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Varsinais-Suomen JÄSENKIRJE 2/2019  
Aivovammayhdistys ry Syyskuu  
 
Tässä on jäsenkirje syksyn 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! 

 
Mainiota syksyn alkua teille kaikille! Toivottavasti kesästä jäi kauniit muistot. Nyt on taas aika 
palata toimeen. Meillä on varsin mielenkiintoinen syksy tulossa. Tulkaa tekin tutustumaan 
toimintaamme, ketkä aikaisemmin ette vielä ole olleet mukana. Tehdään tästä syksystä paras 
syksy ikinä. 
 
Ensimmäiseksi muistutan teitä, että Virkistysviikonloppu Sinapin leirikeskuksessa on 
13 - 15. 9. Ja ilmoittautuminen viikonloppuun päättyy jo elokuussa, pitäkää siis kiirettä! 
 
Syksyn jäsenilloista haluaisin erityisesti mainita: 
HYVINVOINTIKERHO kokoontuu syksyn aikana ennen kuukauden ensimmäistä jäseniltaa eli 
tiistaina 3.9, 1.10 ja 5.11 klo 16.30 ja paikkana on tietysti tuttu Happy House, Ursininkatu 11, 
Turku. Ensimmäisen kerhoillan aiheena on; Miten autan toista ihmistä hätätilanteessa. 
Toivon aiheen kiinnostavan jäseniämme. Seuraavien kerhoiltojen aiheet ovatkin taas tuttuun 
tapaan teidän toivomuksianne. Kannattaa ajatella jo etukäteen mitä haluatte kuulla seuraavaksi. 
 
Syksyn ensimmäinen jäsenilta on tuon Hyvinvointikerhon jälkeen tiistaina 3.9 klo 18.00 
Happy Housessa, siis samassa paikassa. Silloin ohjelmassa on syksyn jäseniltojen esittely, 
eli koko syksyn ohjelma esitellään. Kannattaa tulla kuuntelemaan ja tietysti myös tutustumaan 
uuteen Happy Houseen. Paikka on remontoitu kesän aikana, on jännittävä nähdä mikä siellä on 
muuttunut. 
 
Seuraava jäsenilta syyskuussa on tiistaina 17.9 klo 17.00-19.00 (HUOM.AIKA). Silloin 
mennään Turun Hirvensaloon grillaamaan makkaraa tai mitä kukin haluaa, = omat eväät. 
Paikka on Pohjatalon Laituriperinneyhdistyksen pienvenesatama, jonne ajo-ohje on: ajetaan 
Hirvensalossa Kakskerrantietä lähelle Satavan siltaa. Ennen siltaa viimeisen mäennyppylän 
päältä vasemmalle Suvelankuja, heti seuraavasta vasemmalle Kesätuulenkatu, tässä 
risteyksessä on viitta: Venesatama. Parin talon jälkeen oikealle alas rantaan ja tässä 
risteyksessä on toinen viitta: Venesatama. Linja-autolla tuleville ohje on: Bussit 14 ja 15. 
Poisjääntipysäkin nimi on Suvelantie. Se on viimeinen pysäkki Hirvensalossa ennen Satavan 
siltaa. Siitä sitten kadun yli kävely, josta alkaa Suvelankuja. Ja sitten seurataan yllä olevia 
ohjeita kävellen rantaan. Matka ei ole pitkä, korkeintaan 300 metriä. 
 
Tulkaa ihmeessä nauttimaan merellisestä illasta ja tietysti hyvästä seurasta. Paikka on 
esteetön kaikille. Yksi pieni ongelma on, että siellä ei ole invavessaa, mutta luontoa on sitäkin 
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enemmän. Pukeutuminen sään mukaan, ulkonaoloa varten. 
 
Jos tuolle illalle sattuu tulemaan syksyinen myrsky ja rankkasade, varaamme myös Happy 
Housen ja pidämme siellä normaalin jäsenillan sadesäällä. Pieni sade ei grillausta haittaa. Jos 
olet ko. iltapäivällä epävarma mennäänkö Hirvensaloon, niin soita p.044 314 4838. 
 
