
Rauhallista joulua ja 

menestystä vuodelle 2020! 

VARSINAIS-SUOMEN VAMMAIS- JA 

PITKÄAIKAISSAIRAUSJÄRJESTÖT VAPI RY 

UUTISKIRJE VUODENVAIHDE 2019-2020 

ALKUVUODEN TAPAHTUMIA – TERVETULOA MUKAAN! 

Tutustu VAPI ry:n ja yhteistyökumppaniemme ohjelmaan ja 
tule mukaan! VAPI ry:n maksu�omat tapahtumat 
järjestetään Happy Housessa, ellei toisin mainita. 
Ilmoi�autuminen on merki�y tähdellä *. 

Alkuvuonna tapahtuu: 

To 16.1. klo 17.30-20 Aarrekar�ailta* 
Mitä sinä haluat saavu�aa vuonna 2020? 
Aarrekar�atyöskentely on omien unelmien ja itselle 
tärkeiden asioiden tarkastelua ja selkey�ämistä kuvien ja 
sanojen avulla. Illan aikana ohjelmassa on oman itsen 
äärelle pysähtymistä ja ohja�ua aarrekar�atyöskentelyä. 
Mukaan voit halutessasi o�aa omat sakset ja vanhoja 
aikakausleh�ä.  

Ma 27.1. klo 9-10 Vaiku�ajien aamukahvitreffit: vieraana 
TYKS:n sairaalajohtaja Petri Virolainen. 
Ohjelmassa vieraan alustus ajankohtaisista aiheista sekä 
keskustelua. Kahvitarjoilu klo 8.30. 

Ti 28.1. klo 17.30 VAPI ry:n puheenjohtajapalaveri * 
VAPI ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajilla on jälleen 
mahdollisuus kokoontua yhteen keskustelemaan yhteisistä 
asioista ja ideoimaan tulevaisuu�a.  

Pe 31.1. klo 9-13 Yhdistysten verkostoitumispaja* 
Meri-Karina, Seiskarinkatu 35, Turku. Kaarinan 
kansalaistoiminnan keskus Puntarin kehi�äjä Tiina Valtanen 
johda�aa meidät verkostoitumisen maailmaan luennon ja 

harjoi�eiden avulla. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen �laisuuden jälkeen. 
Ilmoi�audu vähintään viikkoa ennen tapahtumaa.  
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Ti 11.2. klo 17-19.30 Hyvinvoiva vapaaehtoinen* 
Yleisön pyynnöstä järjestämme uudestaan hyvinvoiva vapaaehtoinen – voimavaroja 
vapaaehtoistoiminaan-�laisuuden Kaarina-talossa (Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina). Illan 
puhujana Eläkeliiton erikoissuunni�elija Tarja Levo. Tilaisuus on tarkoite�u VAPI ry:n 
jäsenyhdistyksien henkilökunnalle ja vapaaehtoisille sekä kaikille kiinnostuneille! 
Ilmoi�autuminen 4.2 mennessä.  

To 20.2. klo 18 Dark Side of Turku -kierros 
Dark Side of Turku on virtuaalikierros (normaalis� kävelykierros) Turun pitkän historian 
synkemmälle puolelle. Selvi�ämä�ömien henkirikosten uhrit palaavat kertomaan tarinansa, 
kadonneet ihmiset kuiskaavat nimesi pimeydestä ja kummitustalot narisevat talvisessa 
tuulessa. Tämä kaikki lämpimissä sisä�loissa, jonne on esteetön pääsy. Oppaana Teemu 
Saarenpää, Mysteries Crimes Curiosi�es -blogin kirjoi�aja, joka on toiminut pimeän historian 
asiantun�jana muun muassa amerikkalaisella KGO 810 -radiokanavalla sekä bri�läisessä 
RedHanded-podcas�ssa.  

To 27.2. 17-18 Maksupalvelumuutokset 
Haluatko kuulla lisää pankkipalveluista? Turun Seudun Osuuspankista tullaan kertomaan 
maksupalvelumuutoksista. Kuulet myös, miten voit helpo�aa arkeasi sähköisten palveluiden ja 
mobiilin avulla. Tapahtumassa autetaan palveluiden käy�öönotossa ja jutellaan askarru�avista 
asioista. Mukaan voi halutessaan o�aa oman lai�een ja omat verkkopankkitunnukset. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sillä harjoi�elemme yhdessä! 

Ma 2.3. klo 18-20. Toteutuvatko sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa ihmisen vai 
järjestelmän ehdoilla? 
VAPI ry ja Lounais-Suomen Syöpäjärjestöt ry järjestävät Meri-Karinassa (Seiskarink. 35, Turku) 
SOTE-illan, jossa aihe�a käsitellään ennen kaikkea palvelun käy�äjien kannalta. Tapahtuman 
puhujana toimii kansanedustaja Aki Lindén. Kahvitarjoilu 17.30 alkaen. Tervetuloa! 

 
 

 

 

 

 
Happy House on kiinni ajalla 23.-29.12. Olemme jälleen auki ma 30.12. klo 12. 

Kiitos yhteistyöstä ja menestystä vuodelle 2020! 
VAPI ry:n puolesta toiminnanjohtaja Päivi Kukkonen, p. 040 7150004, paivi.kukkonen@vapiry.fi 
 

 

Ilmoittaudu mukaan!* Tähdellä merkityt tilaisuudet vaativat ilmoittautumisen. 

Ilmoittautumisohjeet: sähköpostitse tvj.ilmoittautuminen@gmail.com tai puhelimitse yhdistyssihteeri 

Akseli Pekkariselle, puh. 040 726 6063. Laitathan viestiin yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite, puhelin, 

koulutuksen nimi ja edustamasi yhdistys) sekä mahdolliset ruoka-ainerajoitukset. 


