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Varsinais-Suomen JÄSENKIRJE 1/2022  
Aivovammayhdistys ry Tammikuu  
 
Tässä on jäsenkirje kevään 2022 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! 

 

Toivotan kaikille onnellista ja ennen kaikkea turvallista uutta vuotta! 

 

Meillä syksyn toiminta onnistui suunnitelmien mukaan koronasta huolimatta, kiitos siitä 

teille kaikille. Nyt on kevät valmiiksi suunniteltu ja toivon, että kaikki toteutuisivat 

odotetusti. Meidän täytyy vain oppia elämään tämän pandemian kanssa, se ei poistu 

kokonaan. Toivottavasti kuitenkin lievenee, kunhan saadaan väestöä rokotettua 

tarpeeksi. Käykää siis rokotuksilla ja muistakaa muutkin turvallisuusasiat. 

 

Seuraavassa on pieni otanta meidän kevään ohjelmistosta. Ensimmäinen jäsenilta on 

tiistaina 1 päivä helmiikuuta klo 18.00 Happy Housessa, Ursininkatu 11, Turku, jossa 

muutkin jäsenillat tulevat olemaan, kellonaika ja paikka on aina sama, ellei toisin 

ilmoitettu. Tämä on tiedoksi uusille jäsenille, tervetuloa mukaan! Tuona ensimmäisenä 

iltana käydään läpi yksityiskohtaisesti koko kevään ohjelma ja puhutaan mahdollisesta 

retkestä keväällä. 

 

Tiistaina 15.2. klo 17.00 on tutustumiskäynti Ruotsalaiseen teatteriin. Olen jo tätä 

käyntä selvitellyt monta kertaa. Tämä on nyt neljäs yritys ja meille on nyt sanottu: 

Tervetuloa! Toivottavasti sitä ei nyt peruta. Tällä käynnillä saamme siis tutustua 

Suomen vanhimpaan teatteriin ja sen salaisuuksiin. 

Käynnille on pakollinen ilmoittautuminen, sinne otetaan vain 25 henkilöä. Eikä 

tämä paikka valitettavasti sovi liikuntaesteisille. Vanhassa talossa on paljon pieniä 

ja vaikeakulkuisia paikkoja. 

Ilmoittaudu siis nopeasti, jotta pääset mukaan, puhelin on 044 3144 838. 

Tapaaminen on Turun ruotsalaisen teatterin lipunmyynnin kohdalla Thalian 

kauppakeskuksen puolella. EI SIIS TEATTERIN OVELLA. 

 

Tiistaina 15.3. on vuosikokous. Tule mukaan kuuntelemaan, oppimaan ja 

osallistumaan yhdistyksemme taloudesta, suunnitelmista ja hallituksen jäsenien 

valitsemisesta. 
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Minulta on jo monta kertaa kyselty, milloin on laivaristeily. Sehän on ollut 

perinteisesti keväisin, paitsi viime vuonna ei ollut. Nyt on suunnitteilla, että risteily 

järjestetään huhti-toukokuussa, kunhan tämän hetkinen pandemia-tilanne vähän 

rauhoittuisi. Siitä ilmoitetaan meidän nettisivuilla( www.vsavy.fi) heti kun tilanne 

sen sallii. Kenellä ei ole nettiä käytössä, voi soittaa minulle ja kysellä asiasta. 

 Puhelin on 044 3144 838. 

 

Muut kevään tapahtumat löydät tämän jäsenkirjeen tapahtumakalenterista. Tule 

mukaan sinäkin, joka et vielä ole ollut mukana. Otetaan kevät yhdessä vastan ja 

toimitaan turvallisesti, niin kaikki onnistuu. 

 

Marjatta Pihlajamaa 

puheenjohtaja 

sähköposti puheenjohtaja.vsavy@gmail.com 

puhelin 044 3144 838 

 

 
 
 

http://www.vsavy.fi/
mailto:puheenjohtaja.vsavy@gmail.com
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Yhteystiedot   
Postiosoite   PL 115, 20101 Turku 
Sähköposti   info@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@gmail.com 
Sihteeri   Jari Kauhaniemi,  sihteeri.vsavy@gmail.com 
Tiedottaja   Tiina Rentto,  tiedotus.vsavy@gmail.com 
 

 
 

Hallituksen jäsenet alkuvuonna 2022 
Marjatta Pihlajamaa, puh.joht.  Tarja Kiviranta, rahastonhoitaja. 
Jari Kauhaniemi, sihteeri   Marjo Tiainen 
Pirjo Saarinen     Elina Paalanen 
Tiina Rentto, tiedottaja  
Risto Savolainen, varajäsen             Terje Vainio, varajäsen, varapuh.joht. 