Ja vielä haluan muistuttaa teitä mukavasta juhlasta. Yhdistyksemme on tänä vuonna 
täyttänyt 25 vuotta. Ja sitä juhlitaan tiistaina 10.12 klo 17.00 - 20.00 (HUOM. AIKA) 
ravintola Suomalainen Pohja, Aurakatu 12.A Turku. Tarjolla on tietysti juhlapuheita, 
lauluesityksiä ja erittäin maukas kahvitarjoilu. Dieetit otetaan huomioon. Sitovat 
ilmoittautumiset minulle puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com tai puhelin 044 314 4838. 
Omavastuuosuutta ei ole, paikalle mahtuu 50 henkilöä. Paikat täytetään ilmoittautumisen 
mukaan. Olkaa kaikki tervetulleita juhlistamaan yhdistystämme! 
 
Minuun voi ottaa yhteyttä milloin vain, olen täällä juuri teitä varten. 
Kaikki syksyn jäsenillat ja niiden aiheet ovat tässä alla ja myös kirjeessä myöhemmin 
olevassa toimintakalenterissa. 
ti 3.9. Syksyn ohjelmat 
ti 17.9. Grillausilta 
ti 1.10. Edunvalvontavaltuutus ja muita perhelakiasioita 
ti 15.10. Askarteluilta 
ti 5.11. Puheterapiaopiskelijoiden opinnäytetyön tulosten esittely 
ti 19.11. Asiantuntijaluento 
ti 10.12. 25v synttärijuhlat 
 
 
Marjatta Pihlajamaa 
puheenjohtaja 
sähköposti puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com 
puhelin 044 3144 838 
 
Otathan meihin yhteyttä, kun syntyy kysymyksiä tai haluat lisätietoja. 
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Yhteystiedot   
Postiosoite   PL 115, 20101 Turku 
Sähköposti   info(at)vsavy.fi  
Puhelin   044 314 4838, 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 2019 
Marjatta Pihlajamaa, puh.joht.    Tarja Kiviranta, varapuh.joht. 
Risto Savolainen, sihteeri     Terje Vainio, rahastonhoitaja 
Pirjo Saarinen       Eija Järveläinen 
Karoliina Takkinen  
Hilkka Kauhaniemi, varajäsen    Marita Lindholm, varajäsen 
 
 
Jäsentiedotteiden postitus 
Seuraava jäsenkirje 1/2020 ilmestyy tammikuun alussa. Tämä 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       7-9  
3) Kevään tapahtumakalenterit      10-12 
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 alusta ja nettisivuilta. 

 
Virkistysviikonloppu 

V-S Avy ja SRK:n vammaistyö järjestävät taas perinteisen ja suosituksi tulleen 
yhteisleirin vertaistuen merkeissä tutussa Sinapin leiri- ja 
kurssikeskuksessa, Kakskerran saaressa, Sinapintie 74. pe 13.9 – su 15.9.2019. 
 
Leirin teemana on Hyvinvointi 
 
Leiri täysihoidolla maksaa: aikuiset 64e/hlö, nuoret (7-17v) 45e/hlö ja lapset 25e/hlö. 
Lauantaikävijöille (klo 8.30 aamiaisesta klo 17.00 päivälliseen asti) hinta aikuiset 29e, 
nuoret 19e ja lapset 10e. Leirikeskuksessa on 18 kpl 2h huoneita, invahuoneita puolet 
(yhden hengen huonelisä on 30e). 
 
Kyselyt ja toivomukset (kuten ruokavaliot, allergiat, invahuone, avustajan tarve yms.) 
sekä Sitovat ilmoittautumiset viimeistään pe 23.8. yhteystietoineen (osoite ja 
puh.nro) MIELUIMMIN sähköpostilla vertaistuki.vsavy(at)gmail.com. 
 
Lisätietoja voit kysellä: Marjatta Pihlajamaa puh 044 314 4838, V-S Avy:n puheenjohtaja 
/ Terje Vainio puh 040-565 3737, nuorisovastaava / Pirjo Saarinen puh 050-528 6475, 
leirikonkari / Marita Lindholm puh 044-291 1367, läheisten ryhmä. Seurakunnan 
puolesta vetäjänä toimii diakoniatyöntekijä Tanja Rantapere, puh 040-341 7244 ja lisäksi 
srk:n puolesta mukana on mies- ja naisavustajia. 
 
Tarkempia tietoja laskun kera lähetetään leirille mukaan tuleville ennen leirin alkua srk:n 
puolesta. 
 
