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Hyvä yhdistysväki.

Viime vuosi oli yhtä jarruttelua mutta toivottavasti helmikuussa päästään 

käynnistämään moottoreita uudelleen ja kesää kohti painetaan kaasupoljinta 

syvemmälle. 

Viime kesältä jäi pitämättä mukavia tapahtumia mutta nyt ne ovat jälleen 

suunnitelmissa mukana. Toivottavasti pääsette osallistumaan ja nauttimaan yhteisistä 

hetkistä samantyyppisen kokemuksen omaavien ihmisten seurassa. Jäsenille pyrimme 

antamaan pientä etua esim. lippujen hinnassa. 

Tästä aasinsiltana voinkin mainita, että jäsenmaksu on tärkein yhdistyksen talouden 

tukijalka jonka toivottavasti pystytte joka vuosi maksamaan. Aivovammaliitosta tuli 

toive että mahdollisimman moni siirtyisi e-laskun käyttäjäksi omassa 

pankkiohjelmassaan. Näin tukisimme yhdistystoimintaa kun mm. postikulut 

pienenevät. 

Haluamme kuulla teidän ajatuksianne ja toiveita jotta voimme ideoida yhdistyksen 

toimintaa mahdollisimman monelle kiinnostavaksi. Olemme luoneet pienen 

jäsenkyselyn, johon toivomme mahdollisimman paljon vastauksia jäseniltämme. Lue 

lisää tämän kirjeen viimeiseltä sivulta!

Tervetuloa tapaamisiin ja olkaa rohkeasti yhteydessä minuun tai muihin hallituksen 

jäseniin.

Terveisin Vainion Kari
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PÄIJÄT-HÄMEEN AIVOVAMMAYHDISTYS RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: tiistaina 2.3.2021 klo 18:00

Paikka: Microsoft Teams –etäkokous

Ilmoittaudu: Kari Vainiolle sähköpostitse osoitteeseen 

puheenjohtaja.phavy@gmail.com. 

Ilmoita sähköpostissa nimesi ja 

sähköpostiosoitteesi. Jos samasta taloudesta 

osallistuu useampi henkilö, ilmoita kaikkien 

osallistujien nimet.

Saat lähempänä kokousta selkeät osallistumisohjeet 

ja linkin sähköpostiisi. 

Kokoukseen osallistuminen on helppoa! 

Mikäli etäkokoukseen osallistuminen ei ole sinulle mahdollista, on 

kokoukseen osallistuminen mahdollista myös paikan päällä. Ota tällöin 

yhteyttä Kari Vainioon, puh 040 828 0906 tai 

puheenjohtaja.phavy@gmail.com. 

Vuosikokous on päädytty siirtämään etäkokoukseksi Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymän koronasuositusten rajatessa yksityistilaisuuksien 

henkilömäärän 10 henkilöön.

KOKOUSKUTSU
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Kuukausitapaamiset järjestetään kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17.30-

19.30 LINK Lahden järjestökeskuksessa, Hämeenkatu 26 A, 3.krs. Lisätietoja: Kari 

Vainio, p. 040- 828 0906.

KEVÄÄN TAPAAMISET:

2.2. Kahvittelua

2.3. Vuosikokous (katso edellinen sivu)

6.4. Aivojumppaa legorakentelun 

merkeissä

4.5. Kahvittelua

KUUKAUSITAPAAMISET

Läheisten ryhmä on päätetty lakkauttaa vuoden 2021 alusta alkaen osallistujien 

puuttumisen vuoksi. 

Mikäli läheisenä kaipaisit tapaamisia takaisin, toivomme sinun kertovan siitä 

yhdistykselle. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info.phavy@gmail.com.

LÄHEISTEN RYHMÄ

KUNTOSALIVUORO

Yhdistyksen jäsenenä voit käydä 

ilmaisella kuntosalivuorolla 

Mäkikatsomon kuntosalilla keskiviikkoisin 

klo 17-18. (Salpausselänkatu 8, Lahti) 

HUOM! Mäkikatsomon kuntosali on 

suljettu korona vuoksi 15.2.2021 asti.

