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Varsinais-Suomen JÄSENKIRJE 2/2021  
Aivovammayhdistys ry Elokuu  
 
Tässä on jäsenkirje syksyn 2021 toiminnasta. Aivoitus-lehden 
yhdistyspalstalta löydät täydentävää tietoa tarvittaessa  
jäsenkirjeiden ilmestymisen välissä.  
Jäsenkirjeen löydät aina myös verkkosivuiltamme 
.      

 Varsinais-Suomen 
       Aivovammayhdistys ry 

Puheenjohtajan tervehdys! 

 
Mukavaa syksyn alkua teille kaikille! 

 

Taas on tehty suunnitelmat yhdistyksemme toiminnasta syksyä varten. Toivottavasti ja 
uskoaksemme kaikki toteutuu koronasta huolimatta. Tuntuu siltä, että meidän on 
jatkettava toimintaamme siitä huolimatta tai sen kanssa sopivasti yhdessä. Kunhan 
muistamme rajoitukset ja muut turvallisuusasiat. Seuraavassa on muutama otanta 
syksyn ohjelmista. 
 
Ensimmäinen jäsenilta on tiistaina 7.9 klo 18.00 Happy Housessa, Ursininkatu 11, jossa 
muutkin jäsenillat tulevat olemaan, kellonaika ja paikka on aina sama, ellei toisin ole 
ilmoitettu. Tuo jäsenilta 7.9 on tärkeä ilta kaikille ja varsinkin uusille jäsenille. Silloin 
esitellään yhdistyksemme hallituksen jäsenet ja kerrotaan kaikki syksyn tapahtumat. 
Tulkaa kuulolle taas oikein porukalla pitkästä aikaa. Ne teistä, joilla on kaksi rokotusta, 
voivat tulla ilman maskeja ja muut maskin kanssa. 
 
Toisena syksyn jäseniltana 21.9. oli tarkoitus mennä tutustumaan ruotsalaiseen 
teatteriin. Sain juuri sieltä tiedon, etteivät he ota opastettuja kierroksia vastaan 
toistaiseksi. 
Eli, mitäs jos pidettäisiin silloin keskusteluilta Happy Housessa klo 18.00. Tässä välillä 
on ollut todella pitkä aika, ettei ole tavattu juuri ketään. Asioita on varmaan kertynyt 
monelle. Tule purkamaan mielesi, mikä painaa tai mikä on oikein hyvin. 
 
Sitten tärkeä muistutus kaikille; suosittu viikonloppuleiri Sinapin leirikeskuksessa  
17–19. 9. toteutetaan tänä vuonna seuraavasti: leirille otetaan ainoastaan 20 henkilöä. 
Paikat täytetään ilmoitusjärjestyksessä eli nyt heti ilmoittautumaan, jos leirille haluat.  
puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com tai soita 044 314 4838. Leirin hinta on 67 € sisältäen 
täyden ylöspidon ja ohjelmat leirin aikana. Lisäksi leirille otetaan 10 henkilöä 
lauantaipäiväksi klo 8.30–16.00. Ja ilmoittautuminen samoin kuin edellä. Päiväkävijöiden 
hinta on 20 € sisältäen aamiaisen, lounaan ja päiväkahvin. Jokainen osallistuja saa 
oman leirikirjeen, jossa ohjeistus leiriä varten. 
 
Jäsenilta 5.10 alkaa minun vetämällä hyvinvointikerholla klo 16.30. Aiheena on Hyvä 
Uni. Uni on tärkeä jokaiselle ja moni meistä nukkuu huonosti. Voiko sitä parantaa? 
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Keskustellaan. Välillä juodaan kahvit ja klo 18.00 alkaa tuolijooga. Tule rentoutumaan ja 
tutustumaan joogan salaisuuksiin. Vetäjänä on Elina Paalanen. 
 
Ja vielä syksyn asiantuntijaluento. Tiistaina 2.11 klo 18.00 on luento Aivovammojen 
käypähoitosuositus. Alustajana on Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Puhakka ja 
asiantuntijana neurologi ja neurotraumatologian professori Olli Tenovuo. 
Paikka on Pihlajasali, Lounatuulet yhteisötalo, osoite Läntinen pitkäkatu 33. 
Ja tähän tilaisuuteen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen  
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 
tai soita 044 314 4838.  

 

Muut syksyn tapahtumat löydät tämän jäsenkirjeen tapahtumakalenterista. Tule mukaan 
toimintaamme sinäkin, joka et ole vielä ollut mukana. Otetaan syksy yhdessä vastaan ja 
toimitaan turvallisesti, niin kaikki onnistuu. 
 
Marjatta Pihlajamaa 
puheenjohtaja 
sähköposti puheenjohtaja.vsavy(at)gmail.com 
puhelin 044 3144 838 
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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   Jari Kauhaniemi,  sihteeri.vsavy(at)gmail.com 
 

Huom! Korvaa sähköposteissa merkkijono (at) merkillä @. 
 