Päivittäiset ohjelmasisällöt ja vierailijat vaihtelevat, ruokailuajat ovat kiinteät, 
päivän ohjelmarunkona noudattelemme seuraavaa: 

 
8.00   herätys 
8.30   AAMUPALA 
          ohjelmatuokio 
12.00 LOUNAS 
          ohjelmaa / vapaa-aikaa / päivälepo  
14.30 KAFFEPAUSSI  
          ohjelmatuokio  
17.00 PÄIVÄLLINEN  
          iltaohjelmaa 
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20.00 ILTAPALA  
21.15 iltahartaus  
22.00 HILJAISUUS  

 
Ohjelmassa leirillä on toisiimme tutustumista, ohjelmahetkiä ja leppoisaa 
ajanviettoa. Leirillä on mahdollisuus myös ulkoilla ja nauttia luonnosta, yhdessä 
olosta ja myös omasta rauhasta. Leiripäivään kuuluu myös lipun nosto ja lasku. 
Ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista.  
 
Lauantaina on arpajaiset (2e/kpl, 5e/3kpl) , voit tuoda myös arpajaisvoittoja. 
Tuotto käytetään tammikuun "Nuorten aikuisten iloisen iltapäivän" kuluihin.  
Tarkka päivän ohjelma, ajat ja paikat, löytyy taas leirin ilmoitustaululta.  
 

 
Asiantuntijaluento 

Syksyn luento pidetään tiistaina 19.11.2019 klo 18. Luennon aihe ilmoitetaan 
syksyn aikana netti- ja Facebook-sivuillamme sekä Turun Sanomien Minne 
mennään -palstalla. Puhuja tulee Attentio Oy:stä. Attentio tuottaa organisaatioille 
ja yksityishenkilöille terveydenhuollon psykologi- ja kuntoutuspalvelua. Attentio 
on inhimillisen toiminnan asiantuntija. 
 
Paikkana on Happy House, Ursininkatu 11. Luentotilaisuus on kaikille avoin ja 
sinne on vapaa pääsy.  
 

 
Yhdistyksen 25v syntymäpäiväjuhlat 

Yhdistyksemme on täyttänyt 25 vuotta keväällä 2019. Sen kunniaksi pidetään perinteiset 
joulujuhlat syntymäpäiväjuhlien merkeissä. Juhlat pidetään Turussa ravintola 
Suomalaisella Pohjalla ti 10.12. klo 17-20 (osoite: Aurakatukatu 24 A). Juhlissa 
otetaan katsaus menneeseen 25 vuoteen ja kuulemme myös musisointia illan ratoksi. 
Meillä on pientä purtavaa ja syntymäpäivien kunniaksi on maukas kakkukahvit/-
teetarjoilu. Kaikki ovat juhliin tervetulleita.  
 
Ilmoittauduthan etukäteen, viimeistään pe 29.11. Paikalle mahtuu 50 henkilöä ja 
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitovat ilmoittautumiset joko numeroon 
044 314 4838 tai osoitteeseen puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com. Kerro ilmoittautuessa 
nimesi lisäksi montako teitä on tulossa ja mahdollinen erityisruokavalio. Jos jostain 
syystä joudut jäämään pois juhlista ja olet ilmoittautunut mukaan, niin muistathan perua 
osallistumisen. 
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SyysFest 

SyysFest järjestetään ke 25. – pe 
27.9.2019 Virroilla, Nuorisokeskus 
Marttisessa.   

SyysFest on suunnattu 17 – 35-vuotiaille 
aivovamman saaneille ja heidän läheisilleen. 
SyysFestin ohjelma painottuu ulkoiluun ja 
yhteiseen tekemiseen ulkona. Tiedossa on 
mukavaa ohjelmaa luonnon helmassa ja 
vertaistukea nuotion äärellä. 

Ilmoittautuminen avataan 1.8.2019 ja se 
on avoinna 1.9.2019 asti. 

SyysFestille ovat etusijalla ne osallistujat, 
jotka eivät mahtuneet mukaan kevään 
PääFestille. 

SyysFestin hinta: Jäsenille 90€. Ei jäsenille 110€. 