 
 
Jäsentiedotteiden postitus 
Seuraava jäsenkirje 2/2022 ilmestyy elokuussa. Tämä jäsenkirje on luettavissa 
verkkosivuillamme. Muistathan seurata myös Aivoitus-lehden yhdistyspalstan ilmoituksiamme.  

 
Voit ilmoittaa jäsenillassa tai sähköpostilla tiedotus.vsavy@gmail.com, kun haluat muutoksen 
jäsentiedotteiden postitukseen.  
1) Haluan jäsenkirjeen ilmestymisestä ilmoituksen sähköpostiini. (Jos sähköostiosoitteesi on 
tiedossa, saat jäsenkirjeen sähköpostitse).                        
 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 
2) Toiminta- ja vertaisryhmät       5–6  
3) Kevään tapahtumakalenterit      7-8 
4) Salon ja Forssan toimintaryhmät      9 

mailto:sihteeri.vsavy@gmail.com
mailto:tiedotus.vsavy@gmail.com
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Tiedotettavaa ja tulevia tapahtumia 
 
Uudet nettisivut 
 
Käy tutustumassa uusittuihin nettisivuihin, osoite on vanha tuttu www.vsavy.fi, virallisesti 
kokonaisuudessaan www.aivovammayhdistykset.fi/vsavy. Sivuille pääset myös valitsemalla 
yhdistyksemme sivuilta aivovammayhdistykset.fi. Erityisesti sivuston tavoitettavuuteen on 
kiinnitetty huomiota. eri paikallisyhdistysten sivut ovat rakenteeltaan hyvin samanlaiset. Myös 
Varsinais-Suomen Avyn jäsenten on nyt helppo käydä tutustumassa muiden 
aivovammayhdistysten toimintaan. Meidän jokaisen sivun yläreunassa on 
aivovammayhdistykset.fi-linkki, josta pääsee paikallisyhdistysten listaan. Sivujen vasemmassa 
laidassa olevasta otsikkorakenteesta klikkaamalla kannattaa käydä klikkaamassa sivujen 
sisältöä. 
Yhtenä välilehtenä on Kokemuksia jäsenyydestä. Toivoisimme Jäsenten kirjoittavan 
nimellä tai nimimerkillä kokemuksia jäsenyydestä ja sen vaikutuksesta omaan elämään 
vammautumisensa kanssa. Kertomus voi olla muutamasta rivistä korkeintaan sivun 
pituisuuteen. Se lähetetään tiedottajalle (tiedotus.vsavy@gmail.com tai V-S 
Aivovammayhdistys, PL 115, 20101 Turku) tai annetaan jäsenillassa kirjoitettuna 
tiedottajalle tai puheenjohtajalle. 
 
 

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. 

 
 
Vuosikokous 
 
Kutsumme jäsenemme mukaan yhdistyksen vuosikokoukseen tiistaina 15.3.2022, alkaen klo 
18 Happy Houseen,  Ursininkatu 11, Turku. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Kokouksessa valitaan myös uudet 
jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. 
Yhdistyksellämme on vuosittain vain yksi jäsenkokous (=vuosikokous), jossa hyväksytään 
edellisen vuoden tilinpäätös ja päätetään toimihenkilöiden vastuuvapaudesta, alkaneen vuoden 
hallituskokoonpanosta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Istuva hallitus tekee 
ehdotukset em. asioihin, mutta vuosikokous tekee päätöksen käsiteltävistä asioista. 
Kokousedustajat voivat myös aina tehdä uuden ehdotuksen hallituksen ehdottamiin 
suunnitelmiin. Jäsenillä on esim. joko etukäteen tai kokouksessa mahdollisuus ehdottaa 
hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Jos ehdotuksia on enemmän kuin paikkoja, niin 
silloin kokouksessa suoritetaan äänestys, jonka tuloksen mukaan toimitaan. 

