. hinta sisältää 4€/hlö laivan kokoustilasta ja tarjoilusta. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollisuus varata paikka yhteiselle buffet lounaalle 
klo 12.00 kattaukseen, hinta 24 euroa/henkilö (etukäteen maksaneille). Muista 
ruokailuista voi kysyä ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoustilassa pidetään yhteistä 
ohjelmaa kello 10-11 välisenä aikana. Kaikki ajat ovat Suomen aikaa! 
 
Ilmoittautumiset 22.2.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com. Lisätietoja risteilystä antaa risteilyemäntä Tarja 
Kiviranta, puh 041 504 8909 (Marita Lindholm, puh 044 291 1367). 
Varauksiin tarvitaan nimi, syntymäaika, puhelinnumero sekä tieto siitä tarvitseeko 
invahytin. Ja mielellään myös hyttikaverin nimi, jos on tiedossa. Lisätietoja, mm 
tilinumeron lähetämme matkan varanneille viimeistään 24.2. Vasta maksettu matka on 
varattu matka. Matkalle mukaan lähteville tarvitaan voimassa olevan henkilökortti.  
 
Tervetuloa taas kaikki mukaan perinteiselle, vapaamuotoiselle, iloiselle risteilylle 
toivottavat Tarja ja Marita. 
 

Kevätretki 
Opastettu matka tehdään tänä vuonna merelliseen Kustaviin paikallisten 
käsityötaitajien ja kulttuurin pariin hyvän ruuan ja saaristolaisuuden merkeissä 
lauantaina 25.5. Retki tehdään inva-bussilla, joten myös pyörätuolia käyttävät voivat 
lähteä mukaan. Matkan järjestää totutusti Lahjan Matkat, eli Lahja Pappila tietää mihin 
paikkoihin kaikki pääsevät kulkemaan. Retken hinta on 75€, sisältäen aamukahvin 
suolaisella palalla, ruokailun, sisäänpääsymaksut, lähtökahvit sekä oppaan palvelut ja 
laskutuksen. Jäsenhinnaksi päätettiin 60€. Lahja on paikalla esittelemässä retkeä 
vuoden ensimmäisessä jäsenillassa ti 15.1. Häneltä saa silloin kysellä myös lisätietoja 
retkestä. Ilmoittaudu kertomalla mahdolliset ruoka-aine allergiat tiistaina 2.4. mennessä 
Ristolle p. 040 506 5192 tai sähköpostilla osoitteeseen info(at)vsavy.fi 
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Kesäteatteri 2019 
Pitkään toivottu ja odotettu Robin Hood seikkailee  
Turun Kesäteatterissa Vartiovuorella kesällä 2019.  
Tämä lainsuojaton käy iloisine veikkoineen  
ryöväämään heiltä, joilla on yllin kyllin, auttaakseen  
heitä, joilla on kovin vähän. Kannoillaan Robinilla  
on Nottinghamin sheriffi, lainsuojattomien väsymätön  
saalistaja.  
 
Aikaisempien vuosien tapaan yhdistys hankkii  
ryhmälippuja kesäkuun alun ennakkonäytökseen.  
Päivä on ti 11.6. klo 18. Lipun hinta on 15€ ja hinta  
on kaikille sama. Lippuja voi varata huhtikuun alusta  
alkaen puhelinnumerosta 040 506 5192 tai  
sähköpostilla osoitteesta info(at)vsavy.fi ja niitä  
myydään myös kevätjuhlassa 7.5. Happy Housessa.  

 
Virkistysviikonloppu 

Syyskuussa 13.-15.9.2019 järjestetään jo tutuksi tullut virkistysviikonloppu Sinapin 
leirikeskuksessa. Viikonloppu on omakustanteinen ja sisältää majoituksen ja ruokailut. 
Seuraa netti-ilmoittelua kesällä, tiedustelut p. 044 314 4838. Varaukset 
mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com. 
 

Nuorten PääFest  
PääFestin takana ovat Aivovammayhdistysten nuorisovastaavat. He ovat tehotiimi, joka 
on suunnitellut tapahtuman ohjelman nuorille, nuorten ehdoilla. PääFest on suunnattu 
17-40 -vuotiaille aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. Emme kuitenkaan ole 
tiukkapipoisia, joten jos olet hiukan vanhempi, niin olet kyllä tervetullut mukaamme.  
 
