
JÄSENKIRJE 3/2022

Ei sitä aamulla aloittaessaan tiedä 
mihin kaikkeen päivän aikana pystyy.



Hyvät lukijat!

Syyskaudella meillä oli neljän kivan 
kuukausitapaamisen lisäksi muutakin 
mielenkiintoista: liiton ja yhdistyksen 
30-vuotisjuhlat, observatoriokäynti ja 
huippuhyvä yleisöluento, jonka piti Marja-Liisa Kaipio. 

Nuorten ryhmä on toiminut aktiivisesti ja omien kuukausi-
tapaamisten  lisäksi mm. ratkonut pakohuoneessa visaisia 
tehtäviä ennätysajassa.

Keväälle on kuukausitapaamisissa luvassa mm vuoro-
vaikutusta, musiikkia ja kirjastoasiaa. Helmikuussa menemme 
teatteriin ja  toukokuussa kartutamme tietojamme ja ruoka-
valiotamme villivihanneksilla. 

Jäsenkuntamme on ilahduttavasti kasvanut! Rohkaisen jäseniä 
ja läheisiä osallistumaan yhteisiin tapahtumiimme, jotka 
järjestetään tuomaan vaihtelua ja iloa aivovammaisen ja 
läheisten arkeen ja luomaan tilaisuuksia ajatusten ja tuen 
vaihtoon. Mielellämme hallituksessa kuulemme toivomuksia ja 
ideoita tulevista tapahtumista. Mieti myös ennen kevään vuosi-
kokousta mahdollisuuttasi osallistua aktiivisesti yhdistyksen 
toimintaan, esim. hallituksessa. Yhdessä yhteiseksi hyväksi!

Tätä kirjoittaessani olemme menossa kohti joulua ja toivon, 
että se tuo teille kaikille iloa ja hyviä muistoja.

Lämpimin terveisin, Marja Nuuttila, hallituksen sihteeri

SIHTEERIN TERVEISET



Joulun ajan  kuulumisia ja kahvittelua

Muusikko, taiteilija ja  vuorovaiku-
tuskouluttaja Kaisa Käärmemaa kertoo 
meille kanssakäymisestä ja laulaa.

Vuosikokous. Eija Granbackan laulua

Kuunnellaan musiikkia Spotifystä. 
jokainen saa esittää oman 
toivomuksensa.

Kirjastoilta. Lahden pääkirjastosta tulee 
Sanna Vääriskoski-Kaukanen 
esittelemään kirjaston palveluita ja 
Anniina Ylinen antaa meille kirjavinkkejä. 
Ota kirjastokortti mukaan. Paikalla on 
pieni popup-kirjasto.

TI 3.1.

TI 7.2.

TI 4.4.

☕
  

TI 7.3.

KUUKAUSITAPAAMISET

Kuukausitapaamiset järjestetään kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina klo 17.30-19.30 LINK Lahden järjestökeskuksessa, 
Hämeenkatu 26 A, 3.krs. 

TOIMINTAA

TI 2.5.



NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN RYHMÄ

on suunnattu kaikille nuorille ja nuorenmielisille aivo-
vammautuneille. 

Tapaamme vertaistuen merkeissä LINKissä, Hämeenkatu 26 A, 
3.krs torstaina 12.1., 16.2., 16.3., 13.4., ja 11.5.  klo 17-19. 

Pistä päivät muistiin kalenteriisi. Voit osallistua omien 
menojesi ja jaksamisesi mukaan. Uudet tuttavuudet ovat 
kaikkiin tapaamisiin tervetulleita. Tule rohkeasti mukaan!

 Lisätietoja: Kari Vainio, info.phavy@gmail.com.  

NUORTEN TOIMINTA

KAHDENKESKINEN VERTAISTUKI
Jos tunnet tarvitsevasi henkilökohtaista tukea tai kuuntelijaa, 
ota yhteys puheenjohtajaan tai sihteeriin (marjare@gmail.com 
tai 0400 535108).
Yhdistyksemme vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja 
sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat 
vertaistukijoina.



KE 26.4.

YHTEISIÄ TAPAHTUMIA

VILLIVIHANNESRETKI
Lähdetään yhdessä  keskiviikkona 26. huhtikuuta 
Männistönrinteeseen hauskalle retkelle poimimaan 
villivihanneksia. Saamme myös vinkkejä näiden 
superfoodien käyttöön.

Villivihannekset ovat ilmaisia ja täynnä hyviä 
ravinteita: vitamiineja ja kivennäisaineita ja tuovat 
ruokavalioon uusia mielenkiintoisia makuja.