Peruutusehto: Ilmoittautuminen tulee perua 6.9.2019 mennessä. Peru 
ilmoittautuminen ottamalla yhteyttä Leenaan. 6.9.2019 jälkeen peruneilta tai 
perumatta jättäneiltä laskutetaan osallistumismaksu täysimääräisenä. 

Huom! Jos sinulla on paljon avuntarvetta, niin otathan henkilökohtaisen avustajan 
mukaan tapahtumaan. Henkilökohtaisesta avustajasta laskutetaan osallistujamaksu 
täysimääräisenä. 

Lisätietoa tapahtumasta: Leena Koivusaari p. 050 306 4181 tai 
leena.koivusaari(at)aivovammaliitto.fi 

Vammaisoikeuden Ajokortti Turussa ! - erikoisteemana hoitotarvikeoikeudet 

Aika:   Keskiviikko 11.9.2019 klo 15-18 
 
15-16   Tule tutustumaan Coloplastin tuotteisiin asiantuntevin esittelyin!  
                       + kahvia ja voileipäkakkua. 
16-18   Vammaisoikeuden Ajokortti - Erikoisteemana hoitotarvikeoikeudet  

Paikka:  Ravintola Verkahovi, Verkatehtaankatu 4, Turku.                                                              
https://www.kumpuvuori.fi/vammaisoikeuden-ajokortti/ 



 
 
 Sivu  

  

7

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 syksyn tapahtumakalenterissa. 
 
Aivovammaisella henkilöllä tai hänen läheisellään on mahdollisuus saada myös 
henkilökohtainen vertaistukihenkilö. Tukihenkilöiden välittämistä hoitaa järjestösuunnittelija 
Leena Koivusaari, Aivovammaliitto, 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 juttelemassa ja kahvittelemassa 
samalla he yhteisesti päättävät 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 ryhmästä voit kysellä  
Pirjo Saarinen, puh. 050 528 6475 
Marja Leena Mäntyharju, puh 0440 991 231. 
 
Nuorten aikuisten ryhmän toiminta keskitetään yksittäisiin tapahtumiin, mm. iloinen iltapäivä, 
laivaristeily ja virkistysviikonloppu. Yhteyshenkilönä: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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Toiminnalliset ryhmät 

 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. Syyskuussa 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 € 
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 syyskuun ensimmäisen 
tiistain jäsenillan yhteydessä 3.9.2019 klo 16.30–17.30. Aiheena tuolloin on: Miten autan toista 
ihmistä hätätilanteessa! 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.  
Taideryhmä kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina klo 11-13.30. Kysy vapaita paikkoja. 
Käsityöpiiri tiistaisin klo 10-12. Piiriin voi jokainen tulla tekemään omia käsitöitään. 
Liikuntaneuvontaa ajanvarauksella asiakas varaa itselleen henkilökohtaisen neuvonta-ajan, 
jolloin keskitytään hänen nykytilansa kartoittamiseen ja jatkon suunnittelemiseen. Lisätiedot: 
Johanna Friman, johanna.friman(at)turku.fi, p. 050 554 6222. 
Lisätietoja: http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/harrastamaan/liikuntaneuvonta 
Tuolijumppa ja kuntoutusryhmä. Ovet avataan klo 8.30. Kausimaksu 28€, kertamaksu 3€. 
Ryhmää ohjaa Terhi Patrikainen. 
Vire-Lavis on jumppaa lavatanssimusiikin tahtiin istuen tai tuolista tukea pitäen. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Kertamaksu 5e, alennusryhmäläisiltä 2,5e./krt. 
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Syksyn tapahtumakalenteri 
Kokoontumispaikkojen osoitteet (suluissa bussi kauppatorilta): 
● Kohtaamispaikka Happy House, Ursininkatu 11 
● Härkämäen sali, Rahjekatu 3 (bussi 12 tai 61) 
● Ravintola Suomalainen Pohja Aurakatukatu 24 A 
● Pohjatalon Laituriperinneyhdistyksen pienvenesatama, Suvelankuja (bussi 14 ja 15) 
 

Syyskuu 

ti 3.9. 16.30-17.30 Hyvinvointikerho, Happy House. Aiheena: Miten autan toista 
ihmistä hätätilanteessa! 