Vuonna 2019 ensimmäinen PääFest järjestetään toukokuussa ja paikkana on 
Tampereella Toimintakeskus AitO 21.–24.5.2019. Osoite: Kirjoniementie 15, 33680 
Tampere. Siitä voit lukea tarkemmin Aivoituksesta 1-2019.  
 
Lisätietoja antaa järjestösuunnittelija Leena Koivusaari 050 306 4181 /   
leena.koivusaari(at)aivovammaliitto.fi   
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Toiminta- ja vertaisryhmät 
 
Yhdistys toimii aivovammaisten ja eri syistä aivovaurion saaneiden ja heidän omaistensa sekä 
ammattihenkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen monenlaista vertaistukea.  
 
Keskinäiseen keskusteluun ja kokemusten vaihtoon perustuvaa vertaistukea on tarjolla 
sekä yksilöille että ryhmille, niin vammautuneille kuin heidän läheisilleenkin. 
 
Lisäksi vertaistuen muotona on tarjolla toiminnallisia vertaisryhmiä, joissa on mahdollisuus 
kehittää omia kykyjään ja samalla tavata toisia samanlaisessa elämäntilanteessa olevia. 
Kuntouttaviin liikuntaryhmiin hakeudutaan oman kuntouttavan tahon suosituksen perusteella. 
Liikuntaryhmien jäseniltä peritään lukukausimaksu toiminnan kustannusten kattamiseksi.  
 
Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti syyskuusta toukokuuhun. Kokoontumisajat ja paikat on 
kerrottu jäljempänä kevään tapahtumakalenterissa. 
 
Aivovammaisella henkilöllä tai hänen läheisellään on mahdollisuus saada myös 
henkilökohtainen vertaistukihenkilö. Tukihenkilöiden välittämistä hoitaa järjestösuunnittelija 
Leena Koivusaari, Aivovammaliitossa, puh. 050 306 4181. 
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Vertaisryhmät 
 
Aivovammautuneen läheisten vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuussa vaihtamaan 
kuulumisiaan vertaistensa kanssa. Kokoontuminen on yleensä kuukauden ensimmäisen 
jäsenillan yhteydessä Happy Housessa. Toisinaan on myös muuta ohjelmaa. Ryhmään on 
kaikilla vapaa pääsy. Ryhmän vetäjät:  
Tarja Kiviranta puh 041 504 8909 tai  
Marita Lindholm puh 044 291 1367. 
 
Miesten ryhmä (Karjukerho) kokoontuu pari kertaa kuukaudessa. Miehet kokoontuvat 
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Happy Housessa pelaamassa jotain peliä ja 
päättämässä yhteisesti siitä mikä on kuukauden toisen tapaamisen aihe. Miesten ryhmään ovat 
kaikki tervetulleita. Miesten ryhmästä voit kysellä  
Risto Savolaiselta, puh. 040 506 5192  
Jari Karjalaiselta, puh. 0400 818 104  
 
Vammautuneiden naisten ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina Happy 
Housessa. Myös naisten ryhmään ovat kaikki tervetulleita. Naisten ryhmän yhteyshenkilö on  
Pirjo Saarinen, puh. 050 528 6475. Toisena ryhmän vetäjänä on Marja Leena Mäntyharju, 
puh 0440 991 231. 
 
Nuorten aikuisten ryhmän toiminta keskitetään yksittäisiin tapahtumiin, mm. iloinen iltapäivä, 
laivaristeily ja virkistysviikonloppu. Vetäjä:Terje Vainio, puh. 040 565 3737 tai sähköposti  
nuoriso.vsavy(at)gmail.com. Seuraa sähköposti- ja Facebook-ilmoittelua. 
 
Vertaistukihenkilö vammautuneille on myös läsnä joka kuukauden ensimmäisessä 
jäsenillassa klo 18 alkaen. Mikäli haluat jäsenillan yhteydessä keskustella vertaistukihenkilön 
kanssa kahden kesken, toivomme, että soitat etukäteen ja varaat ajan,  
Pirjo puh. 050 528 6475. Voit olla yhteydessä vertaistuen tarpeesta myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy(at)gmail.com. Keskusteluja voidaan käydä sekä ryhmä- että 
yksilökeskusteluina. 
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Toimintaryhmät 