Hallituksen jäsenet vuonna 2021 
Marjatta Pihlajamaa, puh.joht.  Tarja Kiviranta, varapuh.joht, rahastonhoitaja. 
Jari Kauhaniemi, sihteeri   Marjo Tiainen 
Pirjo Saarinen     Elina Paalanen 
Tiina Rentto 
Risto Savolainen, varajäsen   Terje Vainio, varajäsen 
 
 
Jäsentiedotteiden postitus 

Seuraava jäsenkirje 1/2022 ilmestyy tammikuussa. Tämä jäsenkirje on luettavissa 
verkkosivuillamme. 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 ilmestymisestä ilmoituksen 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. 
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Tämän jäsenkirjeen sisältö:       Sivut 
1) Tiedotettavaa        4 
2) Toiminta- ja vertaisryhmät       5–6  
3) Kevään tapahtumakalenterit      7–8 
4) Salon ja Forssan toimintaryhmät      9 
 
 
Tiedotettavaa  
 
Jäsenmaksu 2021 

Olethan maksanut yhdistyksemme jäsenmaksun tälle vuodelle. Laskun olisi pitänyt tulla 
keväällä. Jos et muista onko asia hoidettu, niin saat sen selville osoitteesta 
sirpa.salonen(at)aivovammaliitto.fi tai puhelimitse numerosta 050 408 7095. Sirpalta saat 
tarvittaessa myös jäsenmaksun maksutiedot. 

 
 
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. 
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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. 

 
Aivovammaisella henkilöllä tai hänen läheisellään on mahdollisuus saada myös 
henkilökohtainen vertaistukihenkilö. Tukihenkilöiden välittämistä hoitaa 
järjestösuunnittelija Leena Koivusaari, Aivovammaliitto, puh. 050 306 4181. 
 
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, puh 041 504 8909 tai  
Eija, puh. 040 767 9786. 
 
Miesten ryhmä (Karjukerho) kokoontuu pari kertaa kuukaudessa. Miehet kokoontuvat 
kuukauden ensimmäisenä torstaina 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, puh. 040 506 5192  
Jari, puh. 0400 818 104  
 
Vammautuneiden naisten ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Happy Housessa. Myös naisten ryhmään ovat kaikki tervetulleita. Naisten ryhmästä voit 
kysellä  
Riitta, puh. 040 770 3032 
Marja, puh 0440 991 231. 
 
Nuorten aikuisten ryhmän toiminta keskitetään yksittäisiin tapahtumiin, mm. iloinen 
iltapäivä, laivaristeily ja virkistysviikonloppu. Yhteyshenkilönä: Elina, puh. 044 990 1964 
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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Hyvinvointikerho 
 

Hyvinvointikerho kokoontuu Marjatta Pihlajamaan ohjauksella Happy Housessa 
lokakuun ensimmäisen tiistain jäsenillan yhteydessä 5.10.2021 klo 16.30–17.30, 
aiheena hyvä uni. Marjatan tavoitat numerosta 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.  
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Syksyn tapahtumakalenteri 
 

Mahdollisista muutoksista tiedotetaan nettisivuilla www.vsavy.fi, voit myös soittaa Marjatalle 
puh. 044 314 4838 
 
 
Syyskuu 2021 

la 4.9.  Päiväretki Korkeasaareen, täynnä. 

ti 7.9. 18–20 Jäsenilta, Happy House. Syksyn ohjelma, yhdistyksen toiminnan 
ja hallituksen esittely. 

 18–20 Läheisten ryhmä, Happy House 

to 9.9. 14.30–16.00 Miesten karjukerho, Happy House 

to 9.9. 14.30–16.00 Naisten ryhmä, Happy House 

ti 21.9. 18.00–20.00 Jäsenilta, Lounatuulet yhteisötalo, kokoustila Jalava, Läntinen 
Pitkäkatu 33. Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Puhakka on 
paikalla. 

pe 17.9.-
su 19.9. 

pe klo 17 – su 
klo 12 

Virkistysviikonloppu, Sinapin leirikeskus, muista 
ilmoittautuminen viimeistään to 26.8. Paikkoja on rajoitetusti! 

 
 
 
Lokakuu 2021 

ti 5.10. 16.30–17.30 Hyvinvointikerho, Happy House. Aiheena hyvä uni. 

 18–20 Läheisten ryhmä, Happy House 

 18–20 Jäsenilta, Happy House, tuolijooga, Elina Paalanen 

to 7.10. 14.30–16.00 Miesten karjukerho, Happy House  

to 7.10. 14.30–16.00 Naisten kerho, Happy House 

ti 19.10. 18–20 Jäsenilta, Happy House, liikuntamahdollisuudet 
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Marraskuu 2021 

ti 2.11. 
 
 

18–20 Asiantuntijaluento, aivovammojen käypähoitosuositus, 
Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Puhakka sekä neurologi, 
neurotraumatologian professori Olli Tenovuo. Paikka on 
Pihlajasali, Lounatuulet yhteisötalo, osoite Läntinen pitkäkatu 33. 
Tilaisuuteen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen:  
puheenjohtaja.vsavy@gmail.com tai soita 044 314 4838.  

to 4.11. 14.30–16.00 Miesten karjukerho, Happy House 

to 4.11. 14.30–16.00 Naisten kerho, Happy House 

ti 16.11. 18–20 Jäsenilta, Happy House, piristysilta, ohjaajana Tanja Rantapere 

 
 
 
Joulukuu 2021 

to 2.12. 14.30–16.00 Miesten karjukerho, Happy House 

to 2.12. 14.30–16.00 Naisten kerho, Happy House 

ti 7.12. 18–20 Joulujuhla, Happy House 
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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 2021 jäseniltojen ohjelma: 

● syyskuu  ti 14.9. Vapaata seurustelua. Kesän kuulumiset ja  
syksyn muiden jäseniltojen ohjelmasta 
sopiminen 

● muut jäsenillat        ti 12.10., 9.11. ja 14.12.  
 

 
Ryhmän vetäjinä ovat Terhi Hellberg ja Jaana Päkkilä, s-posti 
terhi.hellberg(at)gmail.com. 
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 27.9, 11.10, 
8.11 ja 13.12. Iltapäivien ohjelma vahvistetaan syksyn tapaamisissa. Tapaamisen 
kahvimaksu on 3,00e. 

 

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