Lähtö Teemuntalolta, Kasakkamäentie 16 klo 10.00.

Ota mukaan keräykseen paperipusseja tai kori ja 
reipasta mieltä.
Polku on esteetön.

Säävaraus

KEVÄTKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
vietetään Hollolan seurakunnan Parinpellon 
leirikeskuksen rantasaunalla (Parinpellotie,173, 
Hollola) maanantaina 29.5. klo 15-20. 
Käytetään keväinen iltapäivä rennosti, voidaan mm. 
grillata, saunoa ja uida. Ota uimapuku ja pyyhe 
mukaan.
Jäsenhinta 15,-. muilta 20,-.

Ilmoittaudu Karille viimeistään 10.5. Karille,                            
puh. 040 828 0906 tai info.phavy@gmail.com.

MA 29.5.

mailto:info.phavy@gmail.com


Lauantainäyttömön JÄNIKSEN VUOSI
esitetään Pikkuteatterissa, Loviisankatu 8, Lahti 
lauantaina 13. maaliskuuta klo 16.00

Hinta jäsenille 15, muille 20 euroa. 

Ilmoittaudu viimeistään 1.3. Karille,                            
puh. 040 828 0906 tai info.phavy@gmail.com.

Teatterisaliin pääsee esteettömästi Rautatienkatu 
3:n sisäpihan kautta henkilöhissillä.

Arto Paasilinnan romaaniin perustuvassa 
näytelmässä elämäänsä tympääntynyt mainosmies 
Vatanen jättää kertaheitolla Helsingin ja lähtee 
koskemattomaan Lappiin etsimään uutta suuntaa. 
Matkalla Vatanen saa kumppanikseen haavoit-
tuneen jäniksen,  ja niin alkaa miehen ja hänen 
jänisystävänsä hulvaton seikkailu pohjoiseen. 

Jäniksen vuosi on koskettava ja samalla koominen 
tarina. Esityksen keskeisissä osissa on työelämän 
paineiset vaatimukset, luonnon ja ihmisen välinen 
suhde ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.  Niin kuin 
rakkauskin. 

LA 11.3.

TEATTERI

mailto:info.phavy@gmail.com


KUNTOSALIVUORO ke 16.00-17.00

Yhdistyksen jäsenenä voit käydä ilmaisella kuntosali-
vuorolla Mäkikatsomon kuntosalilla (Salpausselänkatu 8, 
Lahti) keskiviikkoisin kello 16-17 (ei 22.3.)

Salivuoro on yhteinen Päijät-Hämeen Epilepsiayhdistyksen, 
Näkövammaisten, Munuais- ja maksayhdistyksen sekä 
Kilpirauhasyhdistyksen kanssa.

LIIKUNTAA

KEILAILUA ti 16.00-17.00

Yhdistys tarjoaa jäsenille ilmaisen keilavuoron 
kerran kuukaudessa  klo 16-17 seuraavina tiistaina: 
17.1., 21.2., 21.3., 18.4.  ja 16.5. Lahden 
keilahallissa, Launeenkatu 5. 

Keilakenkien vuokran 
jokainen maksaa itse. 

Yksi rata varattu, kysy 
lisärataa tarvittaessa 

Päijät-Hämeen Aivovammayhdistys tukee jäsenien 
hyvinvointia tarjoamalla seuraavia  ilmaisia 
liikuntamahdollisuuksia:



PÄIJÄT-HÄMEEN AIVOVAMMAYHDISTYS ry

info.phavy@gmail.com

www.aivovammayhdistykset.fi/phavy

FB: Päijät-Hämeen aivovammayhdistys

Voit käydä katsomassa ilmoituksiamme 

ilman Fb-tunnuksia tai Fb-kirjautumista.

Puheenjohtaja Kari Vainio

040 8280906

puheenjohtaja.phavy@gmail.com

Hallitus 2022
Esa Nerg, varapj, Marja Nuuttila, siht. 

Hannu Hämeenkaski, Pirkko Kekki

Varajäsenet: Hilkka Karvinen ja Riku 

Seppälä

Päijät-Hämeen aivovammayhdistys ry, 
Vainiontie 50, 04740 Sälinkää 

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI
Halumme varmistaa, että  
yhdistyksemme tiedotus 
saavuttaa varmasti Sinutkin.
Jos tietosi ovat muuttuneet tai 
olet vähänkin epävarma onko 
tietosi meillä oikein, lähetä 
sähköposti- ja katuosoitteesi 
info.phavy@gmail.com tai 
soita puheenjohtajalle tai 
sihteerille.