 Kuntouttavat liikuntaryhmät 
Yhteishenki, vertaistuki ja liikunnan riemu ovat vahvasti läsnä liikuntaryhmien tapaamisissa. 
Jokainen on paikalla juuri sellaisena kuin on ja tekee liikuntasuorituksensa omien 
mahdollisuuksiensa mukaan ja ennen kaikkea turvallisesti! Yhdistyksen aivovammaisille 
tarkoitetut kuntouttavat liikuntaryhmät ovat toimineet jo vuosia. Meillä on ryhmissä 
ammattiohjaaja ja ryhmät kokoontuvat kevät- ja syyskaudella viikoittain. Liikuntaryhmä kokeilee 
kauden aikana useita eri lajeja sekä ulkona että sisällä, ja osallistuu erilaisiin turnauksiin ja 
tapahtumiin. Ryhmien ohjaajana toimii kuntoutuksen ohjaaja fysioterapeutti Annemari 
Pättiniemi.  
 
Jos haluat lähteä mukaan liikkumaan, pyydä suositusta omalta hoito- tai kuntoutustaholtasi. 
Suosituksen voi tehdä hoitava lääkäri, kuntoutusohjaaja, neuropsykologi, fysioterapeutti, 
puheterapeutti tai toimintaterapeutti. Suositus on tarpeen ryhmien tarkoituksenmukaista 
suunnittelua varten.  
 
Ryhmiä on kaksi. Toinen on nimeltään tasapainoryhmä, jossa harjoitellaan liikkumista ja 
tasapainoa erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Peliryhmässä kohotetaan kuntoa 
kokeilemalla erilaisia pelejä m. sählyä, jalkapallo ja muita pelejä. Ryhmät kokoontuvat joka 
torstai Härkämäen palloiluhallissa, Rahjekatu 3, Turku. Sali on esteetön. Tasapainoryhmä 
klo 16.30-17.30 ja peliryhmä klo 17.30-18.30. Toukokuussa on ulkoliikuntaa. 
 
Liikuntaryhmän osallistumismaksu on yhdistyksen jäseniltä 50€/ryhmä/kausi (kevät- tai 
syyskausi). Se laskutetaan kerralla. Jäsenmaksu on 15€/v (vuonna 2019) ja se laskutetaan 
erillisellä laskulla. Mahdolliset harrastusmaksut (keilarata-, biljardipöytämaksut tai osallistumis- 
/pääsymaksut yms.) tulevat tilanteen mukaan osallistumismaksun lisäksi. Tasapainoryhmässä 
avustajalta ei peritä maksua. 
 
Vaihtoehtona ei-jäseniltä tai harvemmin kävijältä on kertamaksumahdollisuus. Kertamaksu 10 € 
joko maksetaan käteisellä jokaisella käyntikerralla tai laskutetaan  koko kaudelta jälkikäteen. 
Uuden henkilön ensimmäisen kerran tutustumiskäynnistä ei peritä osallistumismaksua. 
 
Annemarin tavoitat numerosta 050 339 4083. Jos et tavoita Annemaria, voit jättää hänelle 
viestin ja hän ottaa sinuun yhteyttä. Voit myös laittaa hänelle sähköpostia osoitteeseen 
annemaripattiniemi(at)yahoo.com. Jos käyt liikuntaryhmässä epäsäännöllisesti, varmista 
liikuntapaikka etukäteen Annemarilta. 
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Taidekerho 
 
Taidekerho on kokonaisuudessaan tauolla. Kerhon bändi harjoittelee, eli jos olet kiinnostunut 
yhteissoitosta, niin ota yhteyttä p. 044 314 4838. Jos olet kiinnostunut taiteen ja toiminnan 
kuntouttavasta vaikutuksesta, ota yhteyttä Happy Houseen. He järjestävät siihen liittyvää 
monenlaista toimintaa. Taideryhmä kokoontuu parittoman viikon tiistaisin klo 11–13.30. Muitakin 
esimerkkejä tarjonnasta on tässä alla kohdassa Muut kerhot ja myös Happy Housen 
nettisivuilla www.happyhouseturku.fi.  
 
Hyvinvointikerho 
 
Hyvinvointikerho kokoontuu Marjatta Pihlajamaan ohjauksella kuukausittain ennen 
ensimmäistä jäseniltaa Happy Housessa. Kerho aloittaa kokoontumiset helmikuun ensimmäisen 
tiistain jäsenillan yhteydessä 5.2.2019 klo 16.30–17.30. Aiheena tuolloin on epilepsia. Marjatan 
tavoitat nrosta 044 314 4838. 
 

