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Toiminta- ja tietopäivä 25.8. 2021 
Lahden minigolfkeskuksessa ja VERVESSÄ 

 
Keskiviikkona 25.8. saamme kokea monipuolisesti liikuntaa minigolfin 
ja pihapelien parissa. Nautimme myös maittavan lounaan Verven ra-
vintolassa, lettuja ja makkaraa pihapiirissä. 
Mistään näistä ei osallistujan tarvitse maksaa: yhdistyksemme tarjoaa 
minigolf-pelaamisen ja Verven tarjoaa muut päivän antimet. 
Verven kaksi avustajaa on koko päivän mukana avustajaa tarvitse-
vien apuna. 
Kanssamme päivän riemuissa on myös kolme kuntoutuksessa olevaa 
henkilöä. 
 
Ohjelma: 
 
Klo 10  Tapaaminen Lahden minigolfkeskuksessa, Kaarikatu  
  30, Laune, parisen tuntia siellä. 
Klo 12.30 Ruokailu VERVEssä, Launeenkatu 10 
Klo 13  Toimintaterapiaryhmä – yhteistä tekemistä 
klo 14- Lettujen paistoa, kahvia, mölkkyä, pingistä ja muita   
  ulkopelejä. 
 
Päivän aikana Rea Marjamäki kertoo Verven tarjoamista kuntoutus-
palveluista. 
 
Ilmoittaudu toimintapäivään Karille, p. 040 828 0906 / puheenjohta-
ja.phavy@gmail.com viimeistään 19.8. Ilmoita samalla mahdolliset 
ruoka-allergiat. 20 nopeinta mahtuu mukaan! 
 
https://padellaune.fi/ (löytyy minigolf-tietoa) 
https://www.verve.fi/toimipaikat/verve-lahti.html 



                          

 

Hyvä jäsenemme  ja lukijamme, 
 
Olemme jo elonkorjuukuukaudessa. Eloa on ollut vähän menneen vuoden aika-
na, sillä koronarajoitukset ovat estäneet niin monien tapahtumiemme toteutumi-
set. Oli hyvä, että kuitenkin pääsimme nauttimaan lounasristeilystä Vääksyn ka-
navalle ja riemuitsemaan Heinolan kesäteatterin Riemurahoista. 
 
Tulevasta korona-ajasta ja sen rajoituksista emme vielä tiedä, joten toimimme 
rajoitusten mukaan, tapaamme silloin, kun on mahdollista tavata kussakin tapah-
tumassa. Kannattaa elää arjessa sen mukaan, millaisten ohjeiden mukaan tulee 
elää, siis nyt maskit ja turvavälit muistaen. 
 
Toivottavasti syyskauden ja loppuvuoden aikana saamme toteuttaa ne mielen-
kiintoiset ja antoisat tapahtumat, joista kerrotaan tässä jäsenkirjeessä. 
 
Yksi toive postikulujemme  pienentämiseksi: jos sinulla on sähköpostiosoite, niin 
ilmoita ja/tai päivitä se osoitteeseen puheenjohtaja.phavy@gmail.com. 
 
Olemme LINK Lahden järjestökeskuksen jäsenyhdistys. Siinä toimivan OLKAn 
kautta pääsevät halukkaat vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan PHKS:aan.  
Yhdistyksestämme on jo kolme jäsentä mukana tässä toiminnassa, minä myös. 
Vähäinenkin apu toiselle antaa suuren ilon itselle. OLKA-toiminnasta kertoo 
enemmän OLKA-koordinaattori Kirsi Hyväri tässä jäsenkirjeessä. 
 
Kaikkea hyvää sinulle! Tule mahdollisuuksiesi mukaan tapaamisiin,  
ole yhteydessä minuun tai puheenjohtajaan. 
 
Lämpimin terveisin, 
 
Pekka Jarvansalo 
PH-avyn hallituksen sihteeri 
pjarvansalo@gmail.com 
0500 890 204 

 
PÄIJÄT-HÄMEEN    Puheenjohtaja Kari Vainio 

AIVOVAMMAYHDISTYS ry  040 828 0906 
info.phavy@gmail.com   puheenjohtaja.phavy@gmail.com 
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy  
Facebook:    Hallitus 2021: 
Päijät-Hämeen aivovammayhdistys  Esa Nerg, Pekka Jarvansalo, Pirkko Kekki,  
     Hannu Hämeenkaski 
     Varajäsenet: Jukka Ruhkala, Riku Seppälä 

 SIHTEERIN  TERVEISET 



                          

 

 
 

KUUKAUSITAPAAMISET 
 
Otathan huomioon toiset ja osallistut tapaamisiin ainoastaan täysin 
terveenä. Suosittelemme myös käyttämään tapaamisissa kasvomas-
kia terveydentilan niin salliessa, sekä muistamaan hyvän yskimis- ja 
käsihygienian ja huolehtimaan turvaväleistä. Tapaamisten osallistuja-
määrää saatetaan rajoittaa, mikäli osallistujamäärä uhkaa nousta 
suosituksia suuremmaksi. 