 18-20 Läheisten ryhmä, Happy House 

 18-20 Jäsenilta, Happy House. Syksyn ohjelma, yhdistyksen toiminnan 
ja hallituksen esittely. 

ke 4.9. 12.30-14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 5.9. 13-15 Naisten ryhmä, Happy House 

ke 11.9. 17-19 Hallituksen kokous 

to 12.9. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, ulkoliikuntaa. Tarkista kokoontumispaikka 
Annemarilta. 

13.-15.9.  Virkistysviikonloppu, Sinapin leirikeskus, muista 
ilmoittautuminen pe 23.8. mennessä 

ti 17.9. 17-19 Jäsenilta. Kävelyretki + makkaran grillaus. Säävaraus. Omat 
eväät. Kokoontumispaikka Pohjatalon Laituriperinneyhdistyksen 
pienvenesatama. Kts. tarkemmin pj-palsta. HUOM. kellonaika! 

to 19.9. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, ulkoliikuntaa. Tarkista kokoontumispaikka 
Annemarilta. 

to 26.9. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, ulkoliikuntaa. Tarkista kokoontumispaikka 
Annemarilta. 

 
Lokakuu 
ti 1.10. 16.30-17.30 Hyvinvointikerho, Happy House 

 18-20 Läheisten ryhmä, Happy House 

 18-20 Jäsenilta, Happy House. Edunvalvontavaltuutus ja muita 
perhelakiasioita, lakimies Kalle Puhalainen 

ke 2.10. 12.30-14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 3.10. 13-15 Naisten ryhmä, Happy House 

 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali. Perusryhmä klo 16.30 ja 
peliryhmä klo 17.30. 
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to 10.10. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

ti 15.10. 18-20 Jäsenilta, Happy House. Askarteluilta. 

ke 16.10. 17-19 Hallituksen kokous 

to 17.10. 16.30-18.30 Liikuntaryhmien syysloma 

to 24.10. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

to 31.10. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

 
Marraskuu 
ti 5.11. 16.30-17.30 Hyvinvointikerho, Happy House. 

 18-20 Läheisten ryhmä, Happy House 

 18-20 Jäsenilta, Happy House. Puheterapiaopiskelijoiden opinnäytetyön 
tulosten esittely. Opinnäytetyö liittyi aivovamman 
saaneiden henkilöiden tunteiden tunnistamiseen sekä 
kommunikaatiotaitoihin. 

ke 6.11. 12.30-14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 7.11. 13-15 Naisten ryhmä, Happy House 

 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

ke 13.11. 17-19 Hallituksen kokous 

to 14.11. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

ti 19.11. 18-20 Asiantuntijaluento, Happy House. Luennoitsija tulee Attentio 
Oy:stä. Aihe ja puhuja selviää myöhemmin. 

to 21.11. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

to 28.11. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

 
Joulukuu 
ke 4.12. 12.30-14.30 Miesten karjukerho, Happy House 

to 5.12. 13-15 Naisten ryhmä, Happy House 

 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 

ti 10.12. 17-20 25v syntymäpäiväjuhla, ravintola Suomalainen Pohja 

ke 11.12. 17-19 Hallituksen kokous 

to 12.12. 16.30-18.30 Liikuntaryhmät, Härkämäen sali 
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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.  
 
Syksyn 2019 jäseniltojen ohjelma: 

● syyskuu  ti 10.9. Vapaata seurustelua, kesän kuulumiset,  
syksyn muiden jäseniltojen ohjelmasta sopiminen 

● muut jäsenillat        ti 8.10., 12.11. ja 10.12.   
 

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) 
maanantaisin klo 14–16. Syksyn kokoontumispäivät ovat 23.9., 21.10., 18.11. ja 2.12. 
Iltapäivien ohjelma vahvistetaan syksyn 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 keskiviikkoisin klo 13. Käyntiin kuuluu kuntosali ja uinti. 
Kertakäynti maksaa 3e ja Tiina kerää maksun Vesihelmen kahviossa.  

Liikuntaryhmä kokoontuu Forssan Vesihelmessä seuraavina päivinä: 9.10., 30.10., 13.11., 
27.11. ja 11.12. Liikuntaryhmään pitää ilmoittautua Tiinalle etukäteen, viimeistään 
kokoontumispäivänä klo 11 mennessä. Jos ilmoittautuneita ei tule, niin ryhmän kokoontuminen 
siltä kerralta perutaan.  

 

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