KEILAUSTA

Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen 

keilavuoron tiistaisin 2.2., 2.3., 6.4. ja 

4.5. klo 16-17 Lahden keilahallissa, 

Launeenkatu 5.

Keilakenkien vuokran (2e) jokainen 

maksaa itse. Yksi rata on varattu, kysy 

lisärata tarvittaessa kassalta

LIIKUNTAA!

HUOM! 

Muuttuva koronatilanne voi 

vaikuttaa tapahtumiin, katso 

ajantasainen tilanne: 

aivovammayhdistykset.fi/phavy/

ajankohtaista/
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TOIMINTARYHMÄ NUORILLE JA NUORILLE AIKUISILLE

Toimintaryhmä nuorille ja nuorille aikuisille on suunnattu kaikille nuorille ja 

nuorenmielisille aivovammautuneille. Ryhmään ei ole ikärajaa! Kuukausi-

tapaamisten lisäksi tapaamme epäsäännöllisesti erilaisten aktiviteettien piirissä. 

Tapaamme vertaistuen merkeissä joka kuukauden toinen torstai 11.2., 11.3., 8.4. 

ja 13.5. klo 18.00-21.00. Voit osallistua omien menojesi ja jaksamisesi mukaan, 

uudet tuttavuudet ovat kaikkiin tapaamisiin tervetulleita. Tapaamiset ovat LINK 

Järjestökeskuksen tiloissa (Hämeenkatu 26 A, 3.krs, Lahti). 

Ryhmän vetäjänä toimii Mira Syri, p. 040-731 0915 / mira.syri@anvianet.fi.

FACEBOOK

Nuorten ryhmällä on oma Facebook ryhmä Päijät-Hämeen avy –nuoret ja –

nuoret aikuiset. Jäseneksi voivat liittyvä kaikki ryhmän tapahtumissa käyvät ja niistä 

kiinnostuneet.

WHATSAPP

Lähetä liittymisviesti Miralle numeroon 040-731 0915. Kirjoita viestiin nimesi, 

puhelinnumerosi ja ilmoita, että haluat liittyä Päijät-Hämeen avy-nuorten 

ryhmään.

TILAA JÄSENKIRJE SÄHKÖPOSTIISI!

Tilaamalla jäsenkirjeen sähköpostiisi saat ajankohtaisimmat tiedot ryhmistä ja 

tapahtumista ja säästät samalla luontoa. 

Lähetä nimesi ja sähköpostiosoitteesi Karille joko 040 828 0906 tai 

puheenjohtaja.phavy@gmail.com

Muista myös päivittää sähköpostiosoitteesi sen muuttuessa!
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KESÄLLÄ TAPAHTUU

LOUNASRISTEILY LAHDESTA 

VÄÄKSYN KANAVALLE JA TAKAISIN

Aika: 20.6.2021 kello 14.00

Paikka: Lähtö ja paluu Lahden satamasta.

Jäsenhinta: Pelkkä risteily 22€, risteily ja lounas 40€.

Hinta muille: 28€/46€

Keskikesän päiväretki Vesijärvelle ja kauniin Vääksyn kanavan kautta Päijänteelle 

m/s Suomen Neidolla. Laivalla ruokaravintola A-oikeuksin, jossa tarjolla lounas 

laivan runsaasta noutopöydästä. Laivan kapteeni selostaa näkyviä maisemia. 

Lähtö klo 14 Lahden matkustajasatamasta (Satamakatu 5) risteilylle, paluu Lahden 

satamaan klo 17.30. 

Sitovat ilmoittautumiset ja tiedot erityisruokavalioista viimeistään 6.6.21 Kari 

Vainiolle, p. 040-828 0906 tai puheenjohtaja.phavy@gmail.com.