 
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. 
 

Syksyn tapaamispäivät ovat: 

7.9.  Kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa 

5.10.  Runoja ja kirjoituksia; lausu omia tai toisten runoja, lue omia tai toisen      
 kirjoituksia  

2.11.  Aivovammaliiton Pihla Putkonen kertoo ajankohtaisista asioista  

7.12.  Kahvittelua musiikkiteemalla 

 

 
KUNTOSALIVUORO 
 
Yhdistyksen jäsenenä voit 1.9.alkaen käydä ilmaisella kuntosalivuo-
rolla Mäkikatsomon kuntosalilla (Salpausselänkatu 8, Lahti) keskiviik-
koisin klo 16-17.  Salivuoro on yhteinen Päijät-Hämeen Epilepsiayh-
distyksen, Näkövammaisten, Munuais- ja maksayhdistyksen sekä Kil-
pirauhasyhdistyksen kanssa. 
 

 VERTAISTOIMINTAA 



                          

 
LIIKUNTA 

Keilausta 
Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen keilavuoron tiistaisin 7.9., 5.10., 
2.11. ja 7.12 klo 16-17 Lahden keilahallissa, Launeenkatu 5. 
Keilakenkien vuokran (2e) jokainen maksaa itse. Yksi rata on varat-
tu, kysy lisärata tarvittaessa kassalta. 
Keilailun jälkeen kuukausitapaamiseen, kahville ja jutustelemaan.  
 
 *  *  *  * 
 
Linkin jäsenyhdistysten jäsenille, eli meille: 
 

JOOGAA LINKISSÄ 
 
 Torstaisin klo 10-11 9.9. alkaen.  
 Ohjaaja Katja Meritähti.  
 
 Syyskausi 9.9.-2.12. hinta 40 €.  
 
 Ilmoittautuminen:  
 toimisto@lahdenlink.fi  
 tai 040 934 0285 
 

  

 
VESIJUMPPA HARJULASSA  
 
LINKIN jäsenyhdistysten jäsenille  
perjantaisin klo 16.45-17.30 
syyskausi: 10.9.-10.12.2021 (ei viikko 43),  
yhteensä 13 kertaa. 99€/hlö.  
 
Paikkoja rajoitetusti,  
varaukset LINKin toimistolta  
p. 040 934 0285  
tai toimisto@lahdenlink.fi. 
 



                          

 

Ylilääkäri Aarne Ylinen luennoi  
neurologisen oireiston aiheuttamasta väsyvyydestä ja  

kuntoutuksesta. 
 

Luento lähetetään myös suorana netin kautta, linkki tulee  
kotisivuillemme ja Facebookiin. 

 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. 

 
Lisätietoja Kari Vainio, puh. 040 828 0906. 

 
TERVETULOA 

 paikan päälle tai ilmateitse netin kautta! 
 

  

Wellamo-opisto, 
Aikuiskoulutuskeskuksen auditorio, 

Kirkkokatu 16, Lahti 

AIVOVAMMA JA VIREYSTILA 
 –ASIANTUNTIJALUENTO 

  
Ti 16.11.2021 klo 18.30-20.00  

 

Yleisöluento  
 



                          

 

TOIMINTARYHMÄ NUORILLE JA NUORILLE  
AIKUISILLE 
 
 
Ryhmän yhteyshenkilönä Eeva Kemppainen, p. 044 535 8123. 
 
Facebookin ryhmä Päijät-Hämeen avy-nuoret on tarkoitettu kokoa-
maan yhteen Päijät-Hämeen alueella asuvat nuoret ja nuorenmieliset 
aivovammautuneet. Tapaamme erilaisten aktiviteettien merkeissä. 
Voit osallistua omien menojesi ja jaksamisesi mukaan, uudet tutta-
vuudet ovat tervetulleita.  

Tapaamisista tiedotetaan Facebookin ryhmässä Päijät-Hämeen avy -
nuoret ja -nuoret aikuiset, sekä Päijät-Hämeen avy-nuorten What-
sapp-ryhmässä, johon pääset mukaan lähettämällä liittymisviestin 
Eevalle. Kirjoita viestiin nimesi, puhelinnumerosi ja ilmoita, että halu-
at liittyä Päijät-Hämeen avy-nuorten ryhmään. 

 

YHDISTYKSEN PIKKUJOULUT 

Torstaina 9.12.2021 klo 17-19.30 Ravintola Teivaan Lokki,  
Jalkarannantie 19, Lahti.  
Joulubuffetin hinta yhdistyksen jäsenille 10e, muille 15e. 
 
Luvassa mukavaa jouluista ohjelmaa.  