 
Vuosikokouksessa valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. 

mailto:tiedotus.vsavy@gmail.com
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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 Miia Merikallio, 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 (poikkeus tammikuussa 
tapaaminen to 13.1.22)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. Poikkeus tammikuussa tapaaminen to 13.1.22. 
 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: Terje, puh. 040 565 3737 
tai nuoriso.vsavy@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 tai uutena koulutettuna Pekka puh. 0400 842 661. Voit 
olla yhteydessä vertaistuen tarpeesta myös sähköpostitse: 
vertaistuki.vsavy@gmail.com. Keskusteluja voidaan käydä sekä ryhmä- että 
yksilökeskusteluina. 
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Toiminnalliset ryhmät 

 

Taidekerho 
 

 
 

Hyvinvointikerho 
 

Hyvinvointikerho kokoontuu Marjatta Pihlajamaan ohjauksella maaliskuun ensimmäisen 
tiistain jäsenillan yhteydessä 1.3.2022 klo 16.30–17.30. 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.vapiry.fi.  
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Kevään tapahtumakalenteri 
 

Kevään tapaamisiin voi tulla koronan takia muutoksia ja niistä tiedotetaan nettisivuilla 
www.vsavy.fi, voit myös soittaa Marjatalle puh. 044 314 4838 
 
 
 
 
Helmikuu 2022 

ti 1.2. 18–20 Jäsenilta, Happy House 
Avustajakeskus esittäytyy, toiminnanjohtaja Sirke Salmela 

 18–20 Läheisten ryhmä, Happy House,  

to 3.2 
 

14.30–16 Miesten karjukerho, Happy House 

14.30–16 Naisten kerho, Happy House 

ti 15.2. 17 Tutustuminen ruotsalaiseen teatteriin,  
ilmoittaudu mahhdollisimman pian Marjatalle p. 044 3144 838 

 
 
 
Maaliskuu 2022 

ti 1.3. 16.30–17.30 Hyvinvointikerho, Happy House. 
Hyvinvointi-ideoita, Marjatta Puhlajamaa 

 18–20 Jäsenilta, Happy House 
Vammaispalvelut ja etuudet, sos.työnt. Marjaana Luotovirta 

 18–20 Läheisten ryhmä. Happy House 

to 3.3 
 

14.30–16 Miesten karjukerho, Happy House 

14.30–16 Naisten kerho, Happy House 

ti 15.3 18–20 Sääntömääräinen vuosikokous, Happy House 
katso kutsu s.4 tämä jäsenkirje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huhtikuu 2022 

ti 5.4. 
 

18-20 
 

Jäsenilta, Happy House 
Positiivinen vertaistuki 

vammaistyön diakoniatyöntekijä Tanja Rantapere 
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Läheisten ryhmä, Happy House 

to 7.4. 
 

14.30-16 Miesten karjukerho, Happy House 

14.30-16 Naisten kerho, Happy House 

ti 19.4. 
 

18–20 Jäsenilta, Happy House 
Tuolijumppa Pirjo Saarinen ja Helena Sorvisto 

 
Toukokuu 2022 

to 5.5. 
 

14.30-16 Miesten karhukerho, Happy House 

14.30–16 Naisten kerho , Happy House 

ti 17.5. 18-20 Jäsenilta, Happy House 
Kevätjuhla 

 
 
Kesäkuu 2022 

ti 17.30 – n.21 Turun Kesäteatteri Vartiovuorella  
Meille on varattu 30 lippua viikolle 24. 
Varaa omasi Tiinalta 0400 532 887 tai  
tiedotus.vsavy@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salon seudun toimintaryhmä 
 

Salon seudun toimintaryhmä kokoontuu joka kuukauden toisena tiistaina klo 18.00 
Prykin kerhokeskuksessa. Paikka sijaitsee kävelymatkan päässä Salon 
rautatieasemalta.  Rautatieasemalta kulkee kevyen liikenteen väylä suoraan Prykin 
kerhokeskukseen. Osoite on Salmenranta 2, Salo.  
 
Kevään 2021 jäseniltojen ohjelma: 

● tammikuu  ti 11.1. Vapaata seurustelua. Joulun kuulumiset ja  
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kevään muiden jäseniltojen ohjelmasta 
sopiminen 

● muut jäsenillat        ti 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.2022  
 

 

Ryhmän vetäjinä ovat Terhi Hellberg ja Jaana Päkkilä, terhi.hellberg@gmail.com. 

Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin jäsenet! 
 

 
Forssan seudun toimintaryhmä 
 

Forssan toimintaryhmän kuukausikokoontuminen pidetään Ystävän kammarilla 
(Hämeentie 5) maanantaisin klo 14–16. Kevään kokoontumispäivät ovat 31.1, 14.2, 
14.3, 11.4. ja 9.5.2022 

Iltapäivien ohjelma vahvistetaan kevään tapaamisissa. Tapaamisen kahvimaksu 

vaihtelee tarjottavien mukaan.  

           

Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Tiina Åhlman, tiina.ahlman@gmail.com 
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