Tarkista yhdistyksen järjestämien tapaamisten paikka ja aika tapahtumakalenterista. 

 

Muut kerhot 

Happy House, os. Ursininkatu 11, Turku, tarjoaa monenlaisia tapahtumia ja kerhoja sekä 
kursseja. Näistä kannattaa etsiä lisätietoja ja hintoja osoitteesta www.happyhouseturku.fi.  

Tässä muutamia esimerkkejä: 

ATC-korttipiiri kokoontuu kerran kuussa Marja Nevalaisen johdolla. Kokoontumiset ovat 
teemallisia ja jokainen tekee aiheen mukaiset ATC-kortit etukäteen. ATC-korttipiirissä korteista 
kerrotaan ja niitä vaihdetaan toisten kanssa. 
Taideryhmä kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina klo 11-13.30. Ryhmän vetäjänä toimii 
Marja Nevalainen ja asiantuntijana Keijo Kulmala. Taideryhmässä maalataan vesi- ja 
akryyliväreillä sekä pastelliliiduilla. Mukaasi tarvitset vesivärit ja pensselit, mutta ensimmäisellä 
kerralla voit tulla ilman varusteita. Jos lainaat värejä, on yhden kerran materiaalimaksu 50 
senttiä. Kysy vapaita paikkoja. 
Käsityöpiiri tiistaisin klo 10-12. Piiriin voi jokainen tulla tekemään omia käsitöitään. Piirissä ei 
ole ohjaajaa, vaan kaikki ovat yhdenvertaisia ja kaikilta voi kysyä neuvoa. 
Liikuntaneuvonnassa asiakas varaa itselleen henkilökohtaisen neuvonta-ajan, jolloin 
keskitytään hänen nykytilansa kartoittamiseen ja jatkon suunnittelemiseen. Asiakkaan tarpeiden 
ja toiveiden mukaa tapaamisia voi olla yksi tai useampia. Liikuntaneuvontaa pitää Turun 
kaupungin liikuntapalveluvastaava Johanna Friman, johanna.friman(at)turku.fi,  
p. 050 554 6222 
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Kevään tapahtumakalenteri 
 
Kokoontumispaikkojen osoitteet (suluissa bussi kauppatorilta): 

● Kohtaamispaikka Happy House, Ursininkatu 11 
● Härkämäen sali, Rahjekatu 3 (bussi nro 12 tai 61 kauppatorilta) 
 

Tammikuu 2019 

ke 2.1. 12.30–14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 3.1. 13–15 Naisten kerho, Happy House 

to 10.1. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali, tasapainoryhmä klo 16.30 ja 
peliryhmä klo 17.30 

pe 11.1. 14–20 Iloinen iltapäivä, Happy House. Kohderyhmänä nuoret aikuiset, 
mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita! Ennakkoilmoittautumiset 
tarjoilujen riittävyyden varmistamiseksi Maritalle p. 044 291 1367 
tai s-posti vertaistuki.vsavy(at)gmail.com. 

 16–19 Läheisten ryhmän tapaaminen, Happy House 

ti 15.1. 

– > 

18–20 Jäsenilta, Happy House, kevään ohjelmat Marjatta Pihlajamaa ja 
kevätretken esittely Lahja Pappila 

to 17.1. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

to 25.1. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen Sali 

to 31.1. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen Sali 

 
 
Helmikuu 2019 

ti 5.2. 16.30–17.30 Hyvinvointikerho, Happy House, aiheena epilepsia 

 18–20 Läheisten ryhmä, Happy House 

– > 
18–20 Jäsenilta, Happy House. Iloliikuntailta, kaikki mukaan. Pirjo 

Saarinen 

ke 6.2. 12.30–14.30 Miesten karjukerho, Happy House  

to 7.2. 13–15 Naisten kerho, Happy House 

 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen Sali 

to 14.2. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen Sali 

ti 19.2. 
– >  

18–20 Jäsenilta, Happy House, avustusinfo, Riitta Henriksson, Apuri 

to 21.2. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali,  

to 28.2. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali,  
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Maaliskuu 2019 

ti 5.3. 16.30–17.30 Hyvinvointikerho, Happy House. 