Ota muutaman euron pikkupaketti pukinkonttiin. Ilmoittaudu viimeis-
tään 28.11. Karille, p. 040 828 0906. Tervetuloa! 

 

 

 



                          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLKA antaa tukea, tietoa ja ohjausta sairaalassa 
OLKA-toiminta on silta potilasyhdistysten ja sairaalan välillä. Siksi on 
tärkeää tehdä hyvää yhteistyötä niin sairaalan henkilökunnan kuin yh-
distystoimijoiden kanssa. OLKA mahdollistaa yhdistyksille näkyvyy-
den sairaalan OLKA-pisteellä mm. teemapäivien ja materiaalien ja-
kamisen avulla. OLKA-piste sijaitsee PHKS:n pääaulan läheisyydessä. 
Lisäksi OLKA luo kontakteja avainhenkilöihin sairaalan sisällä, jotka vä-
littävät potilaille tietoa vertaistuesta ja potilasyhdistysten toiminnasta.  
 
Tarvitsemme innokkaita potilasyhdistysaktiiveja tähän yhteistyö-
hön. Aivovammayhdistyksen vertaistukijoiden ja liiton kanssa olemme 
saaneet hienosti vietyä viestiä monille eri yksiköille sairaalassa ja jaet-
tua tietoa vertaistukijoista. Aivovammautuneiden kuntoutusohjaaja 
osaa nyt ohjata potilaita paremmin vertaistuen pariin. 
 
OLKAlla on myös merkittävä rooli sairaalaan tulijoiden tukemisessa ja 
opastamisessa. Siinä tukena toimivat vapaaehtoiset sairaalaoppaat. 
Tässä vapaaehtoistehtävässä saa välittömän positiivisen palautteen 
asiakkailta ja hymyn huulille. Henkilökunta on myös hyvin kiitollinen täs-
tä tuesta. Myös muunlaisia vapaaehtoistehtäviä suunnitellaan ja toteu-
tetaan heti kun korona vähän hellittää. 
 
Aivovammautuneita on toiminut myös sairaalaoppaina. Voit lukea 
Ninan mietteitä tehtävästä LINKin nettisivuilta OLKA-blogista. 
Jos olet kiinnostunut olemaan mukana OLKA-toiminnassa, niin 
olethan yhteydessä ja voimme yhdessä pohtia sopivaa roolia juuri sinul-
le. 
 
Jatketaan hyvää yhteistyötä! 
 
Kirsi Hyväri, OLKA-koordinaattori 
kirsi.hyvari@lahdenlink.fi 



                          

  
 
 
 
 

Suomen neljä vuodenaikaa  
runoillen, 

runoiltaa odotellessa... 
 

 
   K e v ä t 
 

Nyt herää horroksista maa, 
nyt pääskyt, peipot palajaa, 

kun taittui talven valta. 
Nyt välkkyy vienot siniveet, 

ja elon uuden säveleet 
soi kirkkaat kaikkialta. 

Immi Hellen 
 

 

K e s ä 

Ruislinnun laulu korvissani, 
tähkäpäiden päällä täysi kuu; 

kesäyön on onni omanani, 
kaskisavuun laaksot verhouu. 

En ma iloitse, en sure, huokaa; 
mutta metsän tummuus mulle tuokaa, 

puunto pilven, johon päivä hukkuu, 
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 
tuoksut vanamon ja varjot veen; 

niistä sydämeni laulun teen. 
Sulle laulan neiti, kesäheinä, 

sydämeni suuri hiljaisuus, 
uskontoni, soipa säveleinä, 

tammenlehväseppel vehryt, uus. 

Nocturne /Eino Leino 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S y k s y 
 
 

Miksi tulit syksy, 
Kauneutesi puhuttelee minua 

liian paljon  
Rajuutesi saa kyyneleet silmiini 

 
On vaikeaa olla yksin 

Sieluni on alaston  
kuin kadunvarren lehmus 

Niin alaston ja musta 
Siinä on salattua herkkyyttä 

Ja alistumista 
 

Odotan unohdusta 
Niin kuin lunta 

Silloin häviää rumuus 
ja katkeruus 

 
Pirjo-Riitta Härkönen 

 
 

T a l v i  
 
 

On maassa lunta 
ja siilipariskunta 

jo nukkuu talviunta. 
Näkee unta kuusta 
ja hiiren sääriluusta 

ja omenapuusta 
ja lämpimästä kesästä 

sekä somasta käenpesästä.  
 
 

tuntematon 

 
 

 
Kotisivut: 
www.aivovammayhdistykset.fi/phavy 
Facebook: Päijät-Hämeen  
Aivovammayhdistys 
Voit käydä katsomassa ilmoituksiamme 
ilman Fb-tunnuksia tai Fb-kirjautumista. 

Lähettäjä:  
Päijät-Hämeen  
Aivovammayhdistys 
Vainiontie 50 
04740 Sälinkää 