Maksu 8.6.21 mennessä yhdistyksen tilille  FI15 4212 0010 1321 95., käytä 

viitenumeroa 1070. 
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HEINOLAN KESÄTEATTERIIN: RIEMURAHAT

Aika: ti 27.7.2021 klo 14

Paikka: Heinolan kesäteatteriin, Kauppakatu 4.

Jäsenhinta: peruslippu 30€, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät 25€, 

lapset (4-14 v)12€ 

Hinta muille: 35€/30€/17€

Varattuna myös pyörätuolipaikkoja, avustaja veloituksetta.

Hyvin tavallisen keski-ikäisen pariskunnan elämä mullistuu, kun mies palaa kotiin 

salkku täynnä rahaa. Metrossa gangsterin kanssa laukkua vaihtanut Henry Perkins

haluaa heti pakata tavaransa ja lähteä vaimoineen varhaiseläkkeen viettoon. 

Erinäiset sattumukset kuitenkin viivyttävät matkalle lähtöä. Joesta löytyy 

sementtipainoissa upotettu mies, joka kantaa salkussaan Henryn eväsleipää ja 

henkkareita. Poliisi, taksikuski ja illalliselle saapuva tuttavapariskunta vedetään 

mukaan selkkaukseen. 

Rooleissa nähdään Katariina Kaitue, Carl-Kristian Rundman, Ulla Tapaninen, Taisto 

Oksanen, Jari Pehkonen, Hanna Vahtikari ja Antti Peltonen

Mahdolliset väliaikatarjoilut jokainen varaa itse.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 16.6.21 Kari Vainiolle,

p. 040 828 0906 tai puheenjohtaja.phavy@gmail.com.

Maksu 18.6.21 mennessä yhdistyksen tilille 

FI15 4212 0010 1321 95., käytä viitenumeroa 1009. 

Lippujen jako teatterilla klo 13.30 alkaen.

KESÄLLÄ TAPAHTUU
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Lähettäjä: 
Päijät-Hämeen 
aivovammayhdistys ry
Vainiontie 50
04740 Sälinkää

Haluamme kehittää yhdistyksemme toimintaa ja toivoisimme jäsenistöltämme 

mahdollisimman kattavasti tietoa siitä, millaiseen toimintaan te haluaisitte osallistua. 

Kyselyyn vastataan nimettömästi. 

Käy vastaamassa jäsenkyselyyn osoitteessa:

https://aivovammayhdistykset.fi/phavy/kysely/

Jos nettikyselyyn osallistuminen ei ole mahdollista, laita viesti Karille: 040 828 0906 

niin soitamme sinulle ja voit vastata puhelimitse kyselyyn. Puhelinkyselyissä 

vastaajan nimeä tai yhteystietoja ei tallenneta vastausten yhteyteen.

OSALLISTU JÄSENKYSELYYN!

MAKSA AIVOVAMMALIITON JÄSENMAKSU SÄHKÖISESTI E-LASKULLA 

E-lasku on sähköinen lasku, jonka saat suoraan verkkopankkiisi. E-laskuun siirryt 

verkkopankissa, vaikka silloin kun seuraavan kerran olet maksamassa laskua. 

Näin otat e-laskun käyttöön jäsenmaksun maksamisessa oman pankkisi 

verkkopankissa 

• Kirjaudu pankkitunnuksillasi omaan verkkopankkiisi ja etsi e-laskuun liittyvä 

ohjeistus. 

• Tarvitset paperilaskusta viitenumeron. 

• Valitse laskuttajalistasta laskuttaja (Aivovammaliitto). 

• Vahvista e-laskun tilaus oman verkkopankkisi ohjeistuksen mukaisesti. 

• Seuraavan laskun saat omaan verkkopankkiisi e-laskuna. 

• Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet saat tarvittaessa omasta pankistasi. 

https://aivovammayhdistykset.fi/phavy/kysely/