 18–20 Läheisten ryhmä, Happy House 

– > 
18–20 Jäsenilta, Happy House, Turun kaupungin 

liikuntamahdollisuuksista, Johanna Friman, Turun kaupunki 

ke 6.3. 12.30–14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 7.3. 13–15 Naisten kerho, Happy House 

 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen Sali 

to 14.3. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen Sali 

ti 19.3. 

– > 

18–20 Sääntömääräinen vuosikokous, Happy House 

to 21.3. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

ti 26.3 –  ke 27.3. Viking Line, Viking Grace, Tukholman risteily 

to 28.3. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

 
 
Huhtikuu 2019 

ti 2.4. 16.30–17.30 Hyvinvointikerho, Happy House. 

– > 
18–20 Asiantuntijaluento, Happy House, aiheena on: Kohti kohdennettua 

kaularankavamman kuntoutusta, puhujana OMT 
fysioterapeutti Niklas Särkilahti 

ke 3.4. 12.30–14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 4.4. 13–15 Naisten kerho, Happy House 

 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

to 11.4. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

ti 16.4. 

– > 

18–20 Jäsenilta, Happy House, info lähialueen retkeilykohteista,  
Sirpa Saari, Turku Touring 

to 25.4. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

 
Toukokuu 2019 

to 2.5. 13–15 Naisten kerho, Happy House 

 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, ulkoliikuntaa  

4-5.5. la-su Perheviikonloppuleiri, Turun kristillinen opisto 

ti 7.5. 
 

18–20 Kevätjuhla, Happy House 
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ke 8.5. 12.30–14.30 Miesten karjukerho, Happy House, huom. poikkeuksell. päivä 

to 9.5. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, ulkoliikuntaa 

to 16.5. 16.30–18.30 Liikuntaryhmät, ulkoliikuntaa  

ma 21.5. – pe 24.5. PääFest, Toimintakeskus AitO, Tampere 

la 25.5. 9.00–n.17.30 Kevätretki Kustaviin, lähtö Ruusukorttelista. 

 
Kesäkuu 2019 

ti 11.6. 17.30 – n.21 Kesäteatteri, Vartiovuori 

 

Salon seudun toimintaryhmä 

Salon seudun toimintaryhmä kokoontuu joka kuukauden toisena tiistaina klo 18. Prykin 
kerhokeskuksessa. Paikka sijaitsee kävelymatkan päässä Salon rautatieasemalta.  
Rautatieasemalta kulkee kevyen liikenteen väylä suoraan Prykin kerhokeskukseen. Osoite on 
Salmenranta 2, Salo.  
 
Kevään 2019 jäseniltojen ohjelma: 

● tammikuu  ti 8.1.  Vapaata seurustelua, joulun kuulumiset,  
kevään muiden jäseniltojen ohjelmasta sopiminen 

● muut jäsenillat        ti 12.2., ti 12.3., ti 9.4., ti 7.5.   
 

Ryhmän vetäjinä ovat Terhi Hellberg ja Jaana Tuominen, puhelin 040 554 3627 
Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin jäsenet! 
 
 
Forssan seudun toimintaryhmä 

Forssan toimintaryhmän kuukausikokoontuminen pidetään Ystävän kammarilla (Hämeentie 5) 
klo 14–16. Kevään kokoontumispäivät ovat ma 28.1., ma 25.2., ma 11.3., ma 8.4. ja ma 6.5.  
Iltapäivien ohjelma vahvistetaan kevään tapaamisissa. Tapaamisen kahvimaksua on: kahvi/tee 
1e, kahvileipä 1-1,50e ja pikkuleipä 0,50e. 

 

Forssan toimintaryhmä jatkaa myös liikuntaryhmän kokoontumisia, kaksi kertaa kuukaudessa 
Vesihelmessä. Kokoontumiset ovat torstaina klo 13. Käyntiin kuuluu kuntosali ja uinti. 
Ryhmälipulla myös kertakäynti maksaa 3€/hlö. Tiina kerää sen osallistujilta käteisenä.  

Liikuntaryhmä kokoontuu klo 13 Forssan Vesihelmessä seuraavina päivinä: ke 23.1., ke 6.2., ke 
20.2., ke 6.3., ke 20.3., ke 3.4., ke 17.4. ja ke 15.5.  

 

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Tiina Åhlman, tiina.ahlman(at)gmail.com 

 

 
Uudenkaupungin seudun toimintaryhmä  
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Ryhmän toiminta päätettiin lopettaa vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tervetuloa Turkuun